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CUMARTESİ 

Hergün ... çıkar iktisadi, mali ~ve ticari 
il 

GAZETESil 
Umum Tüccarla 1 ve ütea hitlerfn 

Memleke 
Dokumacıhk kontrol 

edilecek 
Şehrirnizde dokumacılık ya

llan bazı müe&1eselerin imal 
ettikleri dokuma bezlerin bir 
kıarnını kısa ve bir kısmını ka
ba olarak dolrndukları ticaret 
odasının nazarı dikkatini celp· 
ttı:niştir. Odaca bu hususta tet
k·k l 1 at yaptırılmış ,.e bazı bez· 
trin kısa olduğu neticesine va
'ılı:nıştır. Ticaret odası bu gibi 
dokumaların kalite ve ölçülcri
~i teabit etmektedir. Bu gün
~~rde bütün dokumacılardan 
ırer mümessilin ticaret odası

lla davet edilerek kendileri ile 
dokumalar hakkında görütüle
Cek ve her nevi dokuma ıçın 
~uayyen bir kalite tesbit edi
tcektir. 

i akas komi;;;nu toplandı 

z 

Haberleri 
Haftanın ceviz, fındık 

satışları 
Son hafta içinde ceviz ve fın· 

dık Üzerinde eyi satışlar olmuş· 
tur. Kabuklu ceviz 83390 kilo
luk beş parti 17-1~,JO kuruş
t~n, 3~5000 _!<iloluk beş parti 
cınslerıue gore kilosu 12-17 
kuruş aı asında, 45000 kilo muh
telif kabuklu ceviz 16-17 20 . ' kuruştnn satılmıştır. iç cevizler-
den Amasyadan 10 bin ki!o ki· 
losu 41 kuruştan, 62,5 kilo 45 
kuruştan sntılmıştır. Akçekoca· 
dan 250:> kilo iç fındık .39 dan 
3760 kilo iç fındık 72,5 kuruş· 
tan 4080 kilo 71,5 den s;:ıtıl
mıştır. Hamburga kabuklu ce
\•izlerden 1,027,745 kilo, Tir
yesteyc 2000 kilo Boynesavrese 
55000 kilo ve fskenderyeye da-
hi iç ceviz olarak 2640 kilo ih
rac edilmittir. Ayrica 25040 
kik kabuklu ve 62540 kilo iç 
fındık "hrac edilmiştir. Takas komisyonu dün bir 

toplantı yaparok talrnsa tabi 
llleınleketlere ait ithalat ve ih~ 
t'cat işlerini ve tilccarlnra ait 
~uameleleri ikmal eylemiştir. 

1 Şehrimizde 80 bin kilo iç 60 
1 bin kilo kabuklu tındık ile 45 
1 bin kilo iç ve 95 bin kilo 

~ç müteahhideiş yok 
lnhi.arlar Vekaleti ihale ka. ı 

:ununa muhalif hareketlerinden 
~?layı şehrimizde üç mtiteahhide 

iter sene müddetle devlet dai· 
ttlerinde iş verilmemesine ka-
t•r . . 

'Vermıştır. 

Halk sandığı 
Açılacak olan halk saadığı 

~ski sanayi ve maadin banka
~·~d~ kurulacaktır. Sandık mü
d llrluğüne eski Yat klünü mü
S İir(i B. Bürhan tayin edilmiştir 
tı~tıdık mer simle ayın Ucü gü-
li açılacaktır. 

t· lialk sandığı memurları Türk 
'Y•caret bankasında staj görme 

t batlamışlardır. 

knbuklu ceviz stoku bulun· 
maktadır. 

Gümrük kursları 
Gümrük baş müdürü B. Mus

tafa Nuri Ankarndnn şehrimize 
gelmiştir. Gümrük memur nam
zetleri için açılan kursa 25 me· 
mur iştirak etmiştir Kurs üç 
ay devam edece?«: ve sonunda 
bir imtihan yapılarak kursa de
vam edenler tavzif edilecektir. 

Deniz ticaret mektebi 
lhtisnt Vekili Şakir Kesebir 

tarafından verilen yeni ve ik
tisatli direktiflere göre deniz ti
caret mektebinin ders program· 
ları cdeğiştirilmiştir. Yeni pro· 
gram dairesinde ticaret mek -
lehinde tedrisata başlanmıştır. 
Yeni programlarda deniz ikti
sadiyatı için çok esaslı dersler 
ilave olunmuştur. 

Kar İnhisarlar Müdürlüf ündcn· 
il Şıtrtname ve projesi mucibınce Karata yaptırılacak id re bi
~'•ı intaab 31.X.93 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden ka
'lı ıarf usulile eksiltmiye konmuştur. 

~ l<etif bedeli 40237 lira 20 kurut ve muvakkat teminatı 3017 
t, '79 kuruft11r. 

~l ~kslltme 15.11.938 tarihine rashyan sah günü sa t 1 ~ te Kars 
•takil Müdürlüğünde- mütefekkil komisyondu yapılacaktır. 

ı .. b·Ş•rtname ve projeler 201 kuruı bedel mukabilinde İstanbulda 
~Q '•arlar inşaat tubesile Ankara Başmüdürlüğünden ve Kars 

•t•kil Müdürlütünden alınabilir. t• E:ıHtıniye İftirak etmek isteyenlerin Nafıa Vekaletinin 12.Vlll.38 
b11~ "c 67 sayılı tamimi mucibince ehliyet vesikasını haiz 

'- 11tnaları liım11dır. 
\) ~Ghürlü teklif mektubunu kanuni Yesaikle Nafıa Vekaletinden 
":"•cak ehliyet vesikası ve yüzde 7,5 2üvenme parnsı ınnkbuxu 
tı:~ banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kap lı zarfla· 
h 1'1ale ııünü en geç .. at 13 e kadar Kara Müstekil Müdürlü 
"'~~e rnüteşekkil komisyon bafkanhğana makbuz mukabilinde 
~ .. / tbtıi ve posta ile a-önderilecek mektubların da bu saatte ka· 

lc:•nıisyonda bulundurulnauı lazımdır. 

D· İstanbul Üniversitesi Pazarlık Komisyonundan 
~-~ 1f Tababeti okulunda 499,93 lira keşifli yağlı boya işi 7. 11.38 
~ {teai günü 1aat 11 de pazarlıkla ihale edilecektir. İıteklilerin 
'i~ talık bu gibi işler yaphtma dair Bayındırlıktan alınmış ve
~ - •tile ihale günü Üniversite idare Ye Mali işler Direktörlüğü-

telrnelorl. 

-
İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan 

İhale günü talibi çıkmıyan ve ihalesi 10 gün uzatılan fen tat
bikat okulunun Maçkada işgal ettiı}i binanın bir tarafındaki nok
san demir parmaklık tamir ettirileceğinden açık eksiltme ile i
hale.si 10.11.938 perşembe günü saat 11 de yapılacaktır. Muham· 
men keşif bedeli 541 liradır. Şartn•mesi istanbul komutanlığı İn· 
şaat şubesinde görülebilir. İsteklilerin ilk teminat makbuz veya 

mektuplarile 2490 sayılı kanunun 2 Ye 3 üncü maddelerinde ya· 
zılı vesikalarile beraber ihaleden 8 gün evvel viliy~t nafıa fen 
müdürlüklerinden alacakları vesikalarile beraber belli gün ve 
saatte Fmdıklıda komutanlık satınalma komisyonuna ııelmelcri. 

lstnnbul Komutnnlığı Sahnalma Komisyonundan: 
İhale gÜ'lÜ talibi çıkmadığından Bostancıdaki mevcut depolar 

tamir ettirileceğinden pazarlıkla ihalesi 14.11.938 pazartesi günü 
saat lO da yapılacaktır. Muhammen keşif bedeli 250 şer iiradan 
500 liradır. İlk teminat 38 liradır. Şartnamesi ait olduğu şubeden 
verilebilir. 

* * * Kuleli askeri lisesinde yapılacak ıpor evi zemin dötemesi· 
le duş yeri yaptırılacağından açık eksiltme ile ihalesi 28.11.938 
pazartesi günü saat l4 de yapılacaktır. Muhammen keşif bedeli 
2803 lira 97 kuruştur. İlk teminatı 211 liradır. Şartnamesi ve 
planı komutanlık inşn'lt şubesinde bedeli mukabilinde verilir. 

Edirne Gümrük Müdürlüğünden: 
Keşif bedeli 708 lira olan Karaa~aç iÜmrük muhafaza 4 ün· 

cü kısım amirliği binası tamir ettirilecektir. 
Açık eksiltmesi 19.11 38 cumartesi günü saat 12 de Karuğaç

ta gümrük müdürlüğünde kurulu komisyonda yapılacaktır. 
Eksiltmeye ~irecek olanlar 2490 sayılı kanuııun 2 ci madde

sinde yazılı belgelerle yüzde 7,5 pey akçelcrile birlikte gelmeleri 
lazımdır. 

Şartnameyi görmek isteyenler her gün 9 dan 12 ye kadar 
müdürlüie müracaat edebilirler. 

Sihhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Hudut ve Sahiller Sihhat 

Umum müdürlüğünden: 
Umum müdürlük binası bahçesinde yaptırılacak olan 13356 

l~ra 70 kuruş keşifli beton yol ve kanalizıısyon kapalı zarfllı ek
siltmeye konulmuştur. İhale 21 11.938 pazartesi günü saat 1 J de 
Umum müdürlük sabo alma komisyonunca yapılacağından teklif 
mektuplarının nihayet sant ona kadar umum müdürlüğe ınakbuz 

karşılığı verilmiş olması liizımdır. Muvakkat teminat 1001 lira 75 
kuruştur, İsteklilerden kanunda ııösterilen tartlar aranmakla be
raber yaptığı en büyük işın bedeli 10.000 liradan aşağı olmadığı
na dair de vesika aranııcoktır. 

Şartname ve plfınlıır 67 kuruta Aynivat muhasibi mcaüllü· 
ğünden ah nacaktı-. 

Samsun Vilayetinden 
Çarşamba Sıfad is"asyonunun tamir ve tevsii 7. 11.938 tarihine 

rastlayan pazartesi günü saat 15 de pazarlığı konulmuştur. 

Muhammen bedeli 437 liradır. 
Muvvokkat teminaiı 35 liradır. 
Şartnamesi Encümen kalemindedir. Tafsilat almak istiyenler 

her gün görebilirler. 
Pazarlık 2490 sayılı kanun hükümlerine göredir . 

Samsun İnhisarlar Ba,müdürlüğünden: 
İd remize ait ve Bafra yolu üzerinde kain barut ve patlayıcı 

maddeler aııbarının tevsii ve önüne tahınil ve tahliye rampası 
yaptırılması 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 665 lira 91 kuruştur. Proje, keşif ve fartnameyi 
istekliler tatil günlerirlden maada hergün Başmüdürlük inıaat ko
misyonunda görebilirler. İhale 15 ikinciteşrin 938 salı günü saat 
16 da yapılacağından isteklilerin mezkur günde yüzde 7,5 teminat 
akçasile Bnşmüdüriyet inşaat komisyonuna müracaatları. 

Denizbank izmir Şubesinden 
Şubemızc ait antrepolarında inşa edilecek demire sundurma 

9.11.938 çarşamba günu sant 16 da ihale edilmek üzere eksilt -
ı meye çıknrılmışbr. 

Keşif bedeli 314) lira 59 kuruştur. Muvakkat teminat 235 lira 
91 kuruştur. Fazla malumat alnaak iıtiyenler 'ubemiu müracaat 
edebilirler. 

••• 
Ank. cad. bahçekapı arasındaki sahada 15 ad. menhol inşuı 

Bak. İst. Telefon Müd. ilanlarına. 

liaçlar, Klinik ve İspençiyari a1at: 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 650 lira o1af' yerli mamulatı on 

adet otoklav açık eksiltme suretiyle ve 21.11.938 pazartesi günü 
aaat 10 da M. M. V. Satınalmn Ko. da satın alınacaktır. 

İlk teminat 48 lırn 75 kuruş olup şartnameai her gün öğleden 
sonra M. M. V. satın alma Ko. da ıörülür. 

5 lkinciteşrin t 938 

İDAREHANE 
Y oğurtcu hanı, 1 ci kat 

No. 3 ,.e 4 
G:ıl ta Pt;r.şernbe Panrı 

İLAN ŞARTLARl 
İdnrehsnemizde görüşülür 

T -.lgr.: İst. MÜ~A ~ASA 
Telefon. : 49442 

Posta kutusu '\l 1261 

Or ganıdıfr 

Mensncat-Elbise-ır undnra-Çamaşır v .s. 

D. D. Y. Yedinci işletme MQd\lrliltünden: 

Devlet Demiryolları idaresi ihtiyacı için kahnlıkları, miktar 
ve muhammen bedelleri aşatıda yazılı cem'an 4000 metre mura~· 
baı yün keçe kapalı zarf usulile eksiltrniye konmuştur. Keçelerın 
işletme komisyouunda mevcud rniihfirlü nümunelero tamamen 
uy~ıın olması şarttır. Eksiltme 18 11.938 c~ma ıilnü saat 15 te 
Afyonda işletme binasındaki itletme kom_ısyonunda y~pılacaktır. 
Muvakkat teminatı 635 lira 25 kuruştur. istekliler tekhf mektub· 
larile kanuni vesikaları imzalı mukavele projesini ve muvakkat 
teminat m:lkbuz. ve.} a mektublıırını 2490 sayılı kanunun 32 inci 
maddesinin tarifatı yeçhile kapalı ve mühürlü bir zarf içinde ek· 
siltme tarihi olan 18.11.938 cumR g-ünü ıaat 14 e kadar makbuz. 
mukabilinde eksiltme komisyon reisliğine teslim etmiş bulunma· 
ları lazımdır. Postada vuku bulacak recikmeler kabul edilmez. 
İstekliler eksiltme komisyonundan mukavele projesini meccanen 
alabilirler ve mühürlü nümuneyi görebilirler. 
Miktarı Kalınlıtı Me. Mu. 
Me. Mu. milimetre Mu. Be. 
J~ 5 I~ 
2000 10 180 
ıooo 20 345 

Orman Koruma Genel Kom•ıtanlığıadan: 

Muh. Bed. 
tutarı 

1300 
3600 
3450 

Genel komutanlığın Zeytinburoundaki taliıngibı ihtiyacı için 
on beş adet ııöbetçı kürkü ve on beş adet nöbetçi muşambası 
satın alınacaktır. Pazarlık yapılmak üzere talihlerin 8 ikincit şrin 
938 günü uat 10 da Galatnda Mumhane caddesinde A_lemdar ha
mndaki Orman koruma genel komutanlık aıubarınn muracııntları. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane 1\1a1zemesi 

Anknru Valiliğinden: 

Muhamm n bedeli 550 liradarı iharet bulunan lılO adet 
hususi ida e 938 biidccsiyh-~ 100 adet umumi cnecli~ zabıtla
rının ba:ıdmnsı 21. ı ı.~rm p:ızarte-i gü ıü ihale edilmek iiz-

ı}re açık ek iltrneye koııulmuştur. . . 
Talipleriu muhammen bedelin yüzde 7 huçuğu msbetınde 

teminatlarile birlikte encümene müracaatları ilan olunur 

. 
'ereste, tahta ve .. aıre 

Kilis Gümrük Muhafaza Taburu Satıaalıua Komisyonundan : 

Eksiltmeye kenulao telefon direğinin 
Muhammen Tepeden dipten 2 Mt. 

Miktarı bedeli boyu muhiti muhiti 
Cinsi aded lira metre santim santim 

Çam direk 3360 l 6SO'.J 7 40 55 
Yukarı:h cinıı, miktar, muha'llrnen b_.:let ve ebadı yazılı 3360 

aded çan te:efon cJirej"İ kııp lı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
Bu direkler Maraşın Suçatı orrııaoından ınevcud µlan dahilinde 

gösterilecek makta fan kesilercı< \hraşın Etoğlu iıtaııyonunda tes· 

lim edilecektir. 
Ek..,iltme 21 ikinci teşrin 93S pa!!artesi günü saat 15 te Kilis 

Gümrük Muhafaza taburunda yapılacaktır. 
İıtekliler 1260 lira muvakkat teminatını Gümrük veya Maliye 

veznelerine yatırılmıı ve 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde 
istenilen belgeleri ve teklif mektublarını eksiltme saatinden bir 
saat evYeline kadar vermiş bulunmaları. 

İıteklilerin direklerin şartnamesindeki evsaf ve teslim yerini 
öğrenmek istiyenler: 

İstanbulda: Galatada eski Gümrük binasında Gümrük Muhafa
za Komutanlığı utınalma komisyonuna. 

Ankarada: Gümrükler Muhafaza l'enel komutanlığı leYazım 

mudürlütüne. 

Kiliste: Gümrük Muhafua Taburu sahnalma komisyonuna mü
racaatle öjrenmeleri ve şartname örneğini para11z alabilecekleri 

ilin oluDur. 

i.tanbul Komutanlıtı Satınalma Komisyonundan: 

Yedinci Kor için 66 adet kontrplağınıo ambalaj yol masrafı 

satıcıya ait olmak ve fstanbulda teslim edilmek suretile satın a· 
lınacağından pazarlığı 7. 11.938 pcızartesi günü saat 11 de Fındık· 
lıda komutanlık aatınalma komisyonunda yapılacağınden iıtekli
lerinin belli gün ve saatte komisyona gelmeleri . 
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Sayfa 2 MÜNAKASA GAZETESı 

Bu gün ii&n olunan Münakasaı r ve MOz yedeler Liset:si 

Cinsi Şebli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a 
lnfaat, Tamirnt, Nafıa iflerf, Malzeme Harıta 

Denir.bank antrepolarında inşa edilecelı:: demir 
sundurma 

Çarşamba Sıfat iıtasyonunun tamiri 
Tarabya muhafaza kulübesinin tamiri 
Gıılatada Küçük Rıhtım handaki den z mrk. tamiri 
Barut deposunda yap. tamirat 
Cenap Ahmet p şa türbesinin tamiri (temd) 
Konyada lplilı::ci camii tamiri 
Gümüşane, Bayburt ve Karaköscde yap. tran-

sit otel ve garaj inş . (şart. 12 L) 
Kayseri tayyare fabrikası dahili1tde yap. beton 

arme iki çift memur evi inş. 

Genel Kurmay binasile raraj aruıında yap. 
yollar (şart. 28 kr) 

aç. eke. Sl45 59 

par.. 437 -
n 205 79 
n 168 23 

aç. eks. 665 91 
paz. 3133 80 
lı::apalı ı:. 24232 49 

n 228208 54 

.. 31008 90 

paz. 5737 32 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alfıt, Hastane Lev. 

Yerli otoklav: 10 ad. aç. eks. 650 -

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşıı:!:.!: 

Nöbetçi kürkü: 15 ad.·nöbetçi mutambası: 15 paz. 
ad . 

235 

35 
16 -
13 

234 96 
1817 50 

12661 -

2325 67 

860 60 

48 75 

Denizbaak lzmir Şubeııi 9-11-38 16 -

Samsun Vilayetı 
Gümr. Muh. Genel Kom. lst. SAK 

7-11-38 
7-11-38 
7-11-38 

15-11-38 

ıs -
11 

n n n 

Samsun inhisarlar Başmüd . 
Ankara Valili~ı 
Konya Kültür Dir. 
Gümüşano Trabzon·lran Tr nsit 

Yolu 1 ci Mıntaka Müd. 
Kayseri Tayyare Fabrikası SAK 

M. M. V. SAK 

M. M.V. SAK 

11 -
16 -

puartesi-perşembe 

21 11-38 15 
2 -12-38 15 

24·11-38 14 -

7-11-38 11 

21-11-38 10 -

Orman Kor. Gen. Komut. Galata 8-11 38 
Mumhane cad. Alemdar Han 

10-

Amerikan bezi: 8400 m. 
Kalın kösele: 300 k.-ince kösele: 240 k.- vida

la: 825 ayak-gılııse: 100 ııyak·mcşirı: 80 ad. 

aç. eks. 

" 
m. O 25,25 
1537 25 

51 64 
115 29 

İstanbul Beledıyesi 

" 
,. 

22-11-38 14 30 
22-11-38 14 30 

Mobilya v büro eşyası, Muşamba-Halı v.s. 

Karyola birer kişilık: 6 ad. pa:r:.. 

Nakliyat - Bo,altma -Yükhttmo 

Memleket hastane!ine nakil edilecek tabip ve 
hastaların otomobil ile nakliyeleri 

aç. eks. 

Matbaa işleri · Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

Hususi idare bütçe varakası bastırılması: 100 
ad.-mcclis zabıt varakası: 100 ad. 

Mahrukat, Benzin, Makine yatjları v.s. 

Benzin: 200 teneke 
Benzin: 58791 k.-valvalin: 1773 k.-vakua: 5919 

k.·grea: 1181 le-gaz ya2'ı: 589 k. (tcmd) 
Krible maden kömürü: 200 t. (temd) 
Lavemarin kömürü: 310 t. 
Mazot: 120 t. 
Gürgen odunu: 35 t.·çmı: 1,5 t. 

Müteferrik 

aç. eks. 

paz. 

" 

• 
" kapalı z. 

aç. eks. 

1200 -

550 -

17324 13 

3000 -
4340 
7920 
820 

Gaytan: 2943 m. paz. - -
Eagl VI. fotoğraf makinesi: 10 ad. (şart. 125 kr) 
Hava tazyıklı kartuşlu sis cihazı: od. - alev 

cihazı: 3 ad . 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Sabun: 1 t.-zeytinyağ: 1125 k -mercimek: 620 
le -kuru Ü&Üm: 640 k. - salça: 7 82 k.-bcyaz. 
peynir: 675 k. (temd) 

Arpa: 450 t. 
Sadeyağ: 28 t. 

" 26 " 
Yulnf: 40 t.·kuru ot: 40 t . 
Sabun: 5,6 t. (tashih) 

b Milzayedele 

Meşe odunu: 4795 kental 
Çam kereste: 94 m3 
Meşe odunu: 1620 kent.-rueşe kömürü: 405 kent. 
Bina ankazları 
Hurda gaz motörü: 2 ad. 
Beygir ve katır 
Odun, kömür ve kereste 
Kiremit: 15000 ad. 

kapalı z. 25000 -

" 
6000 -

paz:. 1371 30 

kapalı z. 18000 -

" 
n 

pu. 

açık art 

,, 
paz. 

" nç art . 

" ,, 

24500 -
22100 

35 

Mahrukat Benzin- akine yağları v .s. 

Trabzon Belediye Encümeni nden: 

ı~eJediye otobüsleri için pazarlıkla 200 teneke benzin 
miibaya::ı olunacağı dan istekJiJerin salı \ e cuma günleri 
&aat 14 de encümene mi.ı racaatları ılan olunur. 

istanbul Liseler Alım Satım Komi yonundan 

Gnlatasnray Lisesinin ibtiy~cı olan 200 ton kriple made• kö· 
mürünün 17.10 938 tarihinden kapala zarf usulile y pılan ekailtme 
sonunda teklif olunan fiatlar yüks~k görüldöğünden bir ny 
zarfında pazarlığa bırakılmış ve istekli bulmak için 7 . 11 .938 pa
zartesi günü saat (5, 15 de pazarlıkla ekailtmesi yapılacaktır. Tah
min bedeli 3000 lira ve ilk temınat 225 liradır. 

İstekliler 938 yılı Ticaret odası 'eıilcaaı ve ilk teminat mak
buzlariyle birlikte Beyoğlu İstiklal caddesi numara 349 da liseler 
alım sabm komisyonuna srelmeleri 

Teminatlar Liseler Muhasebeciliğine yatırılacak ve şartnamesi· 
ni görmek isliyenlerin Galatasaray Lisesinde komisyon Sekre
terliğine müracaatları. 

• • * 
148 bin kilo odun alın<1ca ktır . Bak: erzak sutununda 

Isparta a'ikeri satınaJma komi yonu ilanımı . 

90 -

1303 

225 
651 
594 -

1875 

105 -

13SO -
1837 50 
1657 50 

126 -

54 -
33 -
34 -

Trabzon Belediıeııi 

Samsun Viliyeti 

Ankara Vali liği 

Trabzon Belediyeai 
Çanakkale Mst. Mvk.. SAK 

lst. Liseler SAK 
Tophane Lvz. SAK 
M. M. V. SAK 
Ankara Valiliği 

Tophane Lv.ı . SAK 
M.W.V. SAK 

" n 

lzmir Gümrük Muhafaza Tııbur u 

İslahiye Tuğayı SAK 
Erzurum Ask. 

" . " ,, 
Selimiye Ask. SAK 
Isparta ,, ,. 

Konya Orman üd. 

• n ,, 
" " n 

salı ve cuma 

14·11-38 15 -

21-11-38 

salı ve cuma 
10-11-38 11 

7-11-38 15 15 
8-11-38 11 15 

23-11-38 15 -
21-11-38 

7-11-38 14 30 
2~-11-~8 15 -
23-12·38 1 ı 

8-11-38 10 -

21-11-38 15 
21-11-38 11 
21-11-38 11 

14 9-11 38 
8-11-38 14 40 

14-11-38 15 -
14-11-38 15 
14-11-38 15 -

6-
8-

Gümr. Muh. Genel Kom. lst. SAK 7-11-38 11 -

118 71 

Tophane Lv.ı. SAK 
M. M. V. SAK 
Ankara Valiliği 

D. D. Yolları Ankara 

üt ef e r ri k 

~-11-38 14 -
14-1 l-38 10 -
21-11-38 15 -

18-11-38 15 -

İstanbul Komutanlığı Satmalma Komisyonundan: 
Gümüpuyu hnıtanesinin yemek sobası tamir ettirileceğinden 

pazarlıiı 10.11.938 perşembe günü saat I0.30 da Fındıklıda komu· 
tanhk aatınalma komisyonunda yapılacaktır. 

M. M. Vekaleti Sntanalma Komisyonundan 
8000 metre 6 m/m Takviyeli Örme keten şerit. 

5000 " 1 n n n n 
3000 metre 30 m m Tırtırlı kanat 4eridi 

400 n 25 " Beyaz kanat şeridi. 
Mevcut numunesine göre yukarda yazıh dört kalem tayyare 

kanat şeridi pazarlıkla sahnalınacakhr. 
Eksiltmesi 7. 11.938 pazartesi günü saat J 1 de vekalet satınal

mn komiayonunda yapılacaktır. 
Num uneı>i her gün komisyonda görülebilir. 
ısteklilerin muayyen sae.tte komisyonda bulunmaları lazımdır. 

Devlet Demir ve Limnnları İşletme Umum Müdürlüj'ünden: 
Muhammen bedeli 13500 1ira oJıın 90000 aded meşeden mamul 

tirfon yatağı 21.11.938 pazartesi günü saat 15 de !tapalı zarf uau
lilc Ankarada idare binasında satın alıoacakhr. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1012,5 liralık muvalckat teminatla 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 • 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka
0

rada Malzeme c!airesinden, 
Haydarpaşa Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır: 

Bu lara aid nümuneler ayni ıervislerd görülebilir. 

------ -- --

Toptan Satış Fiatları 

İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti 
AAAA~~JVIJVl.JV~IJVIJVIJVV....'\.A<~~~~ 

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 
n ecnebi (Hindiye) 

Sabun birinci 

.. ikinci 
,, Pirina 

Şeker yerli toz 

" " küp 
Yumurta iri 
Limon İtalya 

.. Tarablus 
Patates Adapazar 1 ci 

" " 2 ci 

1 
kilosu 
litresi 
kilosu 
tonu 

,, 
,, 

" ,, 
,, 
,, 

kilosu 

" ,, 
" 
" 
n 

,, 

" sandığı 

b. sandığı 

.. 
kilosu 

,, 

En az-En çok 

-14,75 
-15,20 
-7 
-16.00 

14.50- 15.00 
12.00-12.50 
11.00-1 t.50 

- 16.50 
- 21,50 
-26,00 

-. 

l 
29.50 -30.50 
28.00-29 

19-20 
-25 
- 28 

28 29 
800-825 

-ıOOO 
7-

Zeytin tanesi duble (936 ahsul) n 

-5. 
45-48 
32-36 
22 · -26 
18-21 

n n ,, (937 
,, ,, 1 ci " 
,, n 2 ci n 

n n 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 

" 
,, manda 

,, ,, sığır 

Hava kuru1u kuzu 
,, ,, koyun 
,, ,, oğlak 

Tula keçi 
,, koyun 

l:\nlamura kuzu 
,, manda 
,, sığır 

Kösele sığır 1 ci • 
,, man.i a 1 ci 

Meşin elvan 1 ci 
,, beyaz 1 ci 

Sahtiyan elvan 1 ci 
,, beyaz l ci 

n 

• 
" 
" 

" 
" 
" ,, 
,, 

" 
" ,, 
,, 

çifti 
kilosu 

" ,, 
çifti 
kilosu 
çifti 

" ,, 
,, 

kiloı-m 

" ,, 

" tanesi 

" ., 
•• 

-15 
-107,50 
-102.50 

80-88 
-68 
-83 
-49 

290-600 
290 - 600 
295-400 

101.25-102.25 

170- 175 
45 46 
60-65 
65 70 

- --
50 53 

1 IO 120 
110 115 

35-40 
40-45 

165 175 
135-140 
120-130 
90-100 

110-140 
JOO- 130 

İSTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 

CiNSi 
Fi atlar 

Aşağı 

Kr. Pa . 

Buğday yumuşak 5 10 
5-sert 

n kızılca 
Arpa Anadol 
Peynir kaşer 

Çavdar 
Arpa yemlik 
Yulaf çuvallı 

Peynir beyaz 

iç fandık 

Ceviz kabuklu 

Kuşyemi çuvallı 

Kuşyemi dökme 

Fındık 

Tiftik mal 
Tiftik Og-iıık 
Susnm 

Yapak Anadolu 

Trakya 

kıh 

,, 
Keçi 

5 22 
3 35 

55 -

4-

37 2 

71 -

112 -
127 20 

49 -

50 -

4.11.938 =========~:::::~ 

Yukarı 

Kr .Pa . 

5 5 

3 38 
60 

38 9 
72 20 

121 
137 20 

51 20 

Buğday 
Arpa 
Fasulye 
Un 
Tiftik 

Gelen Ton 
425 
90 
69 
28 
----
-

iç fandık 
Z. yağı 
Yapak 
Çavdar 
Mercimek ~ 
----------::,{'oJJ 

Giden 
K. ceviz 59 5o 
Susam 75 
Nohut tO 
iç fındık 25 
_B_u_ğ_d_ay--------~ 

Dış Fi atı ar 
2 sı Buğday 

n 

" Arpa 
Mısır 

Keten T . 
Fmdık G.: 

" L.: 

LiYerpuJ 
Şikago 

Vinipek 
Anvers 
Londra 

" Hamburg 

" 

2 94 
2 64 
2 9 
3 03 -

5 



& ' Jandarma Gf'nel Komutanlığı Satınalma Komisyonundan 
: t•ııesine on buçuk lira kıymet tahmin edilen vasıf ve ör· 

"' Uygun 800 hayvan velensesi 21. 11.938 pazartesi günü saat 
~~kta kapalı urf usulile liahn alınacaktır. 

11•ı:ne!li parasız olarak komisyondan alınabilecek olan bu 
~t tye girmek istiyenlerin altı yüz otuz liralık teminat mek

Ya •andık makbuzu ile tartnamede yazılı belgeleri muhtevi 

~rflarının belli ırün eksiltme vaktinden bir saat evveline 
0tniıyona varmış olmaları. 

l.b Ankara Belediyesinden: 
eJtler idaresi için alınacak 10.000 adet sak•ı on be, gün 

e açık ck•iltmeye k lnulmuttur. Muhammen bedeli 412,50 
t. ~Uvakkat teminatı 31 liradır. Şartnamesini görmek iıti
~11 her gün yazı itleri kalemine Ye i•teklilerin de 15.11.938 
1 •ii belediye encümenine müracaatları. 
~;t~u işleri için yaptırılacak 100 adet saat sandığı 15 gün 

t e •çık eksiltmeye konulmuştur. Kıymeti nıuhamminesi 
~•dır. Muvakkat teminatı 33,75 liradır. Şartnamesini görmek 
l,a~!Ün Beletliye yaıı:ı itleri kalemine ve isteklilerin de 

t cuma ı&nü saat 10,30 da 8elediye encümenine müra· 
1, 

~l~bul Aıkeri Fabrikalar Satınalma Komisyonundan: 
,~ 1

'• oıuhammen bedel ile bir çift koşum beyriri satın a· 
~t. İsteklilerin 18.1 1.938 cuma ~ünü Tophanede Salıpaza
lta keri fabrikalar ıatın alma komisyonunda saat 14 de 2490 
b 11Unun istediği vesaikle birlikte o gün vt: o ualte komis· 

711lunmaları şartname her gün komiıyonda görülebilir. 
)'tır ,5 teminatı olan 22,5 liranın her hangi bir malmüdürlüiü· 

ılııcak makbuzla komisyona müracaatları. 

~tıı Harta Genel Direktörlüğünden: 
Genel direktörlüğü için 100X 120 ebadında bir adet 

~i~l sıkıştırma makinesi açık eksiltmeye konulmuştur. 
'' lrne 16.11.938 çarşamba günü saat onda Harta Gn. Drk. 
h'~a k ,~b omisl onunda yapılacaktır. 
~~k•tnınen bedeli 720 lira muvakkat teminatı 54 liraehr. Ban
•li l~b~ veya vt:znc makbuzu kabul olunur. 

11> trın yazılı gün ve saatte te r inatlarile birlikte komisyona 
tri, 

tıı· İıparta A•keri Satınalma Komisyonundan: 
\j;lli Kıtasının 51000 kilo sığır eti ile 5600 kilo sabunu ve 
ı 1° 2eytinyatı ve 148000 kilo odunu 8.11.938 salı günü uat 

~1 14,30 14,40 da eksiltmeleri yapılacaktır. 
lltt etinin muvakkat teminatı 842 liradır tnhmin bedeli 22 

'ııttı' sabunun muvakkat teminatı 126 liradır tahmin bedeli 

3;tur, zeytinyağının muvakkat teminatı 8~ liradır tahmin 
ı 1 kuruştur, odunun muvakkat teminatı 139 liradır tahmin 

~tq· kuruş 25 santimdir. Sığır etinin şekli kapalı diğerleri 

'ı İtli ra . .. k 1 k ·1 .1 k ·ı l:cııı rnızonunun uç a em erı:a ı ı e o.unu e sı tmeye 
Ilı t olup eksiltmesi lııparta Tüm komutanlığı binasındaki 

tlıl il komisyonumuz marifetıle yapılacağındıtn her erzakın 
'-t' cins ve mikdarları, ihale tarihi ve saatı ile, muvakkat 
~d~e tnuhammen Hatları, eksiltme şekilleri yukarıda gös· 
\ ır, 

ttıı 
tı" •ıne ve evsafları komisyonumuzda mevcud olup istekliler 
·"il~rı her zaman okunabilir. 

}' lııeye iştirak edecek olanların teminatlarını Tümen vez· 
'tt .. 'tırınnları kapalı olanların teklif mektuplarını ihaleden 
ıı,~~llce kanunun 2,3 üncün maddelerinde yazılı vesikaları i· 

e komisyonumuza müracaatları ilan olunur. 

llbul Telefon Müdürlüğünden: 
ı ~llkara caddesile Bahçekapu arasındaki sahada 15 nded 
'tış "1 llsı açık eksiltmeye konulmuştur. 

\..t••tıhaınmen bedel (2165) muvakkat teminat (163) lira olup 
.~tıı 1 15.t l.938 Salı günü saat 11 de Müdürlük binasındaki 

~~ !<?misyonunda yapılacaktır. 
bl! tklılerin muvakkat teminat makbuz veya banka mektu
~ ~llbe.r Nafıa Vekaletinden alınmış ehliyet ve sair vesika
tbı? saat 11 e kadar Komisyona mürac atları. 

t\~ I! 
1Yet vesikesı için eksiltmenın yapılacağı günden en az se

d-ı \'"el bir istida ile istanbul Vilayetine müracaat edilmesi 
''"••tına en az 1500 lira kıymetinde bu işe benzer bir iş 
~İdirdaır it yaptıran dairelerden alınmış vesika iliştirilmesi 
ş,,~ 

llaıneler hcrgün Levazım Dairemizde görülebilir. 
(7990) 

Erenköy Kız Lisesi Satınalma 
Komisyonundan: 

Miktarı 

ton 

200 

Beher ton 
tahmin bedeli . 

25 

İlk teminatı 
Lira Kr. 

491 25 
~lıı 100 15,5 

1L\ol! ~~Zun ildiyacı olan yukarıda cinıi ve miktarı beher ton 
\'cıııı.ı teminatı yazılı yakacağı kapalı zarf usulile eksilt

llt~ Uştur. 
t'd,t _16.ı 1 938 çarşnmba günü saat 14,30 da Beyoğlu ls

> tr ~1 numara 349 da Singer dikiş mağaznsının üst katın· 
'~ıl, uha•cbeciliğinde toplanan Okul Komisyonu tarafın

ı·ı Cıtktır 
\ 'l!t • 

il! b· 938 yılı Ticaret Odası vesikası ve ilk teminet mak-
~tı t~i~te 2490 sayılı kanunun tarifatı dairuinde hazırla
,~tı:ı t~ıf mektublarını belli saatten bir eaat evveline kadar 

ı"'tl 0ınisyona makbuı: mukabilinde vermeleri. 
'lıt~ ."' Liseler Muhasebeciliğine yazılacaktır. Ve şartname

ıateyenlerin Okul İdaresine müracaatları (8022) 2-4 

~~i • y itler• Baaı!dıiı Jer: ARTUN Baauue•ı 
-li: l~ Girit C.ı-t.t1ı Billür ~ No. JO 

MONAKASA GAZETESi 

ırnhisarlar U. Müd,?rlüğünden: 

İşin nevı 

Babaeski barut 
depoıu ve bekçi 

Muhammen B. 
beheri tutarı 

Miktarı K. S. L. K. 
3142.27 
2162.08 

% 7,5 
teminatı Ekıiltmeni 
Lira Krş. saatı 

evi inşaata 5304.35 397 83 14 
Mühür kurşunu 1500 ki. 27.50 412 50 30 94 14,30 

1 - İdaremizin Edirne B ş Müdürlüğüne bağla Babaes
kide yaptırılacak Barut deposu ve bekçi evi inşaatı 24.X 938 
tarihinde ve satan alınacak 1500 kilo mühür kurşunu 
22.X.938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden ayrı ayn 
pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

il - Keşif ve muhammen bedellerile muvakkat temi· 
natı hiıalarmda gösterilmiştir. 

lll- Eksiltme 14.XI ·938 tarihine rastlayan pazartesi 
günü hiularmda yazılı saatlerde Kabataşda Levazım ve 
Mubayaat şubesindeki Alam Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - İnşaata aid şartname ve projeler 27 kuruş be· 
del mukabilinde İi'ihisarlar Umum Müdürlüğü Levazım ve 
Mubayaat Şubesile Edirne Başmüdürlüğünden ve mahalli 
İnhisar idaresinden alınabileceği gibi mühür kurşunu nu
muneleri de yukarıda adı geçen şubede görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve uat .. 
lerde % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Ko· 
misyona gelmeleri ilan olunur. (7964) 3-4 

• • • 
y. 1.5 

I · 

1 

Muhammen B. 
beheri tutarı teminatı Eksiltmenin 

Cinsi Miktara L. L. L. K. tekli saatı 

Tahta ışleme 4 kalem 1 175 88 13 aç. ek. 15 
tezgahları 

Dingil ve te- 16 adet 8 128 9 60 pazarlık 16 
kerleği 32 ,. ' 

1 - Şartnamesi mucibince satın alınacak 4 kalemde 
tahta işleme tezgahları ve tefarruatı ile taahhüdünü ifa 
etmeyen müteahhit hesabına şartnamesi mucibince alına -
cak dekovil arabalarının müstamel 16 adet dingil ve 32 
tekerleği hizalarında yazılı usullerle eksiltmeye kon
muştur. 

il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hi
zalarında gösterilmiştir. 

lll - Eksiltme 14 XI.938 tarihine rastlayan pazartesi 
günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat şubesindeki Ahm Komisyonunda yapılaca~tır. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
Şuaeeen alınabilir. 

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve 
saatlerde % 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 

geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (7989) 3-4 

* * • 
1- İdaremizin Çamalh Tuzlasında şartname ve proje-

si mucibince yaptırılacak elektrik santral binası ve müş
temilatının inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuş
tur. 

il- Keşif bedeli 29071 lira 97 kuruş ve muvakkat te
minatı 2180 lira 40 kuruştur. 

Ill- Eksiltme l 5.Xl.938 tarihine rastlayan salı günü saat 
15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alam· 
Komisyor.unda yapılacaktır. 

lV- Şartname ve projeler t.46 lira bedel mukabilinde 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü Levazım ve Mubayaat Şube
siyle Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin diplomalı 
mühendis veya mimar olmalara, olmadıkları takdirde aynı 
ev.safı haiz bir mütchnssısı inşaatın sonuna kadar dahni 
olarak iş başmda bulunduracaklarını noterlikten musad-
dak bir taahhüt kaadı ile temin etmeleri ve bundan baş
ka asgari 20.000 lirahk bu gibi inşaat yapmış oldukları
nı gösterir fenni evrak ve vesakini ihale gününden 8 gün 
evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şu
besine ibraz ederek ayrıca eksiltmeye iştirak vesikası al
maları lazımdır. 

VJ- Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile Vinci 
maddede yazıla İnşaat Şubemizden alınacak eksiltmeye İş· 
tirak vesikası ve yüzde 7,5 giivenme parası makbuzu ve 
ya banka temiııat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı 
zarfların eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yukarıda 
adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz muka
bilinde verılmesi lazımdır. (7988) 3-4 

17 9irincikanun 938 cumartesi günü saat 12 de Anknrada Nn
fıa Vekaleti binasında Malzeme Müdürlüğü edasında toplanan Mal· 
zeme Eksiltme Komi•yonunca 1615 lira muhammen lledelli 5800 
adet 2 No. lu telgraf fincanının açık eksiltme usulile ekciltmesi 
yapılacaktır. Muvakkat teminat 121. l.3 liradır. 

Eksiltmeo şartnamesi ve teferrüatı Ankarada Nafıa Veokileti 
Malzeme Müdürlüğünden par asız olarak alınabilir. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve şartnıımeııiode yazılı veıika)ar
la birlikte aynı gün ve saatte Komi•yonumuzda hazır bulunma· 
ları lazımdır. (4588) (8029) 2-4 

Sayfa 3 

Eksiltmeye konulan iş: 

l - Bergamada Bakırçay ovaıı ve nehir islahatı ameliyata keşif 

bedeli ( 1,564,863) lira (86) kuruştur. 
2 - Eksiltme 14.1 J.998 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 

15 te Nafıa Vttkaleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme 
Komi•yonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - l•iekliler eksiltme şartnamesi mukavele projesi bayındırlık 
işleri genel şartnamesi fenni şartname ve projeleri (50) lira 
mukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek i ~in isteklilerin (60,698) liralık mu
vakkat teminat vermeıi ve eksiltmenin yapılaca~ı günden 
en az sekiz gün evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla 
birlikte bir istida ile vektilete müracaat ederek bu işe mah
su• olmak ü:rere vesika almaları ve bu vesikayı ibraz etme 
leri şarttır. Bu müddet içinde vesika t.lebinde bulunmıyanlar 
eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz· 
mukabilinde vermeleri lhımdır. Postada olan gecikmeler 
kabul edilmez. (7634) 4- 4 

11 M Ü t e a h h i t l e r i n T a k v i m i il 
Pazartesi 7-11 ·938 

• Odun (Kastamonu O rman Dır.) .\" 868 
Y atal; şilteıi, yastık ve demir komodin (Samsun Şarbay ) .Y 864 
NiŞ1sta (P1 T Lvz. Müd.) .\! 826 
Muhtelıf malzeme (Ask. Fabr.) .ı\~ 828 
Veteriner eczası (MMV) ~\! 830 
Vinç (Denizbank İlt. Şube!!i) .\! 836 
Kaldırım inş . (Balıke•ır Nafıa Müd.) .ı\'! 85 : 
Yulaf (Edremit Aılc . SAK) .\! 852 
Nohut (Ank. Lvz .) X· 853 
Yenice hükümet konığı inş . (Çanakkale Vı l.) J\~ 854 
Kaymak ve meyve (Galatauray Lisesi) .\: 855 
Halkevi binası inş . (CHP Çankırı llyönkurul.} .i\! 855 
Elbıse ve palto (Hayvan Sae-lık ve Nalbant Mek . Müd.) ~\! 856 
Sadeyağ (İzmir Lvz.) ~! 856 
Hal binuı inş. (Nazilli Beled.) .\! 856 
Hangar inş. (M 1'1V) .;Y• 856 
Hamam .duvarı inş. işçiliği (Selçuk Mrk. Nabi. Muhtar.) X• 856 
Kasımpaşıı ortaokulu binasında yap. tamir. (K2ııımptşa Ortaok.) .~~ 857 
Ay~ır deposunda ynp. iliıvei inş (Ank. Va!) .\~ 857 
Şehir hipodromunda yap. gi -;e ve büfe ınş . (Ank. Val.) .\• 857 
Menhol ek odasile kapnğı kanall ı çimento yap. (İst. Teld. M.) .\: 857 
Tuz çuvalı Iİnhis. U. Müd.) .\~ 857 
Koşum malzemesi, kazmıı , fara~ , kürek, belleme, gebre v.s . (lst. Be· 

led .) .\! 857 
Kömür nakliydı (DDY Sıvas) Y 857 
Kösele llst. Beled ) .\ : 857 
Kuru soğu (Sıvas Tüm.) \" 857 
Sadeyağ (Samıun ,, ) .X 857 
• Fabrika tezgAhı (İzmir Lvz.) X 8!'8 
• Taş, kiremit v.s. (Emlak ve Eytam Bankası) .Y: 858 
* Değirmen alit ve edevatı (Konya Vakıf. Oir.) X! 862 
Türk antrasiti (Samsun Kültür Oir.) Y 864 
Fidcnlık binuında yap. tamirat (Tekirdağ Amerikan Asma Fıd1nlığı) 

.\; 867 
Sebze (Tophade Lvz.) .,, :. 858 
Dış ve iç lastiğ-i (lst. Beled ) J\:. 858 
Tükürük hokkası (Tophane Lvz.) \' 858 
iş elbisesi (MMV) .,\".. 858 
Radyoloji enstitüsü daoıınn döşenecek robeıoit işi (lst. Üniversitesi 

SAK) x 860 
Anlı:. lııt. yolunun ar.sında ynp. baraka inş. (Ank. Val) .:Y 860 
Hususi idareye ait bin ndn yap. inş. (Ank. Val.) .:\~ 860 
Tahakkuk ve t .thsilat binııla ı ı tamiri (Ank. Defterdar.) .,~ 860 
Elektrik malzemesi (Ank. Bölge San1t Ok.) .\~ 860 
Ekmeklik un (Knraköse Ask. SAK) .Y 860 
Fıçı tahtnsı (İnhis U. Müd.) .\~ 859 
Parlak çini ve çimento künk (DOY) .\"• 859 
Perçin çivisi, cıvata, demir halka v.s. (Tophıne Lvz.) X 859 
Yulaf (Bornova Ask SAK) .,\:. 859 
Un (Karaköse ,, ,, ) X 859 
Arpa, kuru ot ve sadeyağ (Çorum Ask. SAK) .\! 861 
Kuru soğan (Tekir dağ Tüm.) .Y 861 
Elbiı;e, gömlek ve iskarpin (Edirne Kültür Oir.) .-\! 861 
Alalı cerrahiye {Çanakkale Vil.) J\ .. 861 
Planör hangarı inş {Türkkuşu Genel Dir.) .\ : 861 
Fırın odunu (Çanakkale Jandarma SAK) X 861 
Sıdeyağ (Vize Tüıı:ı.) N. 862 
Patates (Kırklareli Tüm.) N. 862 
Lahana ve pırasa (Kırklarelı Tüm) N 862 
Kuru üzüa: ve soğan (Çorlu Kor) ' · 86;;! 
Maden kömürü (Edirne Tuğ.) N. 867 
Çam kereıte (f zmir Çamnltı Tur.lası Müd.) N. 864 
Sadeyağ (Sıvaıı Tüm .) N. 865 
Yoğurt ve süt (Gaziantep Ask . SAK) N. 869 
Un (Edremit üm.) N. 866 

• (Erzurum Atıl SAK) N. 866 
lspanak, lahana ve pırasa (Selimiye A$k. SAK) N. 870 
* Tavuk yemi (Ziraat Bankası Ank. Ajansı) N. 870 
• Hela anırnzı (lst. Beled) N. 869 
Halkevi binası İn'j . (CHP Bursa llyö nkurul ) N. 869 
Zonguldak sahil sıhhiye mrk. Linası (Zonguldak Sahil Sıh . Mrk.) 869 
Büyükada doğum mütehns ısı binasının tamiri, tıbbi ecze, patiska, di· 

mi, amerikan bezi , yazı makinf"sİ , koltuk, yangın koruma mal:ıe· 

oıesi, v.s. (lst Beled.) N. 871 
Pirinç (lst. Komut.) N. 871 
Şerit (MMV) N . 871 
Kontrıplak (İst. Komut.) N. 871 
Bron:r:lu perde ile korkuluk y:ıp. (lst. Giımr. Başmiid.) N. 871 
Telefon naalı:eınesi (İst. Bded) N. 871 
Diı tababetı okulunda yap. yağlı boya (lst. Ünivers. SAK) N. 871 
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Tableau Synoptique des Adjud·cations Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication Mode 

d'adjudicat 
Prix 

estimatif 
Cautioa. 
provisoire 

Lieu d'adjudication et du 
Cabier des Chargeı 

·~~~~~~~~~~~~~~~--~- -------~~~~-........ ----
A) Adjud ications au Rabais 

Jours Heurc 

Construction-Reparation-Trav. Publics-Materiel de Conatruction-Cartographle 

Conıtr. hangar en fer aux entrepôts de la 
Deni:ıbank 

R~p. blit. station selection a Çarşamba 
Rep. bat. surveillance douaniere a Tarabya 

Reparation bat. surveil. douıniere iı Galata 
., ., depôt de poudre 
,, turbe •Cenap Ahmet paşan (aj.) 

" mosquee "lolikçi., a Konya " 
Constr. hôtel et garare a Karaköse (cah. eh. 

L . 12) 

Constr. 2 hıbitations en beton armee pour 
fonctioonnire. 

Coostr. route entre batisıe Auemblee Gen. 
et le rar•re (cab. eh. p. 28) 

Publique 

Gre a gre 

" 
,, 

Pu~lique 

Gre a gre 
Pli cach 

,, 

• 

Gre a gre 

3145 59 

437 -
205 79 

168 23 
665 91 

3133 80 
24232 49 

228208 54 

31008 90 

5737 32 

235 91 

35 -
16 -

13 -

234 96 
1817 50 

12661 -

2325 67 

860 60 

Dir. Deaizbank Suc. lzmir 

V ılayet Sama un 
Com. Ach. Comaıud. Gen. Surv. 

Douan. Iıt. 

tdem 
Dir. Monopoles Samıun 

Vilayet A•kara 
Dir Culture Konya 
Dir. Principale Route Tranıit 

Trabzon Iran 
Com. Aclı . Fabrique Avions a 

Kayseri 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Aolc. 

9-11-38 16 

7-11·38 15 -
7-11-38 11 -

7-11-38 11 -
15-11·38 16 -
Luodi et Jeudi 
21-11-38 15 -
2-12-38 15 -

24-11-38 14 

7-11-38 11 

Produits Chimiques et Phermeceutiquea-lnstruments Sanitalres-Fourniture pour Hôpitaux 

Autoclnve indigene: 10 p. Publique 650 -

Hablllement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Cuir gros: 300 k. · cuir mirıcc: 240 k.- cuir 
vidala: 825 p\eds, cuir glace: 100 pieds et 
peau: 80 p. 

Publique 1537 25 

Fourrures pr. centınellu: 15 p. cires p. cen· 
tinelles: 15 p . 

T oile americaine: 3400 m. 

Gre a gre 

Publique 

Ameuble.ment pour Habitation et Bureaux-Taplaaerle ete. 

Lit: 6 p. 

Travııux d'lmprimerle-Papeterle -
lmpression releves budgetı Adııı. particuliere: 

100 p. relevcs proces·verbaux: 100 p. 

Combustible Carburent-Huiles 

Benzine: 200 bidons 
Benzine: 58791 k.- valvaline: 1773 k.- vacoum: 

5919 lı:.- graisae: 1181 k.- petrole: 589 le. 
(nj) 

Houille criblee: 200 t. (aj) 
Muoute: 120 t. 
Boia de chene: 35 t.- bo;s rcıineux: 1.5 t. 
Houillc : 310 t. 

Divers 

Appareila a cartouches et avec pression d'air 
contre le brouillard: 4 p. appareila pr. 
fumee: 3 p. 

Macbines photornphique EAgl VI : 10 p. 
(cab. eh. P. 125) 

Cordon : 2943 m. 

Provialons 

Viande daghlitch ~ 4-5 t.- Viande boeuf : 
900-1200 le.- ld.- d'agneau : 1,5·2 t. 

Fromage blanc : 800-900 kilos· ld. kacher : 
300-400 k. 

Bctteraves pour animaux : 40-60 t. 
Paille : 15 t.- ld . pour litiere : 5 t. 

Riz pour pilaf : 7 t. 
L'adjudication qui devnit avoir lieu le 7-11·38 

pour l'achat de 900 tonnes d'avoiae a ete 
annulee. 

Avoine : 123,5 t. 
Beurre : 13650 k. (aj.) 
Farine : 200 t. 

" : 250 ,, 
., : 150 n 

Avoine: 40 t.- foin: 40 t. 
Orge : 450 t. 
Beurre : 28 t. 

" : 26 t . 
Savon : 1 t.- Huile d'olive : 1125 k.- Len· 

tılles : 620 k.· Raiaina sec.s: 620 k.- Sauce 
de tomıte : 782 k.- Fromage blanc: 675 k. 

Cre a grc 

Publique 

Gre a grc 
,, 

.. 
Pli cach. 
Publique 
Gre a rre 

Pli cach. 

" 
Gre a gre 

Publique 

" Gre a gre 

n 

Gre a gre 

" 
Pli cach 

" ,, 
Gre a rre 
Pli cach 

,, 

" Gre a rr.:. 

B) Adjudications iı la surerıcherc 
~----...::..--------~~----~------~--

f. ois de ebene : 4795 quintaux. 
., ,, sapin : 94 1113 
,, " ebene: 1620 quentaux- Charbon de 
boiı : 405 qucntaux. 

Tuiles : 15000 p. 
Moteur camelote : 2 p. 

Publique 

n 

,, 
Gre a rre 

550 -

17324 13 

3000 -
7920 -

820 -
4340 -

6000 -

25000 -

3000 

6904 -
13984 -
21000 -
26625 -
16125 -

1800 -
24500 -
22100 -

1371 30 

48 75 

115 29 

51 64 

1303 -

225 -
594 -

651 -

1875 -

267 -

48 -

225 

518 -
1048 -
1575 -
1997 -
1209 50 

1350 -
1837 50 
1657 50 

105 -

54-
33 -
34 -

a-

Com. Ach. Mio. Def. Nat. Ankara 21-11-38 10 -

Com. Perm. Mun. lstanbul 22-11-38 14 30 

Com111and. Gen. Prot. Foretı Ga· 8· 11-38 
lata Rue Mumhane Alemdar Han 

10 -

Com. Perm. \tunicipalite lstanbul 22-11-38 14 30 

Municip. Trabzon 

Vilayet Ankara 

Muoidp. Trabzon 
Com. Ach. Place Forte Çanak. 

,, Licees lst. 

mardi et vendretli 

21-11-38 - -

merdi et vendredı 
10-11-38 1I -

Com. Ach. Mi•iıt. Def. Nat. Ank. 
Vilayet Ankara 

7·11-38 
23-11-38 
21-1 i -38 

8-11-38 

15 ıs 

15 -

Com. Aeh. lotend. 19'. Tophane 11 15 

Com. Acb. Miniat. Def. Nat. Ank. 23-12-38 11 -

n 22-11-38 15 -

Com. Acb. lntend. lıt. Tophane 7.t1-38 14 30 

Dir. Ecole Normale lıtaabul 21-11-38 14 -

.. 21-11-38 14 -

Dir. Etablıs. Bacteriolog-ie a Etlik 18-11-38 15 
Com. Ach. lntend. lst. Tophane 4-11-38 11 30 
Com. Ach. Command. lıt. Fandıklı 7-11-38 10 30 

,, 

Com. Ach. Mil. Milas 
,, 
,, Samsun 
,, 

" ,, 
" Com. Ach. Mil Selımiyo 

Com. Ach. Brigade lslahiye 
Com. Ach. Milit. Erzurum 

,, 
Com. Ach . Batail. Surveil. 

Dou.an lzmir 

Dir. Foreta Konya 

• 
" 

16-11-38 
18-11·38 
21-11-38 
21-11-38 
21-11 38 

9·11-38 
21-11-38 
21-11-38 
21-11-.38 

8-11-38 

11 
16 
14 
14 
14 -
14 -
15 -
11 -
11 -
16 -

14-11-38 15 -
14-11-38 15 -
14-11-38 15 -

Adm. G en. Ch. de fer Etat Ank. 18·11-38 15 -
Com. Ach. lntend. lst. Tophane 8-11-38 14 -

il Memento des 
~-- -

Lundi 7-11-938 

Repar. batisae bureau fiıc (Defterdarat Aak.) No. 860 
Materiel electr. (Ecole Metiers Ank.) No. 860 
Farine pr. pain (Com. Ach. Mil. Karaköse) No. 860 
Planches pr. fots (Dir. Gen. Monop.) No. 859 g59 
Carreaux brillantı et hıyauıı: en ciment (Ch. Fer Etat) N°559 
Rivet., boulons, anneauıı: en fer ete. (lnt. Tophane) No· 
Avoine (Com. Ach. Mil. Bornova) No. 859 
Farine ( n ,, Karaköıe} No. 859 
Orge, foin et beurre (Com. Ach. Mil. Çorum) No. 861 
Oignona (Div. TekırdaQ') No. 861 t>61 
Habite, chemiaeı et eıcarpinı (Div. Culture Edirne) N°· 
loatruments ( V ıl. Çaııalc.leale) No. 861 
Constr. hangar planeur1 (Dir. Gen. Türkkuşu) No. 861 
Bois pr. four (Com. Ach . Gend. Çaaakleale) No. 861 
Beurre (Div. Vize) No. 862 
Pomme de terre (Div. Kırklareli) No. 862 
Choux et poireaux ( n ,, ) No. 862 
Raiıin ııec et oignons (Corpa Armee Çorlu) No. 862 
Houille (Brigade Edirne) No. 862 
Bois de 1apio (Dir. Saline Çamaltı d'lzmir) No. 864 
Beurre (Div. Sivas) No. 865 
Yogbourt et lait (Com. Ach. Mil. Gaziantep) No 869 
Farine (Div. Edremit) No . 866 
Farine (Com. Ach. Mil. Erzurum) No. 866 

70 
g10 

Epinards, choux, poireau (Com. Ach. Mil. Selimiye) N~· ~ ) ~o ~. 
* Fourrage pr. poules (Agence Ank. dıe la Banque AgrıcO e ~~ 
• Dccombrea W. C. (Municip. lst.) No. 869 869 rJ r 

Conıtr. Maison du Peuple (Presid. P. R. P. Bursa) No. !da"~" ft ~i 
Repar. batis.se Office Sa'"lit. (Of. San it. Littoral Port Zon~u ·ııe oe ,, 
Repar. a la batisse pepinier• (Pepinierc Virne.s Amerıca• 

ltirda~) No. 867 
Legumes (in•. Tophrme) No. 858 
Pneax et chambres a air (Municip. lst.) No. 858 
Crachoira (lnt. Tophaae) No. 858 
Habitı de travail (Minist. Def. Nat.) No. 858 . I t.) ~o 
Trav. po.se roberoit sur toit lnstitut Radiologie (Universıte ıı 
Constr. guerıteı s route Ank -lst. (Vil. Ank.) Ho . 860 g60 
Trav. coMtr. batisse Adm. P3.rticuliere (Vil. Ank.) No. 

Oignons (Div. S ivas) No. 857 
Aııthracite indigene (Div. Culture Samıun) No. 864 
Constr. hangar (Min. Def. Nat.) No. 856 gS6 ,f' 
Main d'oeuvre pour constr. mur (Mouhtar Selçuk) No. d ~ P 
Rep. bat. ccole Secondaire Kasımpıışa (Dir . Ecole Secorı . 

No. 857 
Constr. annexe a l'etable (Vil. Ankara) No . 857 r.fo· ı;I 

,, guichet et buffet a l'hyppodrome (Vil. Ankara) h 11~• 
• manhols, chambre de jonction ete . (Dir. TeleP 

0 

No. 857 
rJııtıl Sacs (Dir. ~en. Monopoles) No 857 

Articles de sellerie, pelleı, pioches, rants • · etC· ( pour etrıer .., 

lst.) No. 857 
Cbargement et dechargeaıent houille (Ch. de 

ı.JO 

Fer Etat Si~'s) 
1 

Cuir (MuAicip. lstaobul) No 857 
* Boiıı (Dir. Forets Kastamonu) No. 858 g65 
Litı, matelas, oreillers et comodinc (Mun. Samsun) No. 
Amidon (Dir. Economat P.T.T. lst.) No 826 
Diverı articles (Fabriques Militaires) No. 828 
Gnea (Oir. Denizbank) No. 836 
Coastr. pavee (Dir. Trav. Pub . Bnlik.esir} No. 851 
Avoine (Div. Edremit) No. 852 
Pois chiche (lotend. Ankara) No. 853 
Conıtr. konak gouvernemental (Vil. Çanak.) No. 854 
Crcme et fruit (Lycee Galatasaray) No. 853 
Conıtr. ML'lison du Peuple (P.P.R. Çan~ırı.) No. _85.5 rJo· 65& 
Costu•e• et paletots (Dir. Ecole Veterınatl'e Selımıyc) 
Beurre (lnt. lzmir) No. 856 

1 
Conı.k bat. halle (Municip. Nıızilli) No. 856 . e. _, ,ı 
Rep. bit. ap~cialiste accoucheur, produita pharmace~ııqoııı•'~ ~ 4 

pour reseau telepbonique, toile americaine, fauteuıl•. t} ~o· 
l · · d'" d" (M . P Is . ecrire, apparei pour exhnchon ıncen ıe unıcı . 

Ruban (Min. Def. Nat.) No. 875 g11 ıC' 
Rideaux en bronze (Dir. Principale Douan. Istanbul) No tist• 
Trav. de peinture a l'huile a l'ecolc de medccine de den 

Ach. Univerıite lst.) No. 871 

ÜZ YE 
. .,. 

. •·"'' Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankası Ankara A1•11 ~· 

Selektördeo geçirilen tohumluk buğday \'e 

olan 2000 kilo kadar tuuk yemi satılıktır. 
SAhf, 7 .11.938 pazartesi saat 16 da yapılacaktır• 

Bankaya müracaatları ilan olunur. 


