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6 n 850 

12 .. 1500 
Ecnebmemleketler için 

12 nylığı 2700 

Sayısı S kuruş 
Resmi makbuz mukabili olma· 
yan tediyat makbMıl detilclir 

ÇARŞAMBA 

Herg ün çıkar iktisadi, mali ve ticari 
il J 

o 

GAZE'fJESH 

2 lkinciteşrin t 938 

.......................................................... 

• • ~ İDAREHANE • 
Y oğurtcu hanı, 1 ci kat • 

~ No. 3 ve 4 ~ 
< Galata Perş~mbe Pazarı ~ 

~ iLAN ŞARTLARI ~ 
~ İdarehaneınizde görüşülür ~ 
~ 'f clgr.: İst. MÜ,\JAKASA ~ 
~ Telefon.: 49442 :. 

~ Posta kutusu ~ 1281 . ~ ...................... ~ .................. 
Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

~~ma ticaret ataşeliği 
._ ktısat Vekaleti türkofis u

tıın "'d" ır. - -it . nıu ur uğu ust raportör-
l'~lQden B. Raif Olgun Roma 
llrk t" ot ıcaret ateşeJiğine tayin 

~,~:rn~,tur. İtalya ile yeni ya· 
'tb hcaret anlaşmBbı müna
ı,kttıle bu tayin her iki mcm· 

et t" t" • • k t ıcare ının ın ışafım artı. 
•cak . -

d, eyı munasebetler tcsi• e-
te"'· 

,
1 

15ıne şuphe bırakmamakta· 
r. 

ltaıyan tica~et anlaşması 
A tatbik ediliyor 

l'~ tıkarada imz.alanan yeni 
dılırk ve ftalyaıı ticaret ve te
ç Ye anlaşması her iki hükümet· 
t tasd"k d'l · dGıı ı .. c ı mış olduğundan 

11 den ıtabaren tatbik mevkii-
' \' d l . ltı aze ı mıştir. Yeni nnlaş-
•rıın b-t- dd lıaı· u un ma eleri ve it-

~ at ile ihracata taalluk eden 
••ıtn 

l~t ve _esasları lstan bul itha· 
ltb}ı Ve ı~ra~at. gümrüklerine 
'il r edılını,tır. Yeni anlaş-
'h .. 

lite . ıstınaden evvelce sipariş 
tt rıne ~talyadan ırümrüklerimi
tj ~•llllıf ve henüz muamelele
'-'a.ı:kınal edilmemiş muhtelif 
ı, arın muamelt"leri tamam
a~:aya başlanmıştır. Gümrük 
ltı ar ve antrepolarında bulun· 

ö.ltt 1 te a o an eşya ve ticaret em-
~ '•ının bu günden itıbaren çı-
-l'ıl • 

l'a • ınasına başlanacaktır. ita I· 
bi 1le olan eski besaplarm da
ha~ Merkez bankasınca tesvi-

111e başlanmıştır. 

ı Çorap mütehassısı geliyor 
Dün öi'leden evvel ve sonra 

milli sanayi birliğinde iki top
la nh yapılmıştır. Her iki top· 
lantıdıı bütün çorap fabrikatör
leri hazır bulunmuşlardır. Fab
rikatörler Almanyadan getirile
cek olan kadın ipek çorapları 
müteh<ıs11ıına verilecek tahaiıa
tı kabul etmişler ve en meşhur 
üç Alman faltrikasına müşterek 
bir kararla ltir müteha11111 seç
meleri için ~eııiş salahiyet ver
mişlerdir. Gelecek mütehassıs 
bütün fabrikaiarımızm ayni ·'! 
ve kalitede ipekli kadın çora· 
bı imal etmelerini temin eyleye
cektir. 

iş umum amiri geldi 
Bir müddcttenberi cenubi A

nadolu ve Ere mıatakalarında 
tetkikler yapan iş umum amiri 
B. Enis Behiç dün şehrimize 

dönmüştür. B. Enis Behiç gez· 1 

dlii mıntakal-.rda iş dairesini al&· I 
kadar eden işçi meselelerini tet
kik etmiş ve nizamname hü· 
kümluine göre alınan tetbirle-
ri yerinde bulmuştur. Ege mın
takasmda üzüm, incir işçileri

nin de vaz.iyetleri gözden ge
çiri!miştir. Haber aldığımıza gö· 
re lzmir ve hııvalisindeki işçi· 

ler ile iş verenler arasında tam 
ve nizamnameye uygun olan 
bir anlaşma mevcuttur. İş dai · 
resi bundan dolayı memnundur. 

~~~~~~~~~~~~~~& 

'---Harici Etonomi Ha~erler 
lurk yunan anlasması 

• 

t~ 
1 Urk. Yunan yeni ticaret an-
'tl}ıa . . Al' . . 
ı- ııı ıçın ınaya gıtmış o-
t~ rı 1'iirk heyeti dünden itiba· 
b 11 

müzakerelerine başlamış 
llltı 

ıtırı 11rtıaktadır. Yeni anlaşma· 
it 0 n güne kadar ikmal edi
~ ümid edilmektedir. 

Yeni veteriner görüşmeleri 
Türkiye ile Yunanistan ara

sında yeni bir veteriner iÖrüş
nıesi yapılacaktır. Bu yeni nn· 
laşma için Ziraat vekileli vete
riner umum müdürü bay Sabri 
Okutman ile müşavir Bay Naki 
Ccvattan mürekkep bir heyet 
Atinaya gitmek üzere şehrimı:ıe 
gelmiştir. Heyet iki giine kadar 

k dar harak.:t e Jecekle:dir. 

~ 
~~~~~_,,,..=::~=----:~~ 

İstanbul Hayvan Borsası 
~iri Satışlar Cetveli. -31.1093~ 

Ç eşi t 
Sayısı 

666 
1816 
1443 
288 

2!S 

344 

76 

26 
23 

- 20 
13 

20 
16 

Ağırlığı 

28478 
87005 
58476 
8488 
756 

8559 

2700 

6326 
5749 
4394 
2052 

7142 
2556 

En atağı En yükarı 
Kş. S. Kş. S. 

17 75 
15 25 
17 50 
15 -
19 

17 

10-

8-
9 
9 
9 

8 
9 

19 25 
18 25 
20 -
23-
19 -

23 -

11 

8 
12 
10 -
11 -

10 
11 

lstanbul Merkez Hah 
Yaş Sebze ve Meyve Fiatları 

] .11.938 =::. =-~z========= 

Cinsi 

En aşagı Fıı yilkst'k 
Kr.S. Kr. S. Cin:-l 

En aşagı En yükst>k 
Kr. S. Kr. S. 

Bamya Kilo 

S lkızknlıagı 
Dolmalık bilb,.r 
Sivri büber 
Kır domatesi 
Sırık domalt>si 
Çalı fa su iyesi 

Ye,il fasulya 
Ayşekadın 

Barbunya lorıııızı 
Lahana 
lapan ak 

Kök kerevız 
l'ıraaa 

Armakabaı:ı 
Hıyar 

Patlıcıın ba~ 

ortn 
ufak 

Bostan patlıcanı 

kilo 

" 
adcd 

Yc~ıl salata 

Yeşil soğan 
Maydanoz 
Pancar 

IOOAdeı 

lfovu~ 

Nane 
Kırmızı tıırp 

Uayır turpıı 

demet 

.. 

Çav115 uzuıııtl kılo 

• 

9 
7 
9 ~ 

G-
9 

12 -

ıu 

ııı
ıı . 
:ı 

7-
" .. -

2-

.. -
75 

.ıo 

2 

b-

-50 

12 -
9-

12 -
7 -

10 -
iti 

12 
12 -
5 
fj 

fi -
4 -

4 50 

!\ 

1 50 
G -

- 7u 

" 
7 

- 7o 

Gilmuşhane 
Rezakı ılzümü 

Yapıncak 

Mü~kilc 
Balbııl uzilmtl 

kilo 9 

" 

7 -
7-
R 

Siyah uzum G -
Ama:;ya cima ı rn 
lnebolu elması 5 -
ln~iliz elması (taraklı) 12 

Balk.abağı • 
Malatya armudu ~'> -
_\lu~ınuln 4 -
Ayva ,) -
Ferik elması ö 
Kestane 5-
Nar • o) -

Cev~ M 
1 rabı.on hurması i5 

Muz 45 
Kestane kal.ınğı ;{ 
Y ,..rli limon 100 adcd 1 o -
Ecncbı lımon 100 adc<l 1 \U -
Karpuz Alaca ba~ • 1 t 

ortıı • ~ 

ufak • 5 

k<1vıııı l\1rkağ11c baş • ll'I 

orta. ı ı 

ufak~ H 
• Hasnnlır.y baş • 18 

orta • 14 • 
ufak • 8 

'S3 -
u-

13 -
t4 -

10 -
26 -
ıo 

14 -· 

ao 
5-

12 -
12 -
8 
9 

20 -
1 50 

~10 

4 
:füu 
2.50-
ıı:ı -
ttJ -
7 

17 -
ı:ı-

7 = 
2:3 -
ili -
10 -

~nşaat · ( amirat • Nafıa işleri ve ,\'lalzemesi-Harita 

Gaziantep İnhisatl~r Başmüdürlüğünden 
Şartnamesi mucibince Gaziantep inhisarlar başmüdürlüğü bi

nası altında yapılncak memur odası in,aatı işi pa:ıarlıkla açık ek· 
siltmeye konulmu,tur. 

Keşif bedeli 256.55 lira ve muvvnkkat teminatı 19.2..J liradır. 

Eksiltme 5.1 l .938 tarihine rastlayan cumartesi gü1aü saat 10 
da batmfitlüriyet binıısında yapılacaktır. 

İsteldilerin lrnnuııen kendilerinden aranılan vesaik ve yüzde 
7,5 güvenme paralarile birlikte tayl.n olunan gün ve saatte inhi· 
sarlar b'.lşmüdürlüğüne gelmeleri ilan olunur. 

C. H. P. Bursa il Başkanlığından: 
Kapalı zarf ile eksiltmeye konulduğu ve ihalesi 20.10.938 tari

hintle ynpılacağı evvelce ilan edileo ve Bursada Cüınhuriyet ala
nında yeniden inşa edilecek 70000 liralık bir kısmı Helkevi bina· 
sına ait te.nzilat teklifleri liyik hadde görülmediğinden 2490 sayı
lı kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan 20.10.938 tarihinden inba· 
ren bir ay içinde pazarlığa bırakılmıştır. 

Paze.rlık 7.11.938 pazartesi aünü saat 14 de C. H. P. İlbaş
kanlık odasında yapılacaktır. 

Pazarlığa gireceklerin bu işe ait şartname mukavele projesi, 
hususi, fenni, mali şartname, keşif hulasası cetveli projeler Ba-
yındırlık işleri genel ve yapı işleri fenni şartnamelerini 

350 kuruş muhabilinde C. H. P. Bur!ia il merkezinden 
almaları. 

4750 liralık muvakkat teminat vermesi. 
Ticaret oJasına 1938 senesinde kayıtlı olduğuna dair vesika. 
Nafıa Müdürlütüncen alınmış bu işe girebilccetine dair vesika, 
Müteahhidin mimar veya yük.ek mühendis olmadığı halde iş 

başında mesuliyeti fen niyeyi haiz bir yüksek mühendis veya mi· 
mar bulunacatıaa dair t.ıthhüt vesikasını hamil bulunmaları şart-

br. 

Zonıuldak Sıhhat ve içtimai Muauenet Vekaletinden: 

Merkezimiz binasında yaptırılacak tamirat işi açık eksiltme ıu
retile tamir ettirilecektir. 

Tahmin bedeli 996 lıra 63 kuruştur. 
Buna ait fenni ve idari şartnameler Zonguldak sahil sıhhiye 

merkezinden alınabilir. 
Eksiltme 7.1 !.38 pazartesi günü saat 15 de Zonguldak sahil 

sıhhiye merkezindeki aatınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 74 lira 75 kuruştur. 
Eksiltmeye gireceklerin bu gibi tamirat yaptıklarına dair re:ımi 

bir vesika a-öslermeleri şarttır. 

flek!rik, Havagazı, (Kalorifer Tesisat ve Malzem 
Nafıa Vekaletinden 

19.12. 938 pazartesi günü saat 10.30 da Ankara'da Nafıa Ve 
kiileti binasmda Malzeme Müdürlütü odasında toplanan Eksiltme 
Komisyonunca ce n' an 287) lira muhammen bedelli 25 adet telefon 
makine-si ile 4 adet onlu santralın ve 5 adet be,li aantralın20 adet 
nümeratörün kaoalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 2\5.63 liradır. 
Eksiltme şartname ve teferruatı Ankara'da Nafıa Ve!<aleti mal· 

zeme Müdürlüğünde parasız olarak alınabilir. 
İsteidilerin teklif ınektnblarını muvakkat teminat ve şartname· 

sinde yazılı vesıkalarla birlikte aynı gün saat 9.30 a kadar koıaiı
yonumuza vermeleri lazımdır. 

Nafıa Vekaletinden: 

17. 1 inci kanun. 938 cumartesi günü saat 10.30 da Ankarada 
Nafıa Vekaleti binasında malzeme müdürlütü odasında toplanan 
malzeme eksiltme komisyonunca rümrüklü Avrupa malı için 
cem'an 1417 lira muhammea bedeli 5450 adet 2 numaralı fincan 
demirinin ihalesi açık eksiltme usu\ile yapılacaktır. (Yerli malı 
için de teklifde bulunulabilir.) 

Muvakkat teminatı 106.2d liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferrüah Ankaracfa Nafıa Vekaleti 

malzeme müdürlüğünden parasız olarak alınabilir. 
İstekliler, muvakkat teminat ve şartnameıinde yazılı vesika· 

larla birlikte ayni gün ve ayni saatte komisyonda hazır bulunma

ları liıınmdır. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 
İstanbul Levazım Aınirliği Satıoalma Komisyonundan: 

1. ve 20 No. lu dikim evlerinde birikmiş olan 50,000 i(ilo yün-. 
lü kırpıntıya mukabil imaliy~ ücreti verilmek suretiyle battaniye 
alınacağından pazarlıkla eksiltmesi 9.1 l .938 çarşamba günü ıaat 
15 de Tophanede lstanbul Lv. Am. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
İmaliye ücretinin tutarı 500 lira teminatı 75 liradır. Şartname ve 

battaniye numunesi Ko. da kırpıntılar D evlerinde görülebilir. İstek
Hlerio kanuni verikalariyle beraber belli ıaatte Ko. na gelmeleri. 

• • • 
150 çift iskarpin alınacaktır : Bak İst. Beled. ilanlarına. 

M3tbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

İstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğiin<len: 

Müdürlüğümüz için ~3 kalem defter, cetvel vesairenin 
tabı açık ek iltmeyc koııınu~lur. Tabnıin bedeli 1487 lira 6~ 
kurui. yüzde 7,5 temirıntı muvakkate 111 lira 57 kuruştur. 
İştP.klilerin teminatı ınnva"kate makbuz. veya han1rn mektub
larını hamilen Pksi:tme günü o'an 16 11.38 perşemhe giinü 
saat l4,30 da ı ;alatnda rıhtım lizerinde deniz ticareti müdür· 
lüğiirıP nüınııııe ve ~artrıaıneyi görmek isteyenlı•rin de mü
dirivet ı.lare suhesine mür.ıcaalleri ilfuı olunur. . ~ 

t"'ChiU>Z$!l !4&lk U::4 z::::awww IJIJ'. ZWCP -
Kereste, tahta ve saire 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum 
İdaresinden: 

== 

Muhammen bedeli 17217,60 lira olan 403,3 m3 çam köknar ke· 
reste kapalı zarf usulile 17.11.938 perşembe güaü saat 15.30 da 
Sirkecide 9. işletme binasında satın alınacaktır. 

İsteklilerin °!o 7,5 nisbitinde teminat ve kanuni veıikalarını 
ihtiva edecek olan kapalı zarflarını ayni gün uat 14,30 a kadar 
komisyona vermeleri lazımdır. Şartnameler parasız olarak komis-

yondan verilmektedir. 

Mahrukat Benzin-Maki ne yağları v .s. 

Kastamonu Askeri Satınalnıa Komiıyouundan: 

Alayın senelik ihtiyacı olan ve kapalı zarf usulile arttırma ve 
eksıltmede bulunan 730000 kilo oduna müddeti kanuniyesi zar· 
fmd=1 talip çıkmadığından bu kanunun 40 ıncı maddesi mucibince 
menfaatı hazine noktai nazarından 20.10.38 gününden itibaren bir 
ay zarfında pa'Zarhkla satın alınacağından taliplerin her salı ve 
cumarteıi günü saat 14 de alayda müteşekkil komisyona müra· l caatla rı. 

, 
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Sayfa 2 MÜNAKASA GAZETESi -
Bu gün i~an olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Lisetsi 

Cini Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yerı Gün Saat 

a kasala 

inşaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme Harita 

Gaziantep inhisarlar başmüd binası altında yap. 
memur odası inşaatı işi 

Halkevi bion5ı inş. (şart. 3,50 L) (teo:ıd) 
Zonguldak sahil sıM ıye mrk. binnsı tamiri 
Ank. istasyonunda yap. devlet demiryolları 

umum.i idare binaaı inş. (şart. 50 L) (temd) 
Gelibolu·Eceabat yolunun arasında yap. şose 

inş. : 4209 m. 
Gelibolu-Keşan yolunun araıında yap. şose ta

miri 7349 m. 

Malatya Memleket hast. inş. ve tesis. bakiyesi 
ikmali (temd) 

paz. 256 55 

,, 70000 -
aç. eks. 996 63 
kapalı z. 1000000 -

,, 12586 68 

,, 20069 06 

paz. 

Elektrik - Havagazı - Kalorifer (tesisat va malzme.!!l_ 

Fincan demiri 2 No lı: 5450 ad. (yerli veya 
avrupa malı) 

Demir tel 4 m/m: 34 t.-demir bağ teli 1,5 m/ra: 
120 k (Avrupa veya yerli malı) 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Dikim evlerinde birikmiş olan 50 t. yünlü kır
pıntıya mukabil battaniye imalı 

aç. eks. 1417 

kapalı z. 6800 -

paz. 500 

Matbaa işleri - Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

Defter, cetvel v.B. tabı: 33 kalem 

Kereste - Tahta v.s. 

Köknar kereste: 403,3 m3 
Çam direk: 3360 ad. 

Müteferrik 

MalEeme Urfa atölyesi için: 57 kal. 
Şevrole kamyonlannın karÖieri ve soför mahal· 

lerinin imalı: 9 ad. 

Emme basma tulumba: 11 ad 
Hortum: 455 m. 
Üniversel tecrübe makine,i: 1 ad. 
Grafit: 2 t. 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Y oturt: 7 t. (temd) 
Süt: 6,4 t. ,, 

aç. ek11. 1487 64 

kapalı z. 17217 60 

" 16800 -

aç. eks. 836 
kapalı z. beh 600 -

aç. eks. 

" 
n 

paz.. 

" kapah z. 

2200 -
671 50 

3000 -
ısoo -

. 
581 70 
524 80 

le. 1 11 

19 24 

4750 -

43750 

944 

1505 18 

106 28 

510 

75 -

111 57 

1260 -

63 
405 -

165 -
50 36 

225 -
97 50 

----------------------~~-------

Gaziantep İnhisarlar Başmüd. 5-11·3& 10 -

C. H. P. Bursa tlyön. Başk. 7-11-38 14 -
Zonguldak Sahil Sıhhiye Mrk. SAK 7 ·11-38 15 -
D.D.Y. Ank. Sirkeci 16-11-38 15 -

Çanakkale Vilayeti 21-ll-38 15 

" 
,, 21-11-38 15 

Malatya Vilayeti 28-10-38 itib. 1 ay 

Nafıa Vekaleti 17-12-JS 10 30 

" " 
19-12·38 15 -

Tophane Lvz. SAK 9-11-38 15 -

lıt. Deniz Ticareti Müd. 16 -11-38 14 30 

D. O. Yolları Sirkeci 17-11-38 
Kilis Gümıülı;. Muhaf. Taburu SAK 21-11·38 

15 30 
15 

Gümr. Muh Genel Kom. lat. SAK 17-11-38 11 
Çanakkale Mat. Mvk. SAK 18-11-38 11 

inhisarlar U. Müd. 

" " Yüksek Deniz Tic. Mekt. Müd. 
Aılt. Fabrikalar U. Müd. Ank. 

Gaziantep Aık. SAK 

" " ,, 
Kırklareli Tüm. ,, 

1s-11-38 ıs Jo 
18-11-38 16 
17-11·38 14 
19-12-38 14 

7-11-38 

Sadeya~: 40 t. (temd) 
Yulaf: 28 t. aç. eks. 

paz. 
k. o 05,50 

43 62 
39 36 

3330 -
115 50 latan bul Belediyesi 

Karaköse Aık. SAK 

7-11-38 
28-11-38 16 -
18· 11-38 14 30 
l ay zarfında Arpa: 840 t.-ot: 660 t. (temd) 

b Müz yedeler 

Büyükadada rıhtım nihayeti sokağındaki hela 
binası nnkatı 

-
paı::. 25 -

,. 
• 

ul Be ediyesinden : sta 
Hepsine 25 lira bedel tahıriıı edılen Büyültadada Rıhtım 

nihayeti sokağında eDki hela binası ankazı pazarlıkla satıla· 

cnktır. Şartnamesi. Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İıtekli
ler l lirn 88 kuruşluk ilk teminat makbuz vcyn mektubile be
raber 7-11-938 Pazarle~i günü saat 14 buçukta Daimi Encü
mende bulunmalıdırlar 

'Dimı--=--~----~~--------" 
üte erri 

Devlet Demir Yolları ve Limanlan İşletme Umum Müdürlüğünden: 

Devlet Demiryollnrl Malatya işletmesi için aşağıda cins, mik
tar ve muhammen bedelle muvnkkat teminat miktarı ynzılı Mar
silyn tipi kiremit ve mahya kiremidi ihale tarihinden itibaren on 
beş gün znrf ında teslim edilmek şartile açık ekailtmiye çıkarıl
mıştır. 

Eksiltme 16 11.938 çarşamba günü saat il de Haydarpaşa gar 
bina&ı dahılinde Birinci İşletme Komisyonunca yapılacaktır. 

isteklilerin eksiltme şartnamesinde yazılı muvakkat teminat 
la eksiltme saatinde komisyon reisliğine müracaat etmeleri la
zımdır. 

Eksiltme şartnameleri Haydarpaşa Yol Baş müfettişliğinden 

parasız olarak alınır. 
Kabul edilecek Teslim Muh. Muv. 
nüm:..•neye göre müddeti 

gün 
Marailya tipi kiremit 15 
Mahyalık kiremit 15 

Miktarı 

aded 
31500 

900 

Fi atı 
Ku. 
8 
8 

bedeli 
L. K. 

2592 

teminatı 

L. K. 
194 40 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Satınalma 
Komiayonundan : 

Urfa atölyesi için satın alınacak olan 57 kalem malzemenin 
17.11.938 perşembe günü snat J 1 de açık ekıiltmesi yapılacaktır. 

Tahmin tutarı 836 lira ve ilk teminatı 63 liradır. 
Cinsi miktar ve evsafını gösterir listesi komisyondadır. Görüle· 

bilir. 
isteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kanuni 

vesikalariyle Galatada eski ithaliit gümrüğündeki komisyona gel 
meleri. 

• • • 
Emme hasma tulumba ile hortum alınacaktır. Bak: İehi- 1 

5arlar U. ~lud. ılanhmna. 

1 88 lstanbul Beledıyesi 

-

Perşembe 3·11·938 

Bronz nakilli laı1tilı:lı tel (PTT Lvz. Müd ) ~'~ 823 
Mikroskop (MMV) X· 823 
• Eski çuval (DDY İzmir) X 847 

7-11-38 14 30 

Arpa, un, sı2'ır eti ve !turu ot (Gaziantep Ask. SAK) .ı\!: 846 
Pilavlık pirinç (Kırklareli Tüm) .'\! 848 
Abdesthane ve bnmam malzemesi (DDY) .\! 831 
Fermejüp, kapsül ve alüminyum düğme (Tophane Lv.z.) .. \! 831 
Zincir, kilid, admiraltı demiri (Gümr. Muh. Gen. Komut. lst.) .. \:. 851 
Hükumet konağı inş. (Isparta Nafıa Müd .) .M 851 
Yulaf ve sadeyağ (Bornova A~k. SAK) .~; 852 
Eskişehirdc yap. uçuş yolu inş. (MMV) J';, 852 
Ekip kulübcai tamiri (Samsun Vil.) .;\'• 857 
Makarna ve şehriye (Bornov Ask. SAK) .\~ 857 
Koyun eti (Samsun Ask. SAK) .\~ 857 
• Tayyare malzemesi (Eslı:işehir Defterdar.) .\~ 857 
Sığır eti (Isparta Aılc. SAK) .~ 859 
HükOmet kona~ında yap. inş. (Malkara Malmüd.) ~\~ 861 
Melbusat (Çanakkale Vil.) ~\~ 861 
Bulgur (Çorlu Ask. SAK) .:\! 861 
Gnziemirde yap. beton kün'.lere demir ilavesi (İzmir Lvz.) .\; 861 
Meşe kömürü (Çatalca Mst. Mvk. SAK) ,\; 862 
Saraç malremesi (Gümr. Muh. Genel Komut. l11t.) J\! 862 
Sadeyağ (Lüleburgaz Tüm.) X! 852 
Bezli lastik hortum (DDY) .,,! tı53 
Un (Balıke~ir Aık. SAK) .'\; 853 
Sadeyağ (Bayramıç Aık. SAK) ·'~ 854 
Mualece ve fenni alit (Ziraat Vele) .\~ 854 
Cerrahi aletler, iıterili:r.alör v .a. (Manisa Val.) .N! 854 
Ekmek {Cide Kültür İşyar ) ,\; 865 
HültOmet konağı ikmalı inş. (Muğla Nafıa Müd.) .\~ 854 
Yulaf ve arpa (Sıvaı Tüm.) \' 855 
Anlt. hukuk fakültesi 2 ci kısım inş. (Nafıa Vek.) .\! 855 
Kovalık mevkiinde yap. toprak hafri (Akhisar Kaymakam., ~\! 856 
Buğday öğütülmcıi (Ank. Lvz) l\! 856 
Muhtelif erzak (lst. Erkek Ôğretmen Ok.) .\! 862 
Sarım remorkörünün tamirr (Tophane Lv:ı) ~\: 862 
• Odun ve çam ağacı (Samsun Ormıın Başmüh ) .\• 864 
* Şişhane karakolunun binası ankazı (lst. Defterdar.) .\~ 864 
Toz şeker (lnhis. U. Müd.) N 864 
Dükkan tamiri (lzmir Vakıflar Müd.) .\! 864 
Kömür nakli (Selimiye A~k. SAK) ~\'! 866 
Kri ble kömürii (Tophane Lvz.) _,\: 868 
Buğ'day kırması (Konya Kor) ~\:. 868 
Kayseri· Bünyan-Talu yolunun aruında yap. ioş. (Kayseri Vıl.) J\!868 

-- -- -- - -

2 lkinciteşrin 

Toptan Satış Fiatları 
- ----

; İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti 
~vv-~...,.;.~...,.,.----~._..,.._..,_~~~ 

1 

En oz-En Ço 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömürü yerli blok 

,, " 
krible 

,, ,. marinlave 
., ,, tuvönan 

Kok kömürü (fabrikada) 
Sömükok (depoda) 
Kok ecnebi (depoda) 

Erzak 

Pirinç Tosya 
,, yerli Bombey 
,, ecnebi (Hindiye) 

Sabun birinci 

" 
ikinci 

,, Pirina 
Şeker yerli toz 

" " küp 
Yumurta iri 
Limon İtalya 

" 
Tarablus 

Patates Adapazar 1 ci 
,, ,, 2 ci 

Zeytin tanesi dubie (936 ahsul) 
n ,. ,, (937 
,, ,, 1 ci ,, 
,, ,, 2 ci ,, 

" " 3 cü ,, 
Sade yağ Urfa (birinci) 

,, • (ikinci) 
,, Kars (erimiş} 
,, ,, (erimemiş) 

,, Trabzon 
,, Vejetalin 

Çay Cava 
,, Çin 
,. Seylan 

Kahve muhtelif 

,, 
,, 

Deri ham ve işlenmiş 

Tuzlu kuru keçi 
,, ,, koyun 

" 
" 

Hava 
,, 
,, 

Tula 

" 

,, manda 
,, sığır 

kurusu kuzu 
,, koyun 
,, oğlak 

keçi 

"alamura 
koyun 
kuzu 
maud:.ı ,, 

,, sığır 

Kösele sığır 1 ci 
,. man-t a 1 ci 

Meşin elvan 1 ci 
,, beyaz 1 ci 

Sahtiyan elvan 1 ci 
,, beyaz 1 ci 

kilosu -14,75 
-15,ZO litresi 

kilosu 
tonu .. 

" .. 
" .. 
" 

kilosu 
,, 
" ,, 
,, 
,, 
n 
,, 

sandığı 

b. sandığı 

.. 
kilosu 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

" 
" 
" .. .. 
" 
" .. 
" 
" ,, 

çifti 
kilosu 

,, 
" çifti 

kilosu 
çifti 

" ,, 

" kilosu .. 
" 
" tanesi 

" ., .. 

-1 
-J6.00 

14.so ıs.oo 
12.00-12.50 
ı ı .00-1 ı.50 

ıs.50 
21,50 

-26,00 

-
29:50:30.SO 
28.00-29 

19 -20 
-25 
-28 

28 30 
800-825 

_ıOOo 
7 

-5· 
45-48 
32-36 
22 26 
ıs-21 

-15 
-101,50 
-102.50 

80-88 
-80 
-83 
_49 

200-600 
ıgo 600 
295-400 

101.25-102·25 

170- 175 
45 46 
60-6S 
65 -10 

- - -
50 53 

110 120 
110 ıt5 --
35-40 
40-45 

165 t75 
ıas-t40 
120-130 
90- tüO 

110-140 
100-130 

iSTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 

Fi atlar 
CiNSi Aşağı 

Kr. Pa. 

Buğday yumuşak 5 10 
A sert 4 32 

,, kızılca 

Arpa Anadol 3 38 
Bakla 
Çavdar 4 2 
Arpa yemlik 
Yulaf çuvallı 

Keten tobunıu 

iç fındık 

Ceviz kabuklu 

Kutyemi çuvallı 
Kuşyemi dökme 

Fındık 

Tiftik mal 
Tiftik Oğlak 
Susam 

Yapak Anadolu 

" 
Trakya 

Gaz Yünü 

16 10 

5 25 

16 30 

63 -

71 -

1.11.938 ~ 

Yukarı 

Kr.Pa. 

5 30 
5 5 

5 25 
4-

17 25 

17 20 

Buğday 

Arpa 
Fasulye 
Un 
Tiftik 
iç fındık 

Gelen 'fon 
2'!J flJ 
169 
sz 
1 

-z. yatı 4t 
Yapak 
Çavdar JO 
Keten tohumu ...... / 
----------~o Giden 

36 
ıs 

K. ceviz 
Susam 
Nohut 
İç fındık 

-
Afyon ~ --------
Buğday 

Dış Fiatıar 
18 

LiYerpul 3 ()6 

n 

" Arpa 
Mıaır 

Keten T. : 
Fındık G.; 

,, L.: 

Şikago 3 sS 
Vinipek 2 sı 
Anvers 2 23 
Londra ~ J7 

" -
.. 

'dtd, 
ıo 
IQ 
IQ 

• 



'd Orta 
tdı k 
10 ulru 

1 33 
19 32 

30 
• 22 
'-

A Y E A 
Mersi n Orman Mühendi•liğ-inden: 

Beherinin Umumunun Beherinin Umumunun 
boy u M3 M3 muham. B. muham. B. 
520 445 4 450 4 4.:J 44 30 
450 362 3 650 3 62 36 20 
500 353 6 707 3 97 75 48 
250 095 o 380 1 37 5 41 

~ - --
~ 161 41 

• Gaaderc malı olup idaremiz anbannda mevcut yukarıda ade · 
'rı ~ Ölçüsü yazılı 43 adet çam direği 27.10.938 tarihinden itiba· 

'4 5 &'Ün müddetle I0.11 .938 perşembe günü açık artırma ile 
~ Y~pılacakbr. 
lb•tı teminatı 24 lira 21 kuruştur. 

~~lı •leyi mütenkip satış tutan defaten ziraat bankasına yatırıla· 
t. 

g 
•tış Mersinde orman mühendisliği dairesinde ıaat 15 te ya
c•lttır ' . 
•aıraf mültezime aittir. 

,,.-------------------------------.... 
1 İstanbul Belediyesi den: 

Dumlupmar okulu talebelerine yaptırılacak olan ve he· 
her çiftine 425 kuruş bedel tahmin edilen 150 çift iskar
pin açık eksiltmeye konulmuştur. İskarpinin nümunesile 

1 
şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 
2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 47 lira 81 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 8. J t .938 salı 
günü saat t4 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(0 (7814) 
-·-~-

P.T.T. Fabrika Müdürlüğünden: 
Sekiııt metre küp iyi cinı kestane tahtaaı şartnameainde ya.zıh 

tarif veçhile bıçkısıle beraber açık eksiltme ile satın alınacaktır 
Muhammen bedeli 640 lira 80 kuruş muvakknt teminatı 48 Iira 

06 kuruştur. Eksiltme 5.11.938 cumartesi günü sabahı ıaat l fJ dıı 
yapılacaktır. 

Taliplerin tartnameyi görmek için her gün eksiltmeye girmek 
için de teminat makbu.zlarile birlikte muayyen gün ve 1&atte fab· 

s.,,. 3 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: J 
'-------------------------------~'.I Muhammen Bed. 

beheri tutarı M. teminatı Eksilt-
Cinsi Miktarı L. K. L. K. L. Kr. me saati - -

Emme basma tulumba l l ad. 200 2200 165 ı 5 30 
Hortum 455 met. l 30 67 1 50 50 36 16 

1- Yukarıda yazılı l t adet e:ame basma tulumba ile 
455 metre hortum şartnameleri mucibince ayrı ayrı açık 
eksiltme usulile satın alınacaktır. 

ll - Muhammen bedellcrile muvakkat teminatları hiza
larında gösterilmiştir. 

ili- Eksiltme 18.Xt.938 tarihine rastlıyan cuma günü 
hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Muba
yaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler parasız: olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V- İsteklilerin eksiltme ıçm tayin edilen gün ve saat· 
lerde yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 

~ rikada müteşekkil komiıyona müracratları. (7673) 4-4 

~ .. ,,,....._,~,,,,,.....,,..-.................. ' 1 ~ ......... EHWIYETI.E'"WAIARIDıKKATA!'"'""' ~ 
des Fournisseurs 

geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8053) 1-4 
• • • 

1- Şartname ve nümunesi mucibince satın alınacak 
400 kilo mavi otomatik mürekkep açık eksiltmeye kon· 
muştnr. 

Jeudi 3-1 1-938 ,, ~ 

ı~ '·~· , ~ Ji.,tt 
•cı provisions (Ecole Normale lst.) No 862 

'Qil. rcaıorqueur Sarım (lnt. Tophane) No 862 
1 D 13 et bois de sa pin (lng. en Chef Forets Samsun) No 864 

tcoın bres batisae corps de garde Şişııne (Oefterdarat lst) No 864 

,~ ~? ~ 
~ ~~ ~ 

11- Muhammen bedeli Sif İstanbul "I,, lira hesabile 
400 lira ve muvakkat teminatı 30 liradır. 

ili- Eksiltme 4.Xl.938 tarihine rastlayan cuma gunu 
saat t 4 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. p t tn poudre (Oir. G Pn, Monop.) No 864 

~r. boutique (Dır. Vııkoufs lzm ı r) No 864 
~ Beyaz ve pirina sabunlarını a~keri evsafa uygun her ~ 
: yerden ucuz yalnız aşağıdaki adr<>ste bulabileceksiniz ~ l V- Şartnameler parasız olarak hergün sozu geçen ,;ro t charbon (Com. Ach. Milit. Selimiye) No 866 

~} t Crı blee (lnt. Tophane) No 868 
.~~c bles (Corps Armee Konya) No 868 

• A. S. T u r a n Sa bu n Fa b r i kas ı ~ 
~ İzmir, İkinci Mıhcılar sokağı No. 4-6 ~ 

Şubeden alınabileceği gibi nümune de görülebilir. 
V- İstekliler eksiltme için tayin edilen gün Ye saat

te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 

geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (7532) 4-4 
~ r. s route Kııyseri-Bunyan -Talas (Vil Kayseri) No 868 
r, et coııstr. baraques d'i'quipe (Vil. Sam~ıın) No 857 

•ro . 
AA .AA...A. A .A.A..A.A .A. .A.A.A~ • .A..A.AAA.A 

,~Qdc nıs et vermıcelles (Com. Ach. Mil. Bornova) No 857 
• t de mouton (Com. Ach . Mil. Snmsun) No 8'7 .. . l 

tıe d' avıation (Defterdarat Eskişehir) No 857 
"•tc de boeuf (Com. Ach. Mil. Iaparta) No 859 
'\ ıt r. ııu konak gouvernemental (Dir. Fisc Malkara) No 861 

• (Vil. Çanakka le) No 861 
~~0tıcıısse (Com. Ach. Milit Çorum) No 861 

c fer ııux tuyaux en beton a Guiemir (lnt. lzmir} No 861 
ti orı de bois de chene (Place Forte Çıınııkkale) No 862 

ts de &ellcrie (Com Ach. Co mmand. Gen. Surv. Douan. lst.) 
862 

~lr k 
ıı · onak g-ouvernemental (Oh·. T rav. Pub. lsp;ı rta} No 851 
c et beurre (Com. Aclı . Mil. Bornova) No 852 
r 

r • "'oıe survol a vi tion :ı Eskişehir (M;n. Def. Nat.) No 852 
''Ilı t <Dıv. Luleburgu) No 852 

t c en toile caoutohoutee (Ch. de Fer E.tat) No 853 
ltt ~C:om . Ach. Milit. Balikesir) No 853 
~ Coırı, Acb. Milit. Bayramiç) No 854 
\tı:ı ltıents et instruments medicaux (Mi11iet. Agriculture) No 854 

ll<:nts de chirurgie, sterı liıınteurs ete. (Vil. Manisa) No 854 
r Pose Culture Cide) No 865 
c~ 

854cnt constr. kona\c gouvernemental (Dir Trav. Pub. Mı.ığla} 

ile 
t et org (Div. Sivas) No 855 

~ 11 
2ırıe partie batisse faculte droit Ank. {Min. Trav. Pub.) 

1>)5 

')'~l'ı:ıc-ıt terre a Kovalık (Kaymakamat Akhisar) No 856 
• ~ ble flntend . Ankara) No 856 
ı 'c ron2:c caoutchoute a reophore (Dir. Ecorıomat PTT.) N. 823 

" 
0
Pea (Min. D~f. Nat ) No 823 

1 Cııınelotcs (Ch. de Fer Etat b:mir) No 847 
~~ine, viande de boeuf et foin (Com. Acb. Milit. Gaziantep} 

~Qlı 
t{ Pilaf (Div . Kırklareli) No 848 

'.
1 

Pour W.r.. et bain (Ch. de Fer Etat} No 831 
t 

11
1>c, capsules et boulons en aluminium (lnt. Tophane) No 831 

~ Cııdenas , ancre ete. (Com. Ach Command. Gen . Surv. 
11 

lst} No 851 

MÜZAYEDE 

İzmir Orman 
Başmüdürlüğünden: 

İzmir merkez kazasının Cuma• 
ovası Bulgurca köyleri civarında 
bu!unna Dereboğazı devlet or
manından 12 metre mikap çınar 
eıcar ve Gölava ve Avaodere 
köyleri civarında Elekçi deresi 
ormanından 66/' k'nhl karışık 
kömür ve Çam köyünün Dere
bu~azı Çatıılbunar ormanından 
890 kental meşe kömürü 15 gün 
müddetle umuma mabsu• olarak 
ıerbeat satışa çııtarılmıştır. 

Çinar qcarının beher metre 
mikibının muhammen bedeli 
200 kuruştur. Teminat muvak
katesi ISO kuruştur. 

890 kental meşe kömürünün 
beher kentahnın muhammen 
bedeli 36 kuruştur. Teminatı 

muYakkateıi 24 lira 3 kuruştur. 
667 Kental karışık kömürün 

beher kentalinin muhammen 
bedeli 28 kuruttur. Teminatı 
muvakkat• 14 liradır. 

Şartname ve mukavelename 
projeleri Orman Ba, Mühendis
liğinden paruız alınır. 

lbale11i 10.11.838 tarihine mü
sadif perşembe günü ıaat 14 
de izmir Orman Bat Mühendis
liğinde icra kılınacağından talip
lerin teminatı muvakkate mak-
buzlariyle ve vesaikleriyle bir· 
lrkte komisyona müracaatları 
ilan olunur. 

Erenköy Kız Lisesi Direktörlüğünden : 
Tahmini 

fi atı Miktarı 
kuruş kilo -- --10 20000 

Cinsi 

Ekmelc\.(birinci) 

-~---·,----------~--~ 
Dağlıç eti 45 
Karaman eti 44 
Sığır ,, 36 

, Kuzu • 50 
Sade yağı (birinci Urfa} 100 

Pirinç Bursa 26 

Beyaz peynir (biri.:i')=-,-··------· --...50'·-

Kaşar peyniri 75 

6000 
4000 
1000 
1000 -2800 

3000 

1000 
400 

··-~ ..... --:-----------
Yumurtu (taze ortaboy) 2 ------40000 

Nohut (ispanya tohumul 15 600 
Kuru fasulye çalı 15 3000 
Yeşil mercimek 16 300 

ilk teminatı Ekıiltmeoin şekli 

_ -~glnü saa~ı 
Açık ek•iltme 14.i 1.938 pazar-

lira kr. 

187 50 

399 

2l0 

58 50 

60 

60 

46 80 

tesi günü ıaat IC da __ _ 

kapalı zarf 14. l 1.938 pazar· 
lesi iÜnÜ saat 16 da 

Açık eksiltme 14.11.938 pazar
tesi günü ıaat 10,30 da 

Açık eksiltme 14.11.938 pazar· 
tesi günü saat 14,45 te 
Açık eksiltme 14.11.938 pazar· 
teıi günü saat 11 de 

Açık ek•iltme 14. l 1 938 pazar
tesi günü uat 11,30 da 

Açık ekıiltme 14.11.938 pazar
tesi günü saat 11,30 da 

Karnıızı mercimek 12 300 __ ...,;;_...;;.;..;;;,;;;~;;;_--~----....:.:;__~ .. -~ ~·-----•..,™---·-w 
Un (ekstra) 16 2000 
Pirinç u~u 20 150 
Makarna 25 1200 
Nişasta 22 80 
Şehriye (irmikli) 25 200 

85 80 Açık eksiltme 14. 11.938 pazar· 
teai günli saat 13,30 da 

İrmik 18 300 
--=---------~----------..._....:.~------~~_,,._..~~--·--------------.... ----Zeytinyağ'ı (ekstra) 48 1000 75 75 
Ekstra sabun 32 100() 

Açık eksiltme 14. 11.938 pazar
teıi günü saat 14, 15 te 

Zeytin tanesi (birinci) 
~~;.;;...;.;,;;;.;,;:.;;...:.;,,;,;..:;;.;~-------------~--~---- --~----....,. ..... ----,,_,---·----------------
Soğan kuru 1 O 3000 56 25 
Patates (Ada pazar) birinci 1 O 4500 -::-----...:..--..:....;;;....;.:,_;...;.;;.;.;.;.; __________ ..;;... ____ ~ 
Süt (iııek) 12 2500 25 50 

Açık eksiltme 14.11.938 pazar
tesi günü saat 14, 15 te 

Kase yoğurdu (250 gramlık) 5 800 adt"t 25 50 

1 
Odun gürgen keailmit çekisi 380 250 90 

_Mangal kömürü Rumeli 5 5000 
---:::;_.,~-~---~~--~~~~~~~---

.......... UiiJı:ıı&;:ız:;;::~ımzıam:ııaımmm~--------ı a::::lllCıcm111m .................. ıscm..................... lspanak 8 3000 

isarla U. Müdürlüğünden: 

Açık ekıiltme 14.11.938 pazar
teu günü saat 14,45 te 

Açık eksiltme 14.11.938 pazar· 
tesi günü .aat 15 te 

( 
l ı i 

Miktarı 
06 -------~tlf! ~/m tefrıkli 25000 top 
/ ıgara kağıdı 
lQ Velin bolıin 750 bobin 

Muhammen Be. 
beheri 
L. K. 

2.00 

tutarı 

Lira K. 

52000 -

341 78 

Muvakkat 
teminatı 

Lira K. 

3850 -

Ehi itmenin 
şekli saatı 

kapalı zarf 15 

24 64 açık eksilt. 15.30 
ta k 

fiğıdı 

~l\rtnameleri mucibince satın alınacak yukarıda cirıs ve miktar: yazdı 25000 top ı;ı· 
~1 kapalı zarf ıı suli!e ve 750 bobin s~pra kağıdı açık ~~silt~ne~e. konmuştur. 
~ U~ammen bedeller ıle muvakkat temıııatları yukarıda gosterılınıştır. 

11 "ksıltme 8.Xl.938 tarihine rastlıyan salı günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşt.ı 
şe Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyomındn yap1lacaklır. 

~ l\ttıı meler 2.60 lira bedel mukabilinde İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesile 
\rp ı h'J ' € .ımir Başmüdürlüklerinden alırıa ı ır. . 

~ "t k ıltmeye girmek isteyip te bu ebadda kağıt vı->rıneyecck olan firmaların teklıf 
1.; :badı ihale gününden bir hafta evveline kadar İnhi arlar Tütün Fahriknlıır Şu
<'\ dırrne]er i ve münaka ... aya iştirak vesika::n almaları lazımdır. 

~.& Çı~ eksı 'tmeye iştirak etmek isteyenlerin eksiltme için tayin edilen gıiıı ve saatte 
k gu vcnme pa ralar ile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri, im palı zarf eksiltnıl'

t rnek isteyenlerin de mühürltiteklif mektubunu kanuni vesaik ıle yüz<le 7,5 gli 
1 rn ı khuzu va}a ı anka t ııı ııat mektubunu ihtiva edecek olan kaıxılı zarfları ' ~·· tl.lıcı:~ü en geç ant 14,30 a kadar Alım Komisyonu Ba~kanlığıua nıak!Juz mukabilin-

tj lazımdır. (fi720) 4 4 

Pırasa 5 3000 
Lahana 6 2000 
Havuç 7,5 1500 
Kereviz 10 750 
Tue bakla (İıtanbul) 5 2500 
Yerelmaıı (İıtanbul) 5 250 
Pancar 5 200 
Semizotu 6 1000 
Kabak 7 2000 
Marul 3 4000 tane 
Yeşil salata 
Enginar (bat) 
Enginar 
Hıyar 

Limon 

1,25 
6 
5 
3 
3 

3000 " 159 lira 
1000 " 
1000 ,, 
2500 '' 

20000 il 

Dereotu 1 800 demet 
Taze soğan 1,25 800 ,, 
Maydanoz 1 2000 ,, 
Kırmızı turp 1 600 ,, 

Açık eksiltme 14 il 938 
puarteıi günü ıut 15.20 de 

11 ku. 

Lisemiz Çamlıca şubesi için alınacak yukarda cinsi tahmini fiatları ve mikdarı yazılı yiye· 
cekl~rle yakacaklar yanlarında gösterilen gün ve saatlerde ekıiltmeleri yapılacaktır. İstekliler şart
nameleri Liıede görebilirler. 

Ekıiltme Beyoğlu İstiklal Caddesi Karlimı\D Pasaj karşısında Sinjer dikiı maklnası mağaza· 
sının üstündeki Liseler muhaHbeciliğinde toplanan komisyonda yapılacaktır. İlk teminatlar belli 
santten evvel muhasebe veznt-sine yatırılarak Ticaret Odasının yeni yıl veıikaaile teminat makbu· 
zu havi olması kapalı zarfların bellı uatten bir ~aat evvel Komisyon Bnşkanhğına verilmesi ilan 
olunur. (7914) 2-4 
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Quotidieo des Adjudication 

G z T .... 
lJ 

2 Novernbre 1 ~ 

ADMINISTRA 1 ' 

Voghourtchou ~ 
lt·r Eture, N. 3-..J 

r. .. lata, Perchcmb · B ot' 

r Hephoce: 49442 

Boite Poııtale N. 12fil 

Pour lr.; PublidM 11' drczscr 
a l' Ad mini tration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adresse Tllegraphique: 
ls tanbul fÜNAKASA 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
~--------~----------~----~--------~----~--------------------------------------------------~-

Objet de l'adjudication Mod• Prix Caution. Lieu d'ndjudication et du 
Jours Heure d'adjudicat estimatif provisoire Cahier deı Cbargeı 

--~------~----~-----------------~--------~----~~--~--------

A) Adjud ications au Rabais 

Construction-Repar tlon-Trav. Publics-Materiel de Construction-Cartographie ------ ____ _.... ______ ~------~------------------------------------
Cnnstr .chambre pour fonctionnaires a la bat. Gse a gre 256 55 

de. mooopoles 
Conıtruction Maison du Peuple a Bursa (cah. ,, 70000 -

eh. P. 350) (aj.) 
Coostr. batisae Adm. l.en. Ch. Fer Etat iı Pli cach 1000000 -

la gare d' Ankara (cah. eh. 50 L.) (aj ) 
Constr. chaussee s/route Gelibolu-Eceabad : 

" 
12586 68 

4209 m. 

Repar. chauss~e s route Gelibolu-Keş n: 734' ,, 20069 06 
metres 

Rep. bat. Office Sıınit. port Zonguldak Publique 996 63 

Achevement conıtr. et instal. hôp. Reg'İonal Grlı a gre 
Malatya (aj.) 

Electriclte-Gaz-Chauffage Central (lnstallatlon et Materiel) 

Fers isolateurıı No 2: 5450p. (march. etrang. ou Publique 
europ.) 

Fil de fer de 4 m m : 34 t- Fil de fer pour Pli cach 
ligature de 1,5 m m : 120 k. (march. indig. 
ou europeenae) 

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Des couverlures en laine S"ront acbetees en Gre iı gre 
ecbange des dechets d'etoffe en laine d'une 
quantite de 50000 kilos amauee dans les 
maisons de couture No 1 a 20 et contre 
payement de la main d'oeuvre 

Traveux d'lmprimerie-Pepetaı:,!! 

lmpres~ion registreıı, releves ete. : 33 lots. Publique 

~ de Construction, Planches Poteaux ete 

Bois de ~apin : 403,3 m3. 
Poteaux en aapin : 3360 p. 

Dlvers 

Pompes n:>pirantes et foulantcs : 11 p. 
Trompc : 455 m. 
Materiel pour atelier de rcparation Urfa : 57 

lota. 

Pli cach 

a 

Publique 

" 
" 

1417 -

6800 -

500 -

1'487 64 

17217 60 
16800 -

2200 -
671 50 
836 -

Fabrication carrosserie cnmion Chcvrolet et Plı cach la p 600 -
plıce pour chııuffeur : 9 p. 

Machine d'essai uıaiverselle : 1 p. 
Graphite : 2 t. 

Provisiona 

Avoine : 28 t. 
Orge : 840 t.- Foin : 660 t. (aj.) 
Yoghourt : 7 t. (aj .) 
La it : 6,4 t. (aj.) 
Beurre : 40 t. (aj.) 

B) Adjudications iı la surenchere 
Decombres de la batisse de W. C. a Büyük

ada, Rıhtım nihayeti sokak 

=t±?±* ™···· 

Publique 

" 

Puhlique 
Cre a gre 

" 
" 
" 

Gre a gre 

De la Direction Generale des Chemins 
de Fer de l'Etat 

3000 -
1300 -

581 70 
524 80 

le k. 1 11 

25 -

Dcs petits materiels de voie en 9 articles ri'une ~a
leur estimative de 204776.19 Ltqs. seront achetcs par 
voie d'adjudication sous pli cachete le jeudi 15 decembre 
1938 a 15 h. 30 au Jocal de l'Administration Gen~ralc 
aAnkara. 

Ceux qui desirent y prendre part doivent remettre a 
la Presidence de ln Commission le jour de l'adjudication 
jusqu'iı 14 b. 30 leurs offres, une garantie provisoire de 
t 1488,80 Ltqs. et les certificats exiges par la loi. 

Les cahiers des charges sont en vente au prix de 
1024 Ptn. aux Caisses d' Ankara et de Hnydarpaşa. 
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19 24 

4750 -

43750 -

944 -

1505 18 

74 75 

106 28 

510 -

75 -

111 57 

1260 -

165 -
50 36 
63 -

405 -

125 --
97 50 

115 50 

43 62 
39 36 

3330 -

1 88 

Oir. Principale Monop. Gaziantep 5-11-38 10 -

Presid. Maiıon du Peuple Bursa 7-11-38 14-

Administ. Gen. Chemins de Fer 16-11-38 ıs -
Etat Ank. Cai11es Sirkeci 

Vilayet Çanakkale 21-11-38 15 -

• 21-11-38 15 -

Com. Acb. Dir. Hyg. et Assia. 7-11-38 15 -
Soc. Zonguldak 

Vilayet Malatya 1 mois a partir du 28-10-38 

Miniıtere Trav. Pub. lJep. Mat. 17-12-38 10 30 

Ministere Tr Pub. Dep. materiııux 19-12-38 15 -. 

Com. Ach. lntend . lst. Tophane 9-11-38 15 -

Oir. Com. Marit. lstanbul 16-11-38 14 30 

9me Expl. Ch. de Fer Etat Sirkeci 17-11-38 15 30 
Com. Acb. Bataillon Surv. Douan. 21-11-38 15 -:;:

Kilis 

Cum. Ach. Econ. Monop . K.tache 18 ·11-38 15 30 

" 
Com. Ach. Comm. Gen . Surv. 

Douan. lst. 
Com. Ach Place Forte Çanak. 

18·11·38 16 -
17 11-38 11 -

18-1 1 -38 11 -

Dir. Ecole Com. Marit. lıtanbul 17-11-38 14 -
Com. Ach. O. G . Fabr. Milit. Ank. 19-12-38 14 

Com. Perm. Mu~icipalite lstanbul 18-11-38 14 30 
Com. Ach. Milit. K raköse Dana 1 mois 
Com. Ach. Milit. Gaziantep 7-11-38 

.. 7-11-38 
Com. Ach DiY. Kırklareli 28-11-38 16 -

Com. Perm. Municipalite Iıtanbul 7-11-38 14 30 

- ----
•• * 

79 articles de materiel en caoutchouc d'une valcur 
estimativc de Ltqs 48.445 pour produits indigenes et de 
Ltqs 22.220 pour produits etrangers, seront achctes par 
'oic d'adjudication sous pli cachete le Vendredi 16 De
ccmbre 1938 a 15,30 h. au Iocal de l'Administration Ge
nerale a Ankara. 

Ceux qui desirent y prendre part tloivent remettre a 
la Presidenc~ de la Commission le jour de l'adjudication 
jusqu'a 14,30 h. leurs offres, une garan tie previsoire de 
Ltqs 3.633.38 pour les rroduits indigenes et de Ltqs 1.666.50 
pour les produits etraogers el le.; certificats exiges par 
la loi. 

Les cahiers dcs charges sont distribues grntuitemcnt 
a Ankara par le Service des Approvisionnements et a 
Haydarpacha par le Bureau de de Receptioo. 
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Du Mini ere des avaLI~ 
ublics 

L'adjudication de 25 appareils telephoniques, d;e~ 
ceotrales de 10, de 5 centrales de 5 et de 20 ~~~res 
ratcurs d'une valeur estimative totale de 2875 

1 g3S 
aurA lieu, sous pli cachete, le Lundi, 19 Decenıbre d'cıı· 
. d"o ı 
a JO heures 30, par devant la Commission des 8 J ~iıı· 
tions qui se reunit a la chambre de la Direction de 
teriel, au Ministere des Travaux Publics a Ankara· 

Le caution ııemeot provi.:ıoire est de 215,63 1ivre5
• bıır 

On peut se procurer gratuitement le cahier des 'eriel 
ges et details a Ankara aupres de Ja Directioo de fdııt 
du Ministerc des Travaux Publ'cs. . qıı'; 

Les ioteresses doivent remettre, le meme jour J
05

e1Jle 
9 heures 30 a notre Commissioo, leurs offres en -~cııtS 
lemps que le cautionnement provi11oire et les certı ~ ,.....4 
signales dans le cahier des charges. (4586) (8021) - . . . ·; 

tr01 
Le construction, le transport et le montage de 60 et 

ponts metallıques, d'un ~cartement de 1 x60, 4~ jete' 
5X 100 metres respectivement, a construire sur les rı\'. tres 
de Kuruçay, Salatçayı et Batrnançayı, sis aux k!lo~~"'' 
39+650, 67 +450 et 77 +700 de la ligne ferroviaıre ett·. 
bakir-Cizre, sont mis en adjudicatioo sous pli cach93ı:; ' 

1 - L'adjudication aura lieu le Vendredi, ı ı. I 1 • ı11e f 
15 heures dans le Bureau d'Adjudication du Departe 
des Constructions F erroviaires de notre Ministere. [llef 

2 - Le prix estımatif global des trois ponts 50~~ 
tionnes, y compris les frais de transport, est de ı. t 
Ltqs. ı..tq' 

3- Le cautionnement provisoire est de 46,750 18tıf: 
4.- On peut se .procurer les documents Y ~:11rg'~ 

consıstant en un pro1et de corıtrat, en cahiers des , ,oıı 
de l'adjudicatio~, en cahiers des charges gen~rall;~eıjl': 
ccrnant les affaıres de Travaux Publics; en troıs 5•

011 
~e; r, 

des ponhı, en un schema des dispositifs de dilatatı Cbe' 
rails, et en schemas indiquaot le type de rail deS t r 
mins de Fer de l' Etat et des consoles des ligneS jsır'5 

grnphiques, au Departement des Constructions f errrtqs· ~~ 
du Ministerc des Travaux Publics, moyennant ~Od ,,t ' ltt 

5- Ceux qui veulent participer a cette dJ~ :, fF 
doivent remettre, contre recepisse numerote. a ıeıl 
sidence de la Com.uission d' Adjudication du DeP11; 8 $ 1 

des Constructions Ferroviaires, jusqu'au 11. 1 ı.9 do'~ 
heures, leurs plis düment cachetes contenant le5 tef 
meııts et les certificats qu'ils sont tenus de prese~ 8tı~ 
conformite de la loi sub. No. 2490 sur les adjodı~e·' < 
en hausse et en baisse, leurs certificats de competeıJ ııt ,~ 
si que leurs offres de prix, ôlaborees conforın~rtletio" ' 
dispositioos des cahiers des cbarges d'adjudıcıı 

1 
de la dite loi. 

9 
,et 'ı 

6- il sera exige de ceux qui participeroot t,11cl 

adjudication la condition d'a, oir accompli la co115 d'e'' 
et le montage <l'un poııt metallique de 50 metres 
tcment au minimum. de c0~ 

1- Ceux qui desirent obtcnir un certificat . eııt• 
't t' . • d" d. . doı~ ' pe ence pour par ıcıper a cette a Jll ıcatıon, ·o1'• 

minimum huit jours avant la date de l'adjudicııt~. I· 
At • t M" . t• • ·acıll el resser une reque e a no re ınıs ere, en y 1oıb ı'o 

references et leurs autres documents, sollicitaııt 
d'un certific t de competence. ·eıı 

8 La demande de ceux qui ne s'adresserd~ I'' 
dans les huit jours au minimum avant la da.te 'te"'e 
dication pour demander un ccrtificat de coDlPe 
sera pas prise en consideration apres cette dat;) ' 

(3937) (680 


