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Harici Etonomit Ha~erler 
~0rnanya lngiltere 

anlaşması 
~-~OQı f 
~ iı.ı •nya ile nwiltere ar&1ın-
~ .... lalaoan yeni klirinı an-
'ı11:1••nın en dikkate ıayan 

Pct arı şunlardır. 
~l~ rot satışlarından elde e

ll d .. . 
' Ovızlerin yüzde JO unun 
t'r 

tGtd •tcıııın emrine brakılmaıı, 
)t c 20 ıinin petrol heaabına 
lıııt~iitebaki yüzde 50 ainin lcli
bııt le esabına yatırılmaaını mec· 
~ ~lan eaki ahkim bakidir. 

it dil Ubat da dahil olmak üze-
'i h~İ)d tr normal ihracat için fU 

tdılc e karar verilmiıtir. Elde 
tjııt ~dövizlerin yüzde 40ı kli 
~"tıl tıabına yatırılacak ve 
1 •r r• · k - • d · ~ d --•mı ur uzerın en pı· 
llıb ~ dahil olmak üzere mah
lııtil~e unllcaktır. Yüzde 20 ai 

reye yapılacak gele k 

Şeker fabrikalarımız 
~il 

~'aı ••ne Alpullu şeker fahri-
.,~ 40 bin ton pancar ifley•· 
l~i llıtıaiaini bitirmiıtir. Bir 
ı,b~~lle kadı" Eakitehir teker 
~~th •••• 4-5 a ün aoora da 
~~ti •l fabrikaaı faaliyete geçe
>'~ r. Mıntıka itibariyle en 
h~rtk nıokide bulunan Ütak 
"~ta fabrikaaı iae bir hafta 

Çalıımaya başlayacaktır. 

~nayi müdürü geldi 
"-r· labul Ticaret Odaaından 

'Ilı. --İt f 1l tüccarları namına lz-
"ıı, ~•rına ıitmit olan oda 
~-.i1 nındürü Avni Altacı ,e
~~ le dönmüştür.Müdür Fuar 
~t~~lada bir rapor hazırlayarak 

•te fÖnderecektir. 

& Susam rekoltemiz ..:11, 
_-ııa() h tne Seyhan mıntıkaaında 
~· •ktar araziye auaam ekil
>'tı~t •. Mahaül normal olarak 
._i~d ~•ttir. Bu seneki iatihaal 
~;tı 2018 ton olarak tahmin 
.~ 'lıttadır. Bu mikdar.tan 
'-t,ttora kadarının ihrac olu· 
~ 1 iaeıap edilmektedir. 

~•rlık~z saİış başladı 
\~ aiira.ten itibaren kanuauJ 
t\ "• . "b' l k t,~ nıacı ınee pazarı 11• 

\ı•tıtcllde aatıtlarına batlan· 
~~ı,)(•nuna aykm haraket 
1 t, 1 rariUenler oluraa der· 

tala11darılacakbr. 

~~., derileri satıldı 
~l\ı!'tı lcııtan kalmıt ve naf • 
~il ._ ranıiı bir partı av deriai 

~ll t.ıl111ıttır. Satılan deriler-
tıllti d ·ı . . 'ft' 

,~ erı erının çı a 
~ı,t 23 kuruı araaında, ıan
w..'-l!l~ll çifti 2134 - 3200 kuruı 
~· it'• çakal derilerinin çifti 
•it'ıı ç~~ların çifti 400, porauk-

~~iıı· 
1 400 - 420, kunduı: de

•tı • • 
1 ttiic. Çıftı 1250 kurut fiatla 
~~•tt •ya ihrac için satın a· 
tıııhcll~t. Bu mevsim için yurt· 
~-- l av hayvanlarının vu· 

111
' baılanmamııtır. 

mali rerekae ticari tediyat için 
Ye mütebaki yOzde 40ı tla aırf 

menıe şehadetnameU lnriliı 
mallarının tediyHine huro••l
mak şartile ihracatcının emri
ne bırakılacaktır. 

Romanya Mcrlı:ezırı Bankaaı 
bundan b<Syle yalnız devlet he· 
aabına tediyatta bulunacak ve 
ticari borç ı.akiyelerini tufiyeJ 
edecektir. 

Yunan ziraatini ilerletmek 
ıçm 

Yunan Ziraat naziıi B. Kriıto
dulo Tasalya'ya gitmistir. Bu 
sene bütün Yunaniatamn mah· 
sülünü artırmak için ziraat er
kanı çifçilerle temas etmek üze· 
re seyahat& çıkmıflardır. Köy
lünün ihtiyacı olan tohumluk, 
saban vesaire hükümetçe temin 
ve tevzi olunacaktır. 

Haberleri 
ı lSTANBUL 
1 TİCARET ve ZAHiRE BORSASI 

1.10.938 
Fi atlar 

CiNSi Atağı Yukan 
Kr. Pa. Kr.Pa. 

Butday yumuıak 5 8,50 5 22 1/2 
,. ıert 5 5 
,, kızılca 5 7, - 5 52 

Arpa yemlik 4 2 4 2 50 
,, Anadol 3 31 50 3 32 

Bakla 4 - 4 2 
Yulaf 4 12 -
Kuı yemi çunlı 5 5 -
Suaam 18 
Ceviz kabuklu 15 20,- - -,-

İç fındık 75 
Yapak Trakya 50 -

Butday 

Arpa 

Yapak 

Pamuk 

Un 

Tiftik 

Gelen 

Keten tohumu 
Yulaf 
Maaır 

Nohut 

Giden 
iç fındık 

Dış Fiatlar 

Butday 

• 
Liverpul 
Şikaro 

" ı Vinipek 
Arpa 
Mııır 

KeteaT.: 
Fındık G.: 

" 
L.: 

Aavera 
Londra 

• 
Hamburr 

" 

Ton 

879 
127-

47 
43 

7'1-
21 -
97-
20 -
88-
36-

Ton 
2 50 

Borsa muameleleri 
Son pnlerde esham ve tah· 

vilat boraaıında hiç bir tebed
dül olmamıttır. 

Bir aydan beri Nominal bir 
fiatla 13 lirada durmakta olan 
tramvay hisaelerin~ alacı çakma
mıttır. Tünel ve Gaz şirketleri 
hisaelerine de nominal fiat bile 
varilınemiıtir. 

İstanbul Zahire Borsası 

BuQday 

Y1tmuşık Polatlı ekstra 1-2 Çavdarla D. Tes. 
,, Ankara·Sıvaı, Yer köy, Y ahşihar,Şefaatli 
• Eıkişehir, Beylikabır, 5-6 Çndarlı 
,, KGtahya-Tavşanlı kırmıaı 

,, Alpıköy 6-7 Çavdarlı 
Sert Anadolu 

., Trakya 
,. Samııun 15-20 Çavdarlı 

Kııılca Trakya 

Hububat 

Arpa Anadolu H . P. dökme 
,, Feb Samıun 

Çavdar Anadolu 
BAida Çıtnakkale fob Çaneltlı:ale 

Mı'lır Adapazar " " çuvallı fob fstanbul 
,. ., beyaz çuvallı ,, ,. 

Keten tohumu tek çuvallı iıkele tesli'll 
Kuşyemi % 2 analizli yeni çuval fob Tekirdat 
Suum Yeni çift çuvalda i~kele 
F .. ulya 
Yulaf dökme 

,. çuvallı 

Mercimek 
Fasulya 
Nohut 
Ak darı 
Haşha, tohumu 
Zeytinyat yemeklik 

,, ubımluk 

Suaam yat 
Pirin9 ,, 
Sade ıı 

Peynir beyaz 
,, kaıer 

Tiftik 

Othk naturel ve muhtelif menşeli mallar 
Karahiaar, Kütabya, Eskitehir, Yo.zrat, 
Ankara, Bolvadin, Polatlı, Beypazar, Çorum 
Çerkeş, Gerede, Bolu 
Kaatamonu, Saf rınbolu 
Kayseri, (Konya ova) Sıvıs Mardin ayuı mal. 
Konya dağ- ve llfın ayarı mallar 
Deri •alları (boylular) 

,. ,, c;earem 

Va pak 

Trakya; Bandırma, Buraa, Karacabey ayarı mal. 
Çanakkale, Gelibolu, (İzmir) ve l:aait ince ,, 
Anadolu : 

Karahbar, Kütahya, Bolvadin, E•kişehir Yoıı:gad l•ınen 
A~kara, Polatlı Konya Kır4ehlr Aktehir clnılerine &'Öre 
Kızıl ve renkli karaman mallara 
Yon Yı '(anmıt kıvırcık 

,, Anadol 

Pamuk 

Keçi Kılları 

Kırkım malları cinslerine röre 
Tabak • ,, ,, 

Keçi deriıi 
Og-lak ,, 
Kuzu ,, 
Sıtır ,, 

" " Koyun ,, 

" " 

Deriler 

Çıft % 20 iki ne. sıklet. röre 

" . " " 
" % 10 " • " 
Kuru cinıine röre kilo. 
Salamura ,, ,, ,, 
Hava kuruıu ,, 
T11z1u ,, ,, 

" 
• 

KlLO FIATI 
A•l'art 
Kr. P. 

8 -

5 20 

5 12 
5 05 

5 07,5 

3 30 

4 -
- 05 

4 

9 32,5 
5 -

18 -

127 -
115 -
110 -
95 -

115 -
90 -

110 -
80 -

105 -

60 -
55 -

47 ._ 
46 -
52 -
70 -
67 -

50 -
23 -

160 -
110 -
115 -
60 -
40 -
50 -
38 -

Azami 
Kr. P. 

6 ıo 

5 22 

s 12 
5 07 

5 12 

3 33 

4 
- 05 
4 -

9 35 
5 -

18 30 

130 ·-
117 -
112 -
100 -
118 -
95 -

115 -
82 -

110 -

62 -
57 -

49 -
47 -
53 
75 -
70 -

51 
25 -

170 -
125 --
145 -
75 -
46 -
55 -
44 -

Ceviz şatışı Bakla satışları canlandı 
Bursanın kabuklu cevialerin

den 10 24/938 de İstanbulda tes• 
Hm şartile 30,000 kiloluk bir 
parti kilosu 15,50 kurutt•n ih
racat için ıatılmııtar. 

Bandırma mıntakasının mah
sullerinden 250,060 kiloluk bü
yük bir parti kuru bakla dök
me olarak kiloau 4- 4,02 kuruş 
ara1ında ihracat için aahlmıttır. ı 

a) M Ü NA K A SAL A R 

inşaat. Tamirat · Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

İaparta Belediyeainden 
Ekailtmeye konulan ış ; Orta okul lle iataayon uaaıadaki yo· 

lun yapılmamıt ikinci kıammda mefrut blokajı, üzeri•• meYcut 
kırma tatın ferti n ıiliadiraji, onun üzerine ko•acak 3:>0 dosaj
lı çinıento barç ile buıaun ailindirajtndua ibaret olup kapah zarf 
uaulile 21 i'Üa müddetle ekıiltmeye kcnulmuttur. 

Bu itlerin be.leli keıfi 2578 lira 3 kuruı olup ekılltmf!li 

11.10.938 pazartesi ııünü eaat 15 te Belediyede encümen huzurun· 
d11 yapılacaktar. 

Muvakkat teminat miktuı 398 liradır. fhaleei takdirinde bir 
hafta içinde 792 lira kat·i te111iaat röat:erilecektir. 

Teklif mektupları ihale iÜDÜ olan 10.10.38 paıarteai riinü saat 
14 e kadar beledıye encümenine verilmit b11lunacaktır. 

' Talihlerin teklif zarflara içinde muvakkat teminata ait makbuz 
veya banka temiaat mektubu, ioşaahn mesuliyeti fenniyHini de· 
ruhte eden mübendia .-eya fea memurunun ıenedi, ticaret odası 
vuikaaının bulunmaaı tarttır. 

Bu iılere ait: tartname ve ekailtme veaikalarıntn laerwün hele
diyede g5rülebileceği ve hariçte olanların da ıuretlerini ltecielıiz 
aldırabilecekleri ilin eluour. -----Bahkeıir VH&yet Daimi Enclmeninden: 

Ekıiltmeye konulanti: Edincik-Gönen yelunun muhfelif kııım· 

larında yapılacak eaaılı tamirat olup ketif bedeli olan 1819 lira 
34 kuruı üzerinden 15 tetrinievvel 938 tarihine raatlıyan cumar· 
tl'li fÜnÜ aaat 10 da ihaleai yapılmak ilıere 15 rlin müddet\,, 
a ;ık ekıiltmoye konulmuıtur. 

Bu i'in muvaklc:at teminata 270 lira 12 kuruttur. 
Bu ite aid evrak şunlardır: 
A- Kefİf kuliaaaı, ölçil çizelıeai, 
8- Huıusi ve fenni ıartname, plin ve baylntlırlık itleri ge · 

ael ıartnameai, 
C- Mukavele örneği. 
iatiyenler bu evrakı her rün Vilayet Daimi EncGmen kale

minde veya Nafıa daireıinde ıörebilirler. 
ihale birinci maddede yazalı fÜn YC aaatte hükt\met dairHinde 

Viliyet Daimi En1cümen tarafından yapılacaktır. 
lateklilerin bu iı için ihaleden en az Hkiz rün enci Balıke

ıir Nafıa MGd6rlGrüne müracaatla alınnllf ehliyet nıikaaı n 
lDUYakkat leminab malaandııına yatardıtına dair maklıtuz veya 
tayanı kabul banka mektubile birlikte muanen nkitte enclme· 
ne müracaatları ilin olunur. 

• • • Balıkeıir·Şamh yolunda inıaat becleli 3601 lira 62 kuruı 
olan yol inıaatı 15. 10.38 tarihine rutlıyan cumarteai ıilaCl ıaat 

IO da ihaleai yapılmak üzere 15 gün müddetle açık ekailtmeye 
konulmuılur. 

Bu itin munkkat temiaatı 270 lira 12 kuruttur. 
Bu iıe aid evrak tunlardır: 
A- Ketif huliaaıı, lSlçü çiııelresi, 
B- Huauai ve fenni ıartname, lıtayınchrhk iıleri rene1 şartaa· 

meıi, 

Mukanle örneti. 
isteyenler bu evrakı herrün vilayet daimi eneOmen kaleminde 

veya nafıa daireainde rörebilirler. 
İhale birinci maddede yazılı a-ün ve aaatte hülcümet daireaia· 

.le Vilayet Daimi Encümeni tarafından yapılacakbr • 
lıteklilerin bu iı için ihaleden en az aekiz gün eyye\ Balıkeeir 

Nafıa Müdürlütüne müracaaatla ahnmıt ehliyet veaikuı Ye mu · 
vakkat teminatı maleaadağına yabrdıtına dair makbuz veya f&yanı 
kabul banka mektubile birlikte muayyen vakitte Encemene 
müracaatluı ilin olunur. 

Ankara Belediyeainden: 
Otobüa fdareai levazım anbarına iliveai lüzum olan tlemir ka

pı parmaklak ve ihata duvarının temdidi on bet ıcın müddetle 
açık eksiltmeye konulmuflur. 

Ketif bedeli 824,87 liradır . 
Muvakkat teminatı 61,S7 liradır. 

Keıifnamesini görmek iltiyenlerin herrün yuı iıleri kalemine 
ve isteklilerin de 18.10.938 aalı günü aaat oa buçukta belediye 
encümenine mfü acaatları. 

Zeytindaıt yeniköy muhtarlağından: 
Berıamanın Zeytindat nabiyealne Yenik6yde yeniba4tan lnıa

uına karar verilen köy camii münakuaya konulmuttur. 
Taliplerin ~.10.938 pazar rünü köy heyetine müracaatları. 
İntaaaı kararlattırılan camiin ke,ifnameai köy heyetinde mah

fuzdur. Ketifnaıneyi garınek iatiyenlerin bu tarihe kadar heyete 
elmeleri. 

Alaşehir Belediyesindell : 

Alaşehirde yaptırılmakta olan bf'!lediye hiouının 5827 lira 5 kurut 
bedeli keşifli ikinci kıaım inşaatı 26·9·938 tarihinden itibaren yirmi 
güa müddetle açık eks;ltmeyo kon ulmuştur . ihale 15 · 10-938 cumartesi 
günü aut onda belediye encümeni huzurunda yapılacaktır. lıteklilerin 
,artnameyi rörınelc ve izahat almak üzere her rfin belediye muhaae
beaine müracaasları ilan olunur. 



Sayfa 2 MÜNAKASA GAZETESi 

Bu gün iian olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Liset:si 

Cinıi Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a MOnakasaıar 

inşaat, T•mirat, Nafıa İfleri, Malzeme Harıta 

fzmir Kız liıeıi heli tamiratı 
Beledi ye binası inş. 
Camii inş. 
Burhaniye hükOmet konafı ikmali inş. (temd) 
Baltkesir cezaevi inş. 
Kırklareli lnhi111rlar yaprak tütün baktmevinde 

yap. tamirat 
Balya mrk. mektebi tamiri 
Kerevet inş. , pencere tecdid, tadil ve tamir iş. 

aç. eks. 

" 

607 94 
5827 05 

kapalı z. 22500 -
aç. eks. 538 -

,, 

" 
n 

3115 88 

1307 38 
2941 30 

ılAçler, Kllnlk ve ispençiyari alAt, Hastane Lav. 

Ec:aayı tıbbiye: 78 kalem aç eks. '4~0 45 

Elektrik • Havagazı - Kalorifer (tesisat ve malze!!!!!,!) 

Elektrik motörü: 2 ad. 

" "1 12 ,, 

Kereste - Tahta v.a. 

paz. 
aç. ek•. 

300 -
1200 -

Kereıte: 100 -3 L - aç. e&ı. 4700 -

Nakliyat - Boşaltma -Yllkletma 

Posta nakliyah 

~rukat, Benzin, Makine yaOları v.a. 

Gaz: 4 t. 
Kok: 100 t . 

MOteferrlk 

Ambnlij ıandığı: 1250 ad. 
Vagonet: 5 ad. 
Lastik fren ve şofaj hortumluı: 79 kalem 
Beton travera için mete tirfon duyu: 90000 ad 
Sitil ipi: 15000 m. 
Kanaviçe: 40000 m. 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Nohud: 64,8 t. (temd) 
Sadeyağ: 18 t.-urı: 598 t.-kurtı fasulya: 57,6 t. 

(temd) 
~ohud: 20,3 t. 
Kuru Oz.üm: 12 t. 
Mercimek: 29,3 t. 
Sabun: 1 t. 
Zeytin yağı: 1125 lı:. 

Kırmızı mercimek: 620 k. 
Kuru üzüm: 640 k. 
Salça: 782 k. 
Peynir: 675 le. 
Sadeyağ: 7 ,6 t. 
Çekirdeksiz. lı::uru üzüm: 8 t . 
En.ak: 12 kalem 
Koyun eti: 60 t. (temd) 
Sadcya~: 100 t. (şart. 450 kr) 

n 100 n ,, 450 n (temd) 
Kuru fasulye: 36 t. (temd) 
Yemlık saman: 493.8 t.- yataklık aaman: 60 t. 
Yulaf: 40320 k. (temd) 

,, 118320 k. (tead) 

Trabzon BeledlyHinden: 

aç. ekı. 2400 -

aç. elt.. 700 -
• beh. t. 29 50 

aç. eks. 1500 
paz. 250 
kapalı z. 22220 -

" aç. eks. 
kapalı z. 

paz. 

" 
aç. ekı. 

" 
" 
" 
" 
" 
• 
" 
• 

kapalı z. 
aç. elcs. 

paz. 
kapalı z. 
paz. 
kapal• z. 
kapalı z. 
paz. 
,, 

13500 -
180 -

5600 -

6480 -

1319 50 
1800 -
1624 -
830 -
438 75 
62 -

108 80 
195 50 
236 25 

7592 40 
1600 -

19SOO -
k. o 90 

7992 -
11913 60 
5241 60 
5087 76 

Mcnderekte kain koyun iıkeleıinin 161 Hra 11 kurut eedeli 
keşifli bakiyei intaatı pazarlıkla ihale olunacatından iıteklilerin 

muvakkat teminat ve ehliyet vetikalarile Salı ve cuma rünleri 
encümene müracaatları ilin olunur. 

Konya vilayeti ıu itleri büroıundan: 
Yapılacak İf : 
Konya merkezinde Meram dere1in~e su veren Fındıklı pınar 

sularının beton borular iç;nde Meram dere.ine akıtılması ve .bu 
iş için icap eden tesisat. 

Keıif bedeli : 
Keıif bedeli 9432 lira 91 kuru,tur. 
İhale günü: 
11.10.938 Salı günü aaat 15 te. 
İhale yeri: 

Konya Villyet Daimt Eencilmeni Odasında. 
Koya vilayetinden alınacak ehliyet veaikaiarı için ihale günün 

den en az sekiz gün evvel Yil.iyet makamına müracaat edilmeıi 

lazımdır. 
Yukarıda yazılı olan in,aata talip olanların ticaret oda11 veai· 

kası ve Konya viliyetindPn bu İf için ahnmıt ehliyet vesikaaı ve 
yüzde 7,S temiaatlariyle ilin edilen gün veaaatinde villyet daimi 
enr.ümenine, keşij ve şartnameleri ırörmek iateyenlerin de hergün 
Vilayet Su Büroıuaa müracaatları ilia olunur. 

• • • 
Silivri dispanserinin ikmal inşaatı ile Tepebaşı Şehir tiyatrosunda 

yapılacak tamirat. Bale: let. Belediyesi ilinlarıaa. 

••• 
Kerevet inşa11, pecere tecdid, tadil ve tamir itleri. Bak: in-

hisarlar U. Müd. hinlımna. 
* • • 

Sirkecide Ebusuud caddeıinde yap. matbaa binaaınıa tamiri 
Bak: lıt. Belediyeıi ilinlanna. 

1 

45 60 

1687 50 
40 35 

234 

220 60 

32 28 

22 50 
90 -

352 50 

180 -

53 -
221 -

112 50 
18 75 

1666 50 
1012 50 

13 60 
420 -

486 -

98 96 
135 -
121 80 
25 -
33 -
5 -
9-

15 -
18 -

569 50 
150 -

1827 -
5700 -
5700 -
594 -
893 52 
393 12 
381 58 

lamir Lise ve Ortaolc. SAK 
Alaıehir Belediyesi 
Zeytinda2' Yenilcör Muhtar. 
Balıkesir Vilayeti 

,, Nafıa Müd. 
Edirne labisar. Baımüd. 

Balıkesir Vilayeti 
inhisarlar U. Mlid. 

luhi1arlar U. Miid. 

inhisarlar U. Müd. 

• n 

Nafıa Vekaleti 

Jst. PTT Müd. 

lzmir Gümr. Muh. Taburu SAK 
Bahkeıir Vilayeti 

fst. Jandarma SAK 
fnhiaarlar U. Müd. 
D. O. Y. Ank .Haydarpaşa 

,, " " 
Tophane Lvz. SAK 

" 

Çanakkale ~t.t. Mvk. SAK 
Mersin Aılc. SAK .. 
Çatalca Tümeni SAK 

" " n 

" . " 
İzmir Gümr. Muh. Tab. SAK 

" " " ,, 
" .. 

,, • n 

" " 
,, 

" ,. . 
Edremit Tüm. SAK 
Konya Kor ,, 

Kutamonu Aık . SAK 
Konya Kor SAK 
M. M. V. SAK 

" 
Vize Tüm. SAK 
Tophane Lvz. SAK 
Edirne Tutay SAK 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat: 

• • • 

18-10-38 16 -
15-10-38 10 -
9-10-38 

18-10-38 14 -
15-10-38 10 -
18-10-38 15 -

10-10-38 10 -
18-10-38 14 -

17-10-38 16 -

16-11-38 14 30 
16-11·38 14 -

17-10-38 ıı -

18·10-38 13 -

8-10-38 11 -
10-10-38 10 -

17-10-38 15 
16-10-38 15 -
17·11-38 15 -
18-10-38 15 30 
18-10-38 14 30 
18-10-38 15 -

3-10-38 11 -

7-10-38 
7-10-38 
7-10-38 
6-10-38 
6-10-38 
7-10-38 
7-10-38 
7-10-38 
8-10-38 

17-10-38 
15-10-38 
10·10-39 

5-10-38 
18·10-38 
3-10-38 

23-10 38 
19. 10-38 
5·10-38 
6-10-38 

15 -
15 30 
16 -
10 -
11 -
10 -
10 30 
11 -
11 30 
11 -
10 -
9 -

11 -
11 -
11 -
16 -
1;") = 
11 
11 -

71 kalem eczayi tıbbiye alıaacaktar. Bak: İnhiaarlar U. Müdür
lüğü ilanlarına. 

22 -
: Elektrik, Havagazı, (Kalorifer Tesisat ve Malzem.) 
1 -• .... 

17 adet elektrik motörü aatınahnacaktır. Bak: İnhiaarlar U. 
MüdDrlütö ilblarına. 

Mahrukat Benzin-Makine yağ·ian v ~ 

Ankara Belediyesinden: 
Sular idar .. iae alınacak odun, aömikok ve çıra on bet gün 

müddetle kapalı zarfla ekıiltmeye konulmu,tur. 
Muhammen bedeli 5436 liradır. 
Muvakkat teminatı 407,70 liradır. 
Şartnamesini f~rmek iıtiyenlerin hergün yazı işleri kalemine 

ve isteklilerin de 18.10.938 aah fÜDÜ saat 11 de teminatlarile bir
likte teklif mektublarile belediye encümenine müracaatları. 

Az 
Kilo 

80000 

Konya Li•e Direktörlüğünden: 

Çok 
Kilo 

100000 

Beher Muvakkat 
kilosu 
kr. 

8,50 

temi nah 
}irA lcr. 
262 50 

Cinsi 

Sö:nikok 
Konya lisesi panıiyonu için lüzum görillen mikdarı yukarıda yazı· 

lı sömikok kömürü 25.9.38 tarihinden 10.10.3~ pazartesi rününe ka· 
dnr 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. Talip olanların yevmi 
mezkarde aaat 1'4 de kültür direktörlüğünde buluamaları ilin olunur. 

2 Birinciteşrin ~ 

Kereste, tahta ve saire 
* * • 

350 m3 mete azman1 alınacakhr. Bak: D.D.Y. ilinlarıoa· 

Müteferrik 

Ankara Belediye•inden: 15 
Çankaya motör daire.ine konulacak dixel motllrliı poııtP• 

giln müddetle kapalı zarfla ekıiltmeye konulmuttur. 
Muhammen betieli 16000 liradır. 
Mu•akkat teminatı 1200 liradır· . ıeosl· 
Ketifnameaini görmek iıtiyenlerin her ıün yau itlerı k• bel,. 

ne müracaatları ve ihale 18.10.938 aah günü ıaat on birde ti ,ti• 
diwe encümenince yapılacağından isteklilerin o gün temin• • 'ııs• 

ı -ııseO 
birlikte teklif mektublarını saat oaa kadar belediye encu 
yermeleri. 

İıtanbul Levazım Amirliği Satınalm• Komiıyoaundan: t•' 
Ordu ııhhiyeıi için 250 adet Türk ve Kızılay Bayratı •t5,jl 

but örtüıilniln pazarlıkla ekıiltmeıi 4'101938 aalı günü ıaal od• 
da Tophanede istanbul levaıtım amirliği aatınalma komisy0~111ı· 
yapılacaktır. Hep•inin tahmin bedeli 912 lira 50 kuruştur.. . I•• 
natı 136 lira 87 kuruştur. Şartname1i komi•yonda görOlebıht• 1,ı· 
teklilerin kanuni veaikalarile beraber belli aaatte komiıyon• 
mel eri. atı o'' 

• • * Bir yapraktan dört yapraj'a kadar muhtelif ebadd• .il ,,. 
cak 1029 adet TOrk Bayrağını.o pazarlıkla ek•iltme.i 4 tO 9 1111, 
h günü ıaat 15 de Tophanede lstanbul levazım imirliği Satl~~ • 5 
komisyonunda yapılacaktır. Hepainin tahmin bedeli 4305 ır ,,i 
kuruftur.iık teminatı 645 lira 76 kuruştur. Şartname ve nü~"~,ri· 
komiayonda aörülebilir. lateklilerin belli aaatte kanuni vcııık• 
le beraber komisyona relmeleri. 

Milli Müdafaa Vek&leti Satınalma komiıyonunclaa: .
0 

,di· 
Yerli fabrikalar mamulatından ve beher adedine tabın•. yol'J 

len fiatı 180 kuruş olan 10000 tane bardaklı ve kılıflı aloıııın 

ı.... .. 

matra kapalı zarf usulile satın alınacaktır. d• ~· 1 
Ekıiltme 20/ I0,938 perşembe günü saat 1 l.30 da Ankar• .0,tı ~~lt 

M. Veklleti satınalma komisyonunda yapılacaktır. İlk tel11' ti· ıı. il 
1350 lira olup şartname ve nümuneıi her gün öğleden s~nr:e1'lel' ~ ~ 
M. V. aatınalma komiıyonunda görülür. Ekıiltmeye ı•r; ıetil" I it 
kanuni teminat ve 24UO aayıh kanunun 2 ve 3 ünc6 mad ~·ııd•" < d 
de yazıh belgelerle birlikte teklif mektuplarını ekıiltme ••• tı 0,1· r 

M V ı• 1 'Oı... 
behemehal bir saat evveline kadar Ankarada M. • • 'Q 

ma le.o. Rı. vermeleri. 1 
'~b~ 

Ankara Levuım Amirliği Satınalma Komiıyonundan: .,,ııt 
l - Ankara istasyonunda bulunan amirlik furununda oıe ,,,t qtti 

hamur makinelerinin firenlerinin tamiri pazarlığı 3 10 938 ~'it 
15 de LY. A. satınalma komisyonunda yapılacaktır. ltlttı 

Ankara Belediyesinden: ııı•ı•t 
l - Filitre istasyonunun senelik ihtiyacı olan 55 kaleın 

me on be, gün müddetle açık ekıiltmeye konulmuştur. 
2- Muhammen bedeli 324 liradır. 

3- Munkkat teminat 24,30 liradır. . ıc•'" 
4- Şartnam«"sini görmek isteyenlerin her gön yazı işler• lecli'f' 

mine ve isteklilerin de 18. 10.938 salı günü saat 10,30 ta be 
encümenine müracaatları. 

* • * ıı•· 
5 edet vaıonet alınacaktır. Bak: İnhisarlar U. Müd. ilini•'' 

• "' • 1'' O· 
79 kal•m lastik fren ve şofaj hortumları ahnaeaktır. B• ' 

D. yolları ilinlarına. 

!!!!!!!!!!!!!~~~~~~!!""'!'!''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!~ 
=============================-==~-~ 
D.D.YOLLAQI İŞLETME u. MUDURLUGÜNDEM 

. bil1a~· 
Muhammen bedeli 19200 lira olan 350 ın3 mubtelıf . 1ao0 

ilkte meşe azman kapalı zarf usulile 17.10.938 pazartesı ktır: 
aaat 1 l de Sirkecide 9 işletme müdürlüğiinde salın alınac•kt\lbl'' 

İıteklilerin yüzde 7,5 niıbetinde teminat ve teklif nıe a'/P1 

rile kanuni vesikalarını ihtiva edecek olan kapalı zarfların• 
gün saat IO a kadar Komi•yona vermeleri lazımdır. 

1 
i 1'o· 

Şartnameler parımz olarak Sirkeci ve lzmir itlet~e er 
misyonlarile Ankarada Malzeme daireıinden verilmektedır. 1...J 

\6999) 

••• 
"' rf ,,, t 

Muhammen bedeli 2340 lira olan 36 000 adet muhte ~ il ••' 
lerde ve 59X73 santim eb'adında karton 7. I0.938 cuma ııunfıocl,-
10,30 da HaydarpaşaJa gar binaaı içiodeki Komisyon tar• I 

pa:aarlıkla aatın alınacaktır. . . • . 'k .,e ~O 
Bu işe girmek iıteyenlerın kanunun tayın ettığı veıaı 1oıt 

liralık yüzde 15 niıbetinde teminatlıırile birlikte pazarlık 
aaatine kadar Komiıyona müracaatları lazı mdı.r. . " 0 .,,il' 

Bu işe ait şartnameler Haydarpatadn gar bınasındakı ı:...J 
yon tarafından paraıız olarak dağıtılmaktadır. (7061) 

• • • I' 
•' • j 

Muhammen bedeli 22220 lira olan 79 kalem listik freo 11 ,sr· 
faje hortumları 17. l l.193g perşembe günü aaat 15 te k•P' t 

uıulile Ankarada İtlnre binasında satın alınacaktır. ıııit''t 
Bu işe ıirmek iıteyenlerin 1666.50 liralık muvakkat ~: ı•' 

ile kanunun tayin ettiti vesikaları ve tekliflerini aynı 1 
14 e kadar Komisyon Reiıliğ'ine vermeleri liıımdır. ·re•ltıd'" 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme da• 
Haydarpatada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır· 1,.....4 

(7064) 



MÜNAKASA GAZETES 

1 n hisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
' idaremizin Karaağaç barut deposu tapa, saçma, fişek 

aobarlarında şartname ve projesi mucibince yaphrıla· 
~ak kere•et inşası. pencere tecdit ve tadili ve tamir 
•tleri heyeti umumiyesi birden açık eksiltmeye kon· 
l!ıuıtur. 

' l<.eşif bedeli 2941.30 lira ve muvakkat teminatı 220.60 
1, liradır. 

Ekşiltme 18.X.938 tarihine rastlayan salı gunu saat 
14 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

'Şartname ve projeler 15 kuruş bed9l mukabilinde 
, 8Özü geçen şubeden alınabilir. 

İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve ıaatte 
Yiizde 7.5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
Reçen komisyona gelmeleri ilin olunur. (7070) 1-4 

• • • 
' İdaremizin Cibali depolar gurubuna bağlı bahariye 

depoıu için satın alınacak liatesinde cins ve mikdarı 
Yazılı 78 kalem eczayı tıbbıye açık eksiltmeye ko· 

, tıulrnuştur. 
lieyeti umumiyesinin muhammen bedeli 430.45 lira 

...._ \'e nıuvakkat teminah ;\2.28 liradır. 
Eksiltme 17 X 938 tarihine rastlayan pazartesi günü 
saat 16 da Kabatnşda Levazım ve Mubayaat Şube-

' 
8İ~deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
lısteler parasız olarak her gün !Özü geçen şubeden 
alınabilir. 
~stekJilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 

0 7 .5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen 
Alırn Komisyonuna gelmeleri ilin olunur. (7069) 1-4 

* •• 

~t'- Cins ve miktarı eb'ad listesinde ya21la 81.136 
~t llıikabı kereste paz.arlıkla satın alınacaktır. 
U Muhammen bedelı çıralalarm beher metre mikabı 
ı;~ır. v~ beyaz tahtanın ~e~er metre mikabı 40 liradır. 
d Eksıltme 4.X.938 tarıhme rastla; an salı günü saat 
tıJ.~ Kabataşta Levazım ve mubayaat şubesindeki alım 

1~
8Yonunda yapılacaktır. 

b - Eb'ad listesi parasız olarak her gün sözü geçen 
\,den alınabilir. 

~ti - Tamamını veya bir kısmını vermek isteyen istek· 
'ft tı. Pazarlık için tayin edilen gün ve saatta yüzde 7,5 
tlıtı111lle paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona 

eleri ilan olunur. (6836) 4-4 

Cinsi Miktarı 

l- Şartname ve projeleri mucibince idaremizin Kay
seri Başmüdürlüğü binasında yaphrılacak kalorifer tesi
satı, septik çukuru, sarniç ve dinamo ile bina arasında 
yapılacak iıpirto satış deposu snudurma inşaatı bir 
kül halinde açık eksiltmeye konmuştur. 

il- Heyeti umumiyeıinin keşif bedeli 7660.43 lira 
ve muvakkat teminata 57 4.53 liradır. 

ili · Eksiltme 14.X.938 tarihine rastlayan cuma günü 
saat 16 da Kabataşda Levazım ve Mubayaat şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacakbr. 

iV - Şartname ve projeler 39 kuruş bedel mukabilin
de İnhisarlar Umum Müdürlüğü Levazım ve Mubayaat 
Şubesile Kayseri Başmüdürlüğünden alınabilir. 

V Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin bir muka· 
vele ile yaptıkları iş bedelinin on bin liradan aşağı ol· 
maması ve kendileri bizzat mimar veya mühendis olma
dıkları takdirde fenni ehliyet ve iktidarları İnhısarlar 
İnşaat Şubesine tanınmış bulunması ve eksiltme günün
den bir hafta evvel İnhisarlar İnşaat Şubesinden fenni 
ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

Vl- İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan ve
s --ik ve inşaat şubesinden alacakları fenni ehliyet vesi· 
kası ve yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte eksiltme 
için tayin edilen gün ve saatte yukarda adı geçen ko· 
misyona gelmeleri ilan olunur. (6892) 2-4 

• • • 
I~ İd~remizin Edirne Başmüdürlüğüne bağlı Babaeski· 

de şartnamesi ve projesi mucibince yaptırılacak barut de· 
posu ve bekçi evi inşaatı her iki iş birden açık eksiltme
ye konmuştur. 

il- Keşif bedeli barut deposunun 3142.27 lira ve bek
çi evinin 2162.08 lira ki cem'an 5304.35 lira ve muvakkat 
teminatı 397.83 liradır. 

ili- Eksiltme 14 X 938 tarihine rastlayan cuma günü 
saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV- Şartname ve projeler 27 kuruş bedel mukabilinde 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü Levazım ve Mubayaat Şube
sile Edirne Baımüdürlüğünden ve Babaeski memurluğundan 
alınabilir. 

V. - İsteklilerin kanunen keıadilerirıden aranılan vesaik 
ve % 7.5 güvenme paralarile birlikte eksiltme için tayin 
edilen gün ve saatte yukarda adı geçen Komisyona gelme· 
leri ilan olunur. {6891) 2-4 

Muhammen bedeli 
beheri tutarı 

Lira Lira 

• • • 
Muvakkat 
teminatı 

Lira Kr 
Eksiltmenin 

şekli saati 

Bu gün gündüz: 
naat 15.30 da 

Elektirik motörü 12 adet 100 1200 90 . - A. eksiltme 14~ 

akşam 

.saat 21,30 da 

·- billA .__ ._ N 1"' 0 ur &01a>X o ı ı 
dıiı 

)er: ARTUN Bas.ımeva 

~ti ---- ----
~ -.bibi ve yu.ı iflen 

b· 
~t&-ü: lıınııiJ Girit 

" " 2 
" 

150 300 22. 50 Pazarlık 14,30 
Vagonet 5 

" 
50 250 18. 75 Pazarlık 15 

1 - İdaremizin Samsun tütün fabrikası tütün paket makinaları bandrol kısmı için 
6 adet, paket kısmı için 6 adet ki cem'an 12 adet elektirik motörü 2yni fabriknmn 
kıyım makinaları için 2 adet elektirik motörü ve keçec tuzlası için de 5 adet vago· 
net şartnameleri mucibince satın alınacağından hizalarında yazılı usullerle ayrı ayrı 
eksiltmeye konulmuştur. 

11 - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
111 - Eksiltme 16/XJ/938 tarihine rastlıyan çarşamba gi.;nü hizalarında yazalı saat

lerde Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıhıcaktır. 
iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenler elektirik motörlerine aid fiatsız fenni 

teklıflerini ihale gününden iiç gün evveline kadar inhisarlar tütün fabrikalar şubesine 
ve vagonetlere ait fiatsıı fenni tekliflerini, vagonetlerin yatakları hakkında ayrıca mu· 
fassal izahat ile detay resimlerini ihale gününden 5 gün evveline k3dar İnhisarlar tuz 
fen şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammm vesilta almaları lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayic edilen gün ve saatlerde 01
0 7.5 güvenme para· 

larile birlikte yukarıda adı gnçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (7071) 1-4 

--~ 

~~tif . 
~l'at bedelı 1175 lira 7 kuruş olan Tepebaşında Şe-

ilh.~4l rosunda yaptırılacak tamirat açık eksiltmeye ko· 
~"Q~tı ~~ Keşif evrakil~ şartnamesi Levazım müdürlü· 
~ ~~d Rorlilebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı 

İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka en 
az bin liralık bu işe benı.er iş yaptığına dair Nafıa Mü· 
düdüğünden alacakları fen ehliyet ve 938 yılına ait tica· 
ret od ası veı.;ika larile 182 lira 18 kuruşluk ilk teminat 
makbu:ı veya mektubile beraber 14.10.938 cuma günü 
saat 14,3Gı ta Daimi Encümende bulu .ımalıdtrlar. (l) (6987) 

~l~t'lltı başka Fen işleri Müdürlüğünden bu iş için a· 
t 

1 
Fen ehliyet veıikasile 88 lira 13 kuruşluk ilk 

b~ ~~ak buz veya mektubile beraber 13.10.938 per
•. linQ saat 14,30 ta Daimi Encümende buluDmah-

(B) (6933) 

• • • 
ti~~tif b 
1 

1~ ik edeli 2429 lira 11 kuruş olan Silivri Dispan-
~il~ tnal inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif 

Şartnamesi levazım Müdürlüğünde görülebılir. 

••• 

Keşif bedeli 527 lira 16 kuruş olan Sirkecide Ebus
ıuud caddesinde 11. 13. 15 numaralı matbaa binasmın tami
ri müteahhit nDm ve hesabına açık eksiltmeye konul
muştur. Keşif evrakıle şartnamesi ,Levazım Müdürlüğünde 
görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan 
başka Nafıa Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesi· 
kasile 39 lira 54 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mek
tubile beraber 14. l 0.938 cuma günü saat 14,30 ta Daimi 
Encümende bulunmalıdtrlar. (İ) (6983) 

Sayfa 3 

lstanbul Kız Oğretmen Okulu Satmalma 
Komisyonundan 

Beher metro 
Metro, çift ve adedin 

Cinsi adedi ve çiftin ilk tem. 
tah. bed. 
~- ----Elbiselik 600 M. 268 K. 120 60 

Lacivert kumaş 

Siyah saten 1200 M. 56 K. 50 

ipekli kumat 380 M. 150 K. 42 75 

Eksiltme •e1!li 
gün ve saati 

3. I0.93i pazartesi 
rünü 1aat 2 de 
açık eksiltme 

3.10.938 pazıırtesi 
günü saat 2, 15 ele 
açık eksiltme 

3.10.938 pazarteıi 

günü saat 2,30 da 
açık ekıiltme 

____________________________ _,_ ____ ___ 
Ayakkabı 330 Ç. 475 K. 117 56 

Dershane ııruı 40 A. 1100 K. 33 

3.10.938 pazarte1i 
günü saat 3 de 
açık eksiltme 

3.10.938 pazarteıi 

günü saat 3,30 da 
aç1k eksiltme 

-------------=------------------------1 ı tan bu J Kız Öğretmen Okulunun Muallim kısmile Pansi· 
yon kısmı tnlebel.-ri için yukarda yazılı metro ve çift ile adedinin 
tahmin bedellerile ve ilk teminat ve ekıiltme 'ekli ve giln ve 
ıaatleri hızalarında yazılı olanlar ekıiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binasında Liseler 
Muhasebeciliğinde toplanan Komisyonda yapılacaktır. İstekliler 
ilk teminatlarını belli gün ve saatten evvel Liseler Muhasebeci· 
liği Veznesine yatırılarak teminat makbuzlarmı ve bu gibi kumaf 
ayakkabı ve sıraların imal eden fabrika veya atelye sabibiolduk· 
larına da 938 yılı Ticaret Odası vesikası ibraz etmeleri ve nu111une· 
leri üzerine vermeleri. 

3- İstekliler şartnameleri ve numuneleri görmek ve öğren· 
mek üzere Okula müracaatlnrı ilan olunur. (6602) 4-4 

Taahhüt ve tesisat'arınızda kullanacağınız alelumum 

Font, galvaniz ve dem~r boru •e teferruatı ile 
Kalorifer ve sıhhi malzemesini mübayaa ederken 

bir kerre de 

• ZI • KAZ EZ 
Ticarethanesine müracaat ediniz 

(Telefon: 49392) 

Galata, Mahmudiye caddesi, No. 39 da 

~fı ile fiyatları her türlü rekabetten üstündür 

• A. TEVF K Tercüme 
evi 

Galata, Sigorts Han Tel. 41634 === 

. 
....... ., ... ,. ..... °'~m.!9.fj~Wll ........... .-. ........ ıp 

Kadıköy ve Anadolu 
yakasında İnşaat sahiplerine 

Mühim Fırsat 

Haydarpaşa tren yolu geçidindeki eski istasyon 
binasını yıkmaktayım. Buradan çıkan nadide inaat 
malzemelerini çok ucuz satmaktayım. Arslan marka 
halis Marsilya kiremitleri, çok pişkin tuğla nadide 
keresteler İstanbula araba vapurile nakliyat yapılar, 
yıkım yerindeki memuruna müracaat. 

Müteahhit RASİM ESKİM 
Zindan Kapu No. 23, Telefon: 22574 

--~----~---~~---~--~-~-~-~ 
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A) Adjudications au Rabais 

~ruction-Reparatlon-Trav. Publics-Materiel de Construction - Cartographle 

Aehevement conatruetion konak gouvernemen
tal Burhani1e (aj .) 

Conıtruction maiıon penitencier iı Balikesir 
Reparation veııp11ienne Lycce Filles lıtmir 

CoHtruction blti111e Municipale Alaşehir 
,, mosquee. 

Constr . et reparation a Karaa~atch 
Rep. au dispenaaire de tab11cs a Kırklareli 

,, bitiment ecole a Balya 

Pli cach 

Publique 

• 

.. 
Publique 

,, 
" 

22500 -

538 -
607 94 

5827 05 

2941 30 
3115 88 
1307 38 

1687 50 

40 35 
45 60 

220 60 
234 -

Vilayet Balikesir 

Oir. Trav. Pub. Balikeair 
Co•. Aeh . Lycees Ec . Second. 

lzmir 
Municipalite Alaşehir 

Muhtar Yeniköy do Zeytindağ' 
Com. Ach . Econ. Monop. K.tacho 
Oir. Monopoles Edirne 
Vilayet Balikesir 

18-10-38 14 -

15· 10-38 10 
18-10-38 16 

15-10-38 10 -
9· 10-38 

18-10-38 14 
18-10-38 15 
10-10 38 10 --

Pro duits Chimlquea et Pharmaceutiquea-lnstruments Sanitalres - Fourniture pour Hôpitaux 

Medicamenta : 78 lota Publique 430 45 

Electrlclte-Oaz-Chauffage Central (lnstallatlon et Materiel) 

Moteurs electriques 12 pieceı 

" n 2 • 
Publique 
Gre a rre 

1200 
300 -

Transport - Chargement- Oechargemen! 

T rauport postaux Publique 2400 -

Bole de Conatructlon, Planchea Poteaux ete. 

Boiı de conıtruetion : 100 m3 

Combuatlble - Carburant-Huile• 

Petrole : 4 t . 
Colce : 100 t. 

Olvera 

CailSH d'embıllage 1250 p . 
Vagoanets : 5 piecea. 
Fil •aitil. : 15000 m. 
Canevas : 40000 m. 
Douillea de tirfondı en bols de bois de cMae 

pour traverse• en beton : 90000 p. 
Trompes en caoutehoue poı.tr frein et cbauf

f a1re : 79 lots 

Provlslons 

Savon : 2,5 t. 
Poulc : 150 p.· Pouleta : 1825 p . (aj.) 
Viande de mouton : 113 t . 
Bcurre : 5,4 t .· Riıt : 18360 k.· Paiaı 324 t.· 

Viande de boeuf: 54 t . 
Orge : 14,6 t. Paille : 14,6 t. (aj.) 
Foia : 120 t . 

,, : 532 t. (aj .) 
Beurre : 19,7 t . (aj .) 
Fnriac : 701 t . ,, 
Lentillea : 20,3 t. 
Beurre : 7,6 t. 
Raisin 11cc: 8 t. 
Pois ehiehe 64,8 t. (~j.) 

Beurre: 18 t .· Farine : 598 t - Haricots ııec11: 

57,6 t. (aj.) 
Savon 1 t. 
Huile d'o)ives : 1125 k. • 
Lentilles roureı : 620 le. . 
Raiıin HC : 640 le . 
Sauee : 782 k: . 
Froma2'e : 675 k . 
Poi11-chiche : 20,3 t. 
Raiıin ue : 12 t. 
Paille: 493,8 t . id . p . litiere: 60 t. 
Avoine: 403,20 k. (aj) 

., 118320 k. (aj.) 
Provision: 12 lota 
Viande de mouton: 60 t. (aj .) 
Ue urre: 100 t. (eah . eh. p . 450) 

,, 100 t. (cah. eh . p. 450) (ıj .) 
Haricots secs: 36 t . (aj .) 

Publique 

Publique 

" 

Pub)ique 
Gre a 2''e 
Publique 
Pli cıclt 

n 

• 

4700 -

700 
la t . 29 20 

1500 -
250 -
180 -

5600 -
13500 -

22220 -

Gre a rre le k. O 31 
Publiqu~ 

Pli cach 30510 -
,, 

Gre a rre 

Gre a rre 
,, 

" 
Puhlique 
Pli cach 
Publique 
Gre a g-re 

n 

Publique 
,, 
" 
• 
• 
" 
n 
,, 

Pli cach. 
Gre a rre .. 

28305 -
18715 -
94635 -

1624 -
7592 40 
1600 -
6.(80 -

330 -
438 75 
62 -

108 80 
195 50 
236 25 

1319 50 
1800 -

11913 60 
5241 60 
5087 76 

Gre a ıre 19500 -
Pıi oaeb. le le. O 90 
Gre a gre 
Pli each. 79'2 -

32 28 

90 
22 50 

180 -

352 50 

5.i 
221 21 

112 50 
18 75 
13 60 

420 -
1012 50 

Com. Ach. Econ. Monop. K.tache 17- 10-38 16 -

Com. Ach . Econ . Monop. K .tache 16-11-38 14 
,, 16-11-38 14 30 

Dir P.T .T . Iıtanbul 18-10-38 13 -

Min. Trav. Pub. Dtip. Mater. 17-10-38 11 -

Com. Ach . Bat. Surv. Douırn . Iımir 8· l0-38 11 -
Vilayet Balılceıir 10-10-38 10 -

Com. Aeh. Gendarmerie G. paşa 
Com. Ach. Econ . Monop K .taehe 
Com. Ach. lntend. lst. Tophane 

" Adm. Gen. Ch. de fer 

17-10-38 
16·11-38 
18-10-38 
18 10-38 
18-10-38 

Etat Ank. Bureau f.xped. H . paşa 

15 -
15 -
14 30 
15 -
15 30 

1666 50 Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 17-11-38 15 

58 12 

2'..!89 

225 -
2123 
1404 -
5911 -
121 80 
569 50 
150 -
486 -

25 -
33 -
5 -
9 -

15 -
:8 
98 96 

135-
893 52 
393 12 
381 58 

1827 -
5700 
5700 -
5'4 -

Coıo. Ach. Univenit e lıtanbul 
Com. Ach . Command. l11t. Findikli 
Com. Ach. Milit. Bayumitch 
Command. Gen. Foretı Galata 

17-10-38 
6-10-38 

14-10-38 
17-10·38 

15 .. 
11 
14 
10 16 

T opdjular Djaddesi 
Municipalite Trabzon 
Com. Ach . Corps Armee Çorlu 
Com. Ach . Briıade Edirne 

,, ,, 
' ' n 

Mardi et Vendredi 
14-10-38 15 -
12-10-38 15 30 
12-10-38 15 30 
12-10-38 15 30 

Com. Acb. Div. Çatalca 
Com. A.cb. Milit. Rdremit 
Com. Ach. Corps Armee Konya 
Com. Aeh . Place Forte Çanakkale 
Com. Acb . Mil. Mersin 

7-10-38 16 -
17-10-38 11 
15-10-38 10 
3·10-38 11 

" " 
n 

• 
" ,, 

Bat. Surv. Douan. lzmir 6-10 :38 
6-10-38 
7-10-38 
7-10-38 
7-10-38 

10 -
11 -
10 -
10 30 
11 -
11 30 
15 -
15 30 
15 

n 

Com. Ach. Division Çatalca 

• 
Com. Ach . lntend. lst. Tophane 
Com. Aeh. Brigad. Edirne 

" 
Com. Ach. Militaire KHtamenu 

,, Corps Armee 1\nni a 
Com. Ach. Min . Def. Nat . Ank. 

n 
Com. Ac.h· Mili t. Vize 

8-10-38 
7- 10-38 
7-10-38 

19-10-38 
5-10-38 11 
6-10-38 11 

10-10 38 19 
5-10-38 

18-10-38 
8-10-38 

23-10-38 

11 
11 
11 -
16 -

Un journaliste dans le commerce 

Ziya Mardan laissera-t-il le journalisnıe? 

C' b d • G . ııı~oe est par asar , que pa11ant a alata de la rue quı ;e 
a la douane, qı;ıe mes yeUX ile eroishent &YeC une firnıe qUfı1t• 
n'avaiı jamaiı entendu. " Socicte Collective Commerciale 
eo-Roumaine,,. .

011
r· 

C'etait intjreısaat pour moi, comme faisan t partie d'uııs J 
nal commercial, je me dit: "Voi
la de quoi remplir quelqaes co
lonnea par un reportage inedit,, 
et je rentre. O surpri1'e . •. dans 
leı bureaux coqııettcıiıent meu
bleı, nıe voila fac e a face avec 
mon confre re Ziya Marda n, as
ıia il la table du directcur c t 
en train de telephoner je ne 
aai11 oü. 

J'etais coofus, e'est il d ire que 
je n' etai11 pas le premicr a fnirc 
ce reportage . un autre m':ıvait 

devanee. J'allais m'excuse r 
quand lui se leva souriant e t 
me propoıa de m'assoir comme 
si il Ctait chez. lui . 

Je m'assit et avnnt q ue j'eu 
le temps de rien d f: mander, il 
commença iı raconter: 

- Voila .•. me di t-il, vous 
ete1 peut-etre alıuri de me voir 
iaıtalle danı le fauteuil de la Bay ZİYA MARDArl 

direction de cette ıociete, et 
Toua avez. raiıon car, je n 'a- foll" 
vaiı parle a peraoone de mes projeb. J'ai nouvellenıet 'J prf 
cette ıociete et j'eıpere faire des bonneı affaireı , gric• •", ,,ti' 
• d • • • t • • l' L d•JJ cıeux concoun e meı a11ocıeı quı aon specıa ııes 

branche. 
11 alluma ane cigarette et continua. . . nee' q~: 
- Que voulez vous mon cher ami? .• Voıla dıx an to" 

. ' d l . l" ' 1 ' ' U prtS • et' JC ıu11 ans e JOUrna 11me, J aı parcourru a pe J'•' 1 
I' Aıie et l'Europe ıan• arriver a mettre un ıou de cotecİer"e' 'ıı 
reporter, directeur, patron, j'ai edit e .. La Turqui• Mo r1101' 
et lea edition• "Le Monden 1 j'ai gagne a!ISCZ maiı, p•• 
d'economiıer. 

1 
D'ailleurs, quel est le journaliste qui a de l'argent ?. toıı5 1~ . 
On travaille, on n'a ni jouo ni nuits, on s 'expose • ..• rl' 

d il · · · t t • la fırı· angera pour attraper une nouvc e ıntereaaan e , e a . 1 . 1 
- Alorı voua abandonnez le jouroalisme et vos aın~• ~ ; d•'-
- Mes amis ? .. . non •. le jeuroaliıme non pluı. C es 4ııe f t 

que, je continuerai a travailler comme amateur de façon cı"jtl'. 
ne gene pu ma nouvelle carriere . Ce n'est pas facile efe et 1' 
Un foyer dont On a Yeeu durant dix annees )eı boDll 
mauvaiı momentıı. 

- Quel eıt le but de votre ıociete ? . ııU ~ ~-' 
- Le but de notre ıociete est, de trouver deı dıe ,ıieıı., ~ 

fes produits Turcı aux mareheı Roumain,ı ainıi que cfe'111r4~~ 
pour leı produits Roumains dont nous avons beaoin en ı.ı"'' el 

t 00 •} 
Mon pluı grand eıpoir, c'est que leı deux pays ayan tr•"'' I' 
ment COmmence a travniller t. DHmble, a vee UD peu efe 3 qlle 

·.;er 
de bonne volonte on a beaucoup de ehance pour arrı . ıı 

ques choıes. ,ıııi01 Jl 
J' · · _J ı•· · · t " d · t ant te t etaıa content ne ın1tıa ıve e mon amı e ny it•ıs 1· 

cia"arette qu'il m 'avait offert, je le quitte en lui 11ouh• O· 
tout coeur "Bonnes affaireı,,. ___/ 

~~~~~~~~~-

La traduction en allemand deS c~· 
' hiers des charges des trois poııtS . 

· 1 ı· f · · e pr construıre sur a ıgne errovıaır 

Yarbakir-Cizre est prete. ·ot1 
S'adresser a la Maison de Traductı 

m 

A. TEVFiK 
Galata, Sigorta Han Telephone : 41634 

ou a l' Adrniuistration de notre journııl 

o 


