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~emleket Haberleri 
Fındık ve ceviz 

17 ıo 0> 
~t · . •0\18 Hbahından 23.10.938 akıamına 

satışı 
kadar fatanbul fındık, 

il Pı1&1aaı ve ihracat vaziyeti. 
C: ~•hanın BorHda Hlıf vaziyeti berveçbi atidir. 
il "•:ı: 1atı1ı: 
il llrıa 5 ton kabuklu ceYİ& yüzde 12 çürüklü kiloau 17 kuruı 

~ l;"•dan, Adapaznr ve cıvarı 25 ton yüzde 12 1 2 çürüklü kilo
~ ' lcuru, 15 paradan fop l.tanbul, Nikı. ar 1451 kilo iç ceviz 
~il 37 k . 
Q~'t uruı, 20 paradan, lakilip 3738 34 kuruttan, Ama1ya, 
~~il 2153 kilo 38 kuru' 20 paradan, Amuya 1145 kilo esmer 
'-t ~llfta~, Tokat 1600 kilo 28 kurut 20 paradan, Ama1ya, To-

.\ 42 kılo 23 kuruttan depo te1limi. 
'lnaıy• ve h•valiai 40 too kabuklu ceviz yüzde 15 çürüklü 
"-ı ~ 17 kuruıtaa, Bira 5 ton 16 kurut 20 paradan, Bursa 5 

/o kuruı 20 paradan, 1700 kilo 16 kurutt•n kayık teslimi. 
~l'tıaıya, Tokat 5 ton harman iç ceviz kilosu 41 kuruıtan, 
~: 2~ ton y(bde 15 çürüklil kal.tuklu ceviz kiloau 17 kuruıtan 
~~il 1:> ton 17 kuruıtan Kurdağzı 6250 kilo yüzde J2 çürüklü 
\, 'ittan, Geyve 10 1/2 ton yü&de 12 çürüklü 16 kuruı 30 pa
" IS llebolu 10 ton 15 kurut 10 paradan, Buna ve cınrı 25 
b~ llurattan kayık tHlimi . 

lt ıı-'tce 5 ton kabuklu ceviz yü&de 15 çüriiklü kilo1U 17 kurut 
~'•dan, Adapazar 15 ton 17 kuruı tO parad1ın 37 1/2 ton 17 
,, ,~•o, Buna IO ton 17 kururıtan , Gülpınar 10 ton 17 kurut· 
\,it ebolu 30 ton 17 kuruıtaa Bursa 25 ton 15 kuruı 2U para
~ •1ık teslimi, Amasya 1291 kilo beyaz iç ceviz kilosu 43 ku· 

& ta depo teslimi. 

~~ ~:"••, Bilecik 20 ton kabuklu eniz yüzde IO çürüklü kilosu 
"t._."11ttan 15 ton 17 kurut 1 O paradan, Çanakkale 11 ton 16 

.\d 20 paradan fop İatanbul. 

'
'-tıı 8 P•zar 2Q ton kabuklu eniz yüzde 12 çürüklü kiloau 17 

• ıo d ~ ~ lııtla para an ı., ton 17 kuruı 5 paradan, Geyve 24 ton 17 
~ıı o, Mudurnu 20 ton 17 kuruıtan Geyve ve havaliai 5 ton 

~ 15"11
• 10 paradan, 5 ton 16 kurut 30 paradan V ezirban, Gcy

~•a ton 15 kurut 10 paradan, Karabil'a 20 ton 16 kuruştan, 
I~ IO ton 17 kuruıtan, E•kişebir 5 ton 15 kuruş 5 paradan, 
~1- toıı 16 k uruı 20 paradan kayık teslimi . 
(l· ••tııa: 

L •re 
l Q· •uıı 5040 kilo sıra tombul iç fıodık kiloıu 77 kuruftao 

•re 
.\~ •ua. 

\~ ttkoca 24560 kHo 11ra tombul iç fındık kiloıu 71 kuruştan 
.\k eıliıaı i. 
~. ~lcoca 10160 kilo sıra tombul iç fındık kiloa u 70 
~ ~lir paradan, 6000 kilo 71 knuştan, 5040 kilo itlenmiş 
~ fo 

11t 20 paradan depo teali mi, Giresun 5040 kilo 76 kuruı· 
,_ fo'P İatanbul . 5040 kiio aivri kabuklu fındık kilosu 35 kurut· 
~ r Gire1Un. 
~~ 0.938 Akçekoca 39920 kilo 11ra tombul iç fındık kl loıu 
tt:.ttan alıcı depoıuna. 

\ ~ 1
• itbalit: 

'li-~~u: Karabiga 5250, İ&mit 35400, Bandırma 20000, Kırk· 
~: S· O, Mudanya 27950, Bilecik 67000 kilo. 
tıtıdııoo~ 20_:>0, Samsun 27050 kilo. 
fc-, le ıthalat: •. c· 
tt 

1 
•reaun 180, Ünye 1600, Fataa 1040, Akçekoca 18033 kilo. 

~-~ l ihracat: 
t1,d11lclu: Hamburg 14500 kilo. 
~b •le ihracat: 

ı._1, ~klu : Hamburı 142600, Berut 5000 kilo. 
"O, \r ·0nıanya 2800, Hamburı 28000, Afrika 1040, Kopenbak 
~ ~t, 1~•na 15040, fakenderlye 1040, Marailya 10000 kilo 

~la ~ ulda 50 ton kabuktu , 80 ton iç fındık n 20 too kabuklu 
ıç eeviz stoku mn·cuttur. 

~ Halk sandığı açıhyor 
\ıı·'~r· . 
t ~ 11, •ıtııı: .. e eski eanaf bankaaınııt bulundutu binada yeni bir 
~'I 0 

11d1 tı açılması kararlaıtıralmı,tır. Halk 1andıtı İkincitet · 
~b11~ ~etinde açılacaktır. Halk sandığına İktiut Vekaleti iJe 
\ 1 t, ~ıcaret ve sanayi otlaaı, Belediye ve Ankara Halk ban· 
\ ~ "

1t llliktarda hiHecbr kaydedilerek hiHe senetleri alacak· 

~-~ li,ıı. 1andığı ıehrimi&tle bulunan bütün eınaf teşekkillleri
'ca Yardım edecektir. 

~ Bol bahk ihrac ediliyor 
~.,;t'1•rın çok rnüı;ait ritmui bol palamut tutulmasına yardım 
l '1' • lier gün motörler dolu1U getirılen balıkları• çifti i-8 \L ~ • \ ~ t '~ııada limanımızda bulunmakta olan Yunan ve Italyan 
l&ı >1ı, ''-lılerine ptılmaktadır. So~ ilç ıün içinde limaaımıza on 1 
"''~ •cı nıotörlu ıemi~i ile altı Italyao vapuru relmit ve !talık 

'h ba9lam•ılard... 1 

Sümer bank merkez binası 
Ankarada yapılmakta olan büyük ve modern afimer bank mer· 

kez binaaı bu ıün meraaimle açılmıı bulunaeaktır. aına çek mü
kemmel bir şekilde ve türk mimariaioi gaateren rnuhteıem hir 
yapı olmuştur. Bu bina ailmer banka ait blltGn fabrikaların imal 
ettikleri mallar ucuz bir fiatla ve perakede auretile satılacaktır. 

Sade yağların standardı 
İktisat Vekaleti zeytin yatlarında oldutn ıibi , aade yatların 

dahi bu aeneden itibaren atandart edilmesini muvafık bulmuıtur 

En fazla aade yağ iıtihaal eden mıntıkalardan ilkin Kara VilAye· 
tinde bu uaulun tatbikine baılanacakhr. Kara ticare' odası tGrk
ofiaile birlikte bütün yağlara tenekelere doldurulurken muayene 

edecekler kaliteleri tespit edildikten ıonra tenekelerin kapakları 
lehimlenerek üıt ünede cinsleri ve kaliteleri yazıltlıktan ıonra 

tehrimi~e gönderilecektir. Diğer mıatakalara daha ıonra baıla· 
nacalı tır. 

lstanbul Merkez Hah 
Yaş Sebze ve Meyve Fiatları 

========28.10.938 -===-:===== 
Cinsi 

t: ıı aı,. ğı Eıı yılksck 
Kr.8. Kr . S . 

Bam ya Kilo 2i> - 30 -

Sakızk nbaı;ı 
[)olmıılık bllher 
Sivri bilber 
Kır d omatesi 

Sırık donıatrsi 
Çalı [a:;ul; csı 

yeşil faaulya 
Ayşekadın " 
Harbıınya kırmızı • 
Lahana 
lapan ak 

Kök kercviı 
Pırasa 

A~ınakaba!:ı 

Hıyar 

Patlıcan baş 

o rta 
ufak 

Ifo~taıı patlıcanı 

kilo 

" 
adcd 

" 

L1 -
8 -

10 -
5 -

14 
12-
5 -· 
a 

1() -

3-

3 -

2-

ıa -
tO -

12 -
7 -

il -
14 -

15 
14 -
6-
4 

1 ~ -
:; -

r 
o) -

!ı -
2-

Y c~il sala ta IOOAdet 70 l~J -

Yeşil soğan 1 - l 51) 
Maydanoz demet - .iO - i5 
Pancar o 6 -

Havuç 
Nane 
Kırmıtı turp 
Bayır turpıı 

" 

Çavu~ ıltıim ıı kılo 

b - - 6 -

~-

Cin:;i 
En aşa~ı E n yllksck 

Kr. S . Kr. S. 

Çekirdeksiz llıüm kilo 
Rezakı üzümü 
Yapıncak 

t.l!i~kile 

Ba lbal üzümü 
Siyah uziim 
Ama,,ya clmaiı 

" 

lnebolu elması • 
lngiliz elması (taraklı ) 

Ualkabağı ,. 
Ma latya ımnudu 
Şeftali 

Ayva 
T aze incı r 

Keıtanc 

Nar 

Ce?iZ 
llınııap 

• 

H -

s -

5 -
12 -
5 -

fi -

6 -

ti) -

il -

l fı -

!ı -
25-
!l -

ı ı -

9-
.rı - n -

H - 20 -

Muz -iO - 100 -
Kestane kabağı li 4 -
Y .. rli limon 100 adeıl IÜI.> - J 50 
Ecnebi limon 100 a ded 160 - a2.5-
Karpuz .'\ laca ha~ • 10 - ıı -

orta • 8 - 9 -
ufak. 6 - fi -

Kav un Kırkaf!ac baş' . 
orta. 
ufak• 

• l lasa nbey bı\Ş • 
orta • 
ufa k. 

ıı - 16 -
9 - 10 -

4 - ~ = 
lG - 18 -
ı ı - l 4 -
7 ~l -

a) M 0 NA K A SAL A R 

lnsaat . Tamirat · Nafıa işleri ve Malzemesi -Harita 

Denizli Nafıa MGdilrlOğGnden : 
Sarayköy hükümet konağmın 24288 lira 82 kuruş keıif bedelli 

dördüacü kıaım ınfutının 938 mali yılı içinde yapılacab 15.000 li
ralık kısım ekıiltmeaine istekti çıkmadığıntian vahidi kıyaai fiatla
ve kapalı zarf uauliyle tekrar ekıiltmeye çıkarılmıştır. 

Ekailtme 4.11.938 cuma günil aaat 10 da nafıa müdilrHlğll od•
aında toplanacak komiayon tarafından yapılacaktır. 

Muvakkat teminat miktarı 1125 liradır. 
Bu ite ait ekailtme şartnamesi ile bu şartnameye bağlı evrak 

Denizli nafıa müdürlügündea 75 kurut bedel mukabilinde ahnabi · 
lir. 

latanbul Belediyesinden: 
Keşif bedeli 1661 lira 60 kuruş olan Selimiçeşme-Maltepe aa · 

falt yolu tamiratı pazarhta konulmuştur. Şartname levaı1m mil· 
dürlliğünde görülebilir. İatekli olanların bu ite b.uzer en az bin 
liralık iş yaptıklarına dair nafıa müdürlüğönden alınacak veaika 
ve 938 yılına a•t Tioaret odaaı veaikaaile 249 lira 24 kuru,Iuk te 
minat makbuz veya mektubile birlikte 2.11.938 çarşamba günü 
.aat 14 e kadar rlaimt encümende bulunmalıdırlar. 

Devlet Demir Y otlan Yedinci İşletme Müdürlüğünden: 

Eksiltmeye konulan iş: Afyon ana istasyonunda yapı· 
lacak üç. lojman inşaatıdar. Umum keşif bedeli 24,500 li· 
radar. 

Ekıiltme 14. 11 .938 pazartesi günü saat on beşte Af
yonda yedinci işletme binasmdaki ekıiltme komisyonunda 
kapah .zarf usulile yapılacaktır. 

Ekıiltme şartnameaile mukavele projesi ve bu işe aid 
müteferri evrak t 23 kuruş bedel mukabilinde Afyon ye
dinci işletme veznesinden alınabilir. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1837,50 lirahk 
muvakkat t eminat vermeleri ve bu teminatı Afyon vezne· 
!İne yatırmaları ve Nafıa Vekaletinden bu iş için ahnmtş 
ehliyet vesikası göndermeleri la:ıımdar. Bu vesikayı al
mak için eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün 
evvel bir istida ile isteklilerin Nafıa Vekaletine müra· 
caatları ve istidalarma bu işe benzer iş yaptıiına dair 
işi yapüran dairelerden alanmış vesikayı iliştirm-,leri muk· 
tezidir. Bu müddet zarfmda vesika talebiınie bulana:ııyan· 
lar ekıiıtmeye giremezler. 

istekliler teklif mektublarmı 2490 numarala kanunun 
3 t ve 32 nci maddelerine tevfikan hazırlayarak ihale günü 

olan 14'. t 1.938 pa.zıutesi günü saat 14 e kadar eksiltme 
komisyonu reisliği ne makbuz mukabilinde teslim etmeleri 
lazımdır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 

lııtan bul Defterdarlığmdan: 

3 1.10.938 pazarte ·i günü saat l 1ı te eksiltmesinin yapıla
cağı ilan olunan 9999 lira lı) "' uruş keşifl i vilayet hükumet 
kona~ı binasının tami ri işi görüleıı lüzum üzerine münalc.a
sadan kaldırıld ığı ilan olunur. 

• 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

Harta Gen. Drk. deposuyla marangozhanesinde yaptırı la
cak boya, badana ve ~ıva işi pazarhğa konulmu~tur. 

Pazarl ık 1.11 .938 salı günü saat 10 da Cebeci Harta Gn. 
Drk binasında sı.tınalın a komisyonunda yapılacaktır. 

Keşfme nazaran muhamın ım bedeli 391 lira 50 kuruş, 
muvakkat teminatı 30 lira ol up banka mektubu veya Maliye 
makbuzu kabul olurıu r. 

Taliplerin yazıl ı gii n ve saatte teminatlarile beraber ko-

misyona gelmderi . 

Giresun Belediye Heisl i ğinden: 

';ircsun vilayeti merkezinde yaptırıl acak olan Atatürk. a· 
hide::.inin mii ahaka mü<ldet\ jüri heyeti kararile 27.9.938 ta· 
rihinden itibaren bi r ay uzatılmışt:r. 

lstirak ed cek: ı:;an 'atkarların mezkftr müddet zarfında ha· 
~ 

zırlanmalan ve maketlerini Güzel San' atlar Akademisi direk-
törlüğüne teslim etmeleri Han olunur. 

İ::itanbul Komutaııhğı Satmalma Komisyonundan: 

Askeri müzede! tamirat yaptırılacağmdan açık eksiltme ile 
ihalesi 14. l l .938 pazartesi günü saat 11 de yapılacaktır. Mu 
hammen keşi f bedeli 2370 lira 82 kuruştur. İlk teminatı 
t 79 li ı adır. Şartname ve keşif cetveli bedeli mukabilinde 

i nşaat ~ubesindt>n alı nacaktır. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alcit: 
İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
Altı çeşit müatahıar ampul 14. 11 .938 pazartesi pnü saat 14,3 

da Tophanede levazım imirliti aatınalma komiayonunda açık ek· 
ailtme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 3790 lira ilk teminatı 284 li
ra 25 kuruıtur. Şartoameıi komiayonda görülebilir. iateklilerin 
kanuni veaikalarile beraber belli aaattfl komiıyona gelmeleri. 

• • * Orta okullar için k imya aletleri ve eczaaı ile tıbbiye ta· 
kımı, ve fizik dua aletlerinden ikişer takım alınmak üzere açık 
ekıiltmui 13. 12.938 aalı günü saat 14 de Tophanede fıtanbul le· 
vazım amirliği aatınalma komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin 
tahmin bedeli 2677 liradır. ilk teminatı 200 lira '77 kuru,tur. Şart
name ve şekilleri komisyonda görülebilir. lıteklilerin kanuni ve· 
aikalarile beraber belli aaatte koıniayona gelmeleri • 



Sayfa 2 MONAKASA GAZETESı 

Bu gün iian olunan Münakasaıar va Müzayedeler Llse1:si 

Cinsi Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a MOnakasaıar 
lnfaat, Tamirat, Nafıa itleri, Malzeme Harıta 

Sivil tayyare meydanının menfez sularından ku· aç. elcs. 
rumık için yap. pre İnf. 

Kor mrk. hutımeainde yap. inş. (temd) 
Selimiçeşme Maltepe asfalt yolunun tımirıh pas. 
Camekia yap. n 

ilAçlar, Klinik ve ispençiyari allt, Haatana Lev. 

Mustabz:ar ampul: 6 çeşit 
Kimua aletleri ve eczası ile tıbbiye tıkımı ve 

fizik ders aletleri: iki<Jer takım 

aç. eka . 
,, 

Elektrik · Havagazı · Kalorifer (taslaa.t ve malzmeal) 

~209 10 

1661 60 
900 -· 

3790 -
2677 -

-
Zonruldak Amele Birliti hut. binumın ha1ta 

yemek, 9ımaşır uansörleri teslaatı 
MotörlO pompa ve buaka yap. 

Menaucat, Elblae, Kundura, Çamatır v.s. 

Dat fotini: 500 çift-tırmanma fotini: 500 çift 
Tela: 16107 m. 
Yorian · 75 ad . 
Yatak lı:ılafı: 48 ad. · yaatık kılıh: 7~ ad. 

aç. elı:s. 

• 

kapalı z. 
paz. 

lf 

,, 

6000 -

1050 -

9750 -
4026 75 

beh. 4 50 

Mobllya ve bOro efyaaı, Muşamba-Halı v ••• 

Perdelik muıambn yolcu vaionları i9in: 400 m. 
Karyola: 45 ad. 

Nakliyat· Botaltm11 -YOklwtme 

Kömftr lilakli: 27100 t. 

Mahruk•t, Benzin, Ma!<ina yaGları v.s. 

Krip)e kömürü: 30 t . 
Luamarin kömlhü: 3888 t. (şart. 272 kr) 

MOteferrlk 

Tahta 11kara: 150 ad. 
Balmumu: 600 k. 
Büyük kemik düğme: 149940 ad .·beyaz lcop9a: 

29382 ad .·aiyah kopça: 96960 ad.·pantılon 

arka tokası: 4470 ad . 

aç. eks· 170) -
• beb. 11 10 

pu. 

paı: . 

kapalı z . 54432 

paz. 

" ,, 

525 -
480 -
969 07 

316 70 
249 24 
62 50 

284 25 
200 77 

450 -

78 75 

731 25 
604 -
50 70 
24 15 

127 50 
74 95 

3971 60 

78 75 
72 -

145 36 

lzmir Nafıa Mld. 

Bahkeair Aak. SAK 
latanbul Belediyesi 
Ankara V alilifi 

Tophue Lvz. SAK 
,, . 

Zonguldak Amele Birliti 

Ankara Beledi yHi 

Tophane Lvz. SAK 

" . 
lat. Liseler SAK 

" " 

D. D. Yolları H . paşa 
let. Liaeler SAK 

Seliıalye Aık. SAK 

Tophane Lvz . SAK 

" ,, 

Tophane Lv7.:. SAK 

• n . " 

12-11-38 11 -

1-11-38 11 -
2-11-38 14 -

\4·11-38 15 -

14-11-38 14 30 
13-12-38 14 -

lS-11-38 16 -

11-11-38 10 30 

14-11-38 
9-11-38 
2-11-38 
2-11-38 

l!S 80 
14 -
15 -
ıs 30 

16-11·38 10 30 
2-11-38 15 -

3-11-38 14 -

8-11-38 14 30 
14-11-38 15 -

8-11-38 14 30 
9·11-38 14 30 
8-11-JS 15 -

Liatik malzemeıi (yerli veya ecnebi mamulih) 
Beyaz üstüpü: 5 t . 

kapalı z , 48445u22220 3633,38-1666,50 D.D.Y. Ank . Haydarpaşa 16-12·38 15 30 
aç elta. 1700 - 127 50 O.O.Yollan Haydarpaşa 16·11-38 10 30 

Stok tamir malıeaeai: 535 kalem kapalı •· 6600 - 495 - Gllmr. Mub. Genel Kom. lat. SAK 12-11-lS 11 30 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.a. 

Saman: 496 t. 
Kuru ot: 844 t. 
Patates: 13,1 t . 
Bulgur: 100 t. 
Siyah erik: 1250 k. 
Un: 300 t . 

,, 130 ,, (temd) 

b Müzayedeler 

Kereste ve kömür 
Dizel motörü 16 beygirlik 
Boynuz ve paçavra 
içki sandı~ı: 500 ad. 

-

kapalı •· 
,, 

aç. eka. 
\rapala z. 

11160 -
24898 -

949 75 
11500 -

pu. - -
kapalı z. 51000 -
pas. 214SO -

açık art. 

n 

" pa:r.. 

350 -
150 -

Elektrik, Havagazı, (Kalorifer Tesisat ve Malzem 
Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Sı:ıtınalma Komisyonundan: 

Tahmin edilen hedcli 140 bin lira olan Kırıklrnlede yap
tırılacak kalorıfor tesisatı askeri fabrikalar umum müdürlığü 
merkez satıııalma konı i7onunca 16 12.938 cuma günü saat 
11 de kapalı zı rfla ihale edilecektir, 

Şartname 1 lira mukabilinde komisyonrlan verilir. 
Muvakkat teminat 82,50 liıadır. 

Nafıa VeklletindH: 
Elrailtmeye konulaa it; İatekllai çıkmamıf olaa Ankara emniyet 

umum naildürlüjü artlY dairealnde yapılacak evrak aaaaaarü teai· 

ıatadır. 
Ketlf bedeli 1219 Uradır. 
Ekailtme l. 11.931 aah rtıntl aaat 10 da Nafıa VekAleti Y•JN 

itleri ekıiltme kemiayonu odaaında pasarhk auretlyle yapılacak· 
tır. 

Ekailtme t•rtnameai n buna mUteferrl •Yrak ilç kurut be4eJ 
makabilinde yapı itleri umum mGdilrlltündea alıa&bilir. 

Eksiltmeye ııirebllmek İfiD iıteklilerin 91 lira 45 kuru' mu· 
vakkat teminat vermeleri lbıadar. 

f\\ensucat-Elbise·Kundura-Çamaşır v .s. 
Ankara Emniyet Müdürlü~ünden: 

Muhammen B. Teminat 
Cinsi Takım Lira Lira 

Sivil elbise 185 22 306 
İhalesi 28.11.938 pazartPsi günü saat 11 de yapılacaktır. 
Yukarda yazılı elbise bir ay müddetle temdit edilerek. 

837 -
1868 -

72 -
863 -

3800 -
1608 75 

25 25 

lat. Kemut. SAK 

" ,. 
,, . 
" n 

Selimiye Aak. SAK 
Edremit Tüm. ,, 
Er111rum A~k. 

" 

Seyhan Orman B3lie Şefli~i 
Balalcesir Vilayeti 
Pendik Belediyaai 
Ankara lnb\aarlar Başmüd. 

18-11-38 
18-11-38 
14-11-38 
16·11·38 

2-11-38 
7-11-38 
7-11-38 

L 1·11-38 
10-11 -38 
2-11-38 
14-11-38 

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

11 -
10 -

14 -
14 

pazarlık. suretile ihalesi yapılacaktır. İsteklilerin 
gün ve saatte Emniyet Müdürlüğünde toplanacak 
gelmeleri. 

göeterilen 
komisyona 

İltanbul Levazım Amirliti Satınalma Komiıyonımdan: • 
500 çlft dat fotini, 500 çift tırmanma fotini 14.11.938 pazarte· 

si günil ıaat 15,30 da Tophanede levazım amirliği aatanalma ko· 
miayonunda kapalı zarfla ekailtmeai yapılacaktır. Hepainin tahmin 
bedeli '750 lira ilk teminatı 731 lira 2i'> kuru4tur. Şartname ve 
nOmunHi komiayonda görülebilir. lateklilerin kanuni veaikalarile 
berab•r teklif mektublarını ihale saatinden bir aaat enel komia
yona Termeleri. 

* • * 16107 metre tola 9. 1 1.938 çarşamba ıunu saat 
14 de levazım imirhği satmalma komisyonunda pazarlak
la eksiltme•İ yapılacakbr. Tahmin bedeli 4026 lira 75 
kuruş teminatı 604 lirad1r. Şartname ve oilmunesi komis· 
yonda garülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber 
belli saatte kemisyona gelmeleri. 

İ.tanbul Beledlyeaindea : 
Temizlik amelesin• lüzumu olan Ye beher metrealne 3 lira 

bedel tahmin edilen 2940 metre kumatkapalı zarfla ekailtmeye 
konulmuıtur, Ekailtme 14.1 l .938 pazarteai ıünü saat 15 de Dai
mi Encfimende yapılacakbr. Kurna,ın oOmuneaile t•rtnameal leva· 
zım müdnrlfltOode ııörülebilir. 

fıtekliler 2490 aayılı kanunda yazılı veaika n 861 lira 50 ku
ruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber teklif mektup· 
larını havi kapalı sarflerını yukarda yazılı ıünde aaat 14 de kadar 
Daimi Encümenine vermelidirler. Bu ıaatten ıonra verilecek zarf
lar kabul olunmaz. 

Toptan Satış Fiatları 

İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti 
~· 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzi o 
Motorin 
Maden kömürü yerli blok 

,, " 
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,, ,, tuvönao 
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Pirinç Toıya 
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Şeker yerli toz 
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,, Çin 
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n 

n 

" 
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11 sığır 

kurum kuzu 
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" 
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,, oğlak 
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kuıu 
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sığır 
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Meşin elvan 1 ci 
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l 
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" 
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n 

,, 
,, 
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" 
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n 

" 
lf 
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kilosu 
çifti 
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" 
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ISTANBUL 

Ticaret ve ~~~re Bor~ 
Fi atlar 

CINSl Aşağı 
Kr. Pa. 

-------
Buğday yumuıak 5 15 

,, aert 5 -

,, kızılca 5 10 
Arpa Anadol 
Bakla 

Çavdar 
Arpa yemlik 4 10 
Yulaf çuvallı 

Keten tohumu 9 35 
lç fındık 72 20 

Ceviz kabuklu 

Kuşyemi çuvallı 5 21 
Kuşyemi dökme 

Fındık 

Tiftik mal 
Tiftik Oğ-lak 
Suaam 

Yapak Trakya 61 10 

" 
Trakya 

Gaz Yünü 75 -
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Un 
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n 
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" 
Hambursı 
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\ob·ı 
~a, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Halı v.s. 

De~ıet Oemiryolları ve Limanları fşletmesi Umum 
İdaresinden: 

- i~ubammen bedellerile mikdar ve evsafı aşağıda yaıı
~tt.1 grup malzeme her grup ayrı ayrı ihale edilmek 
tld •le 16. t 1.938 çarşamba günü saat 10.30 da Haydarpa· 
~ık gar binası içindeki satınalma komisyonu tarafından 

8 
ek~iltme usulü ile satın alınacaktır. 

t, hu ışe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği veıaik 

lilt ~~ ?'rupa aid hizalarında yazıh muvakkat teminatla· 
ı'c ırhkte eksiltme günü saatine kadar komisyona mü-
8•atıarı lazımdır. 

~ltı~ işe aid şartnameler Haydarpaşada gar binaıındaki 
~Yon tarafından parasız olarak dağıtıl:naktadır. 

~ltı metre yolcu vagonları için perdelik muşamba mu
~ k"ttıen bedeli 1700 Jiradır. Muvakkat teminatı 127 lira 

llruştur. 

5ooo kilo beyaz üstüpü muhammen bedeli 1700 lira 
"akkat teminat 127 lira 50 kuru.ştur. 

'~~~~~~~~~~~ 
~tr 
~c, tahta ve saire 

İnhisarlar Çamaltı Tuzlası Miidiiı lüğünden: 

\ıııl'~zlamız için alınacak: ij0.291 .608 metre mikabı çıralı 
E: <' re tesı açık ek:ı;;iJtmeye konmuştur. 

ijd .. bat listesile şartname i müclüriyetinıizrfe ve İzmir Baş 
BUtlüğümüzde görülebilir. 

tk eher metre ırıikahının muhammen bedeli 43 lira mu· tt .teminatı 291 lira 19 kuruştur. 
' 

1 
nJıpJcrin ihale günü olan 7 .1 J.938 pazartesi saat 14 de 

r:at akçelerile birlikte mü<lüriyetimiz Alım komi yonuna 
Caatları 

~· 

~liya~t:~Bol!!!ş!!!"!!a"!"'!'lt~ma~-V~ü~k~le~tm~e~ve~s.~~=~-

~ Selimiye A•keri SatınalmR Komisyonundan ; 

111~,'~darpaşada &1keri hastanesinden Anadolu ve Rumelikavak· 

ttt)j~20 ton v.e "Ka al,. B?yüka~a, _Beykoz, ~adık.öy, Üsküdarn 
\ ka fubelerıae ye aelımıyedekı tum askerlık daıreaine 271 ()() 
~, ~ar pazarlıkla nakledilecektir. 

\ııtı~'rlık 3.11.938 perşembe ııünü saat 14 de Selimiye tüm 18• 

~~ kerni•youunda yapılaoaktır. 
'tı tt r~ık sonunda tahakkuk edeck bedel üzerinden ytizde 15 

~•nat derhal tü'1ten muhasebe veznesine yabrılncaktır. 

~h ~ -
~at Benzin-Makine yağlan v .s. -
\~tıkara Leuzım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

\ h) •ra birlik ve müeueaeleri ihtiyacı oloan 35000 kilo meşe 
~'Ilı köınürünün açık eksiltmesi 22.11.938 saat 15 de Ankara 

'ıtı lirnirliti utınalma komisyonunda yapılacaktır. 
llltn bedeli 2100 lira ilk teminatı 157 lira 50 kuruttur. 

'•t '"bul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
ı 

b·atanbul Levazım Amirliğine bailı müessesat için 
~.,:~Sekiz yüz seksen sekiz ton lavamarin kömürünün 
a~1 38 pazartesi günli saat 15 le Tophanede İstanbu! 
~~ imirliği ıahnalma komisyonunda kapalı zarfla ek· 

ttt }''~ Yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli elli dört bin 
· ş Uı otuz iki lira ilk teminatı 397 l lira altmış kuruş· 

1 
• f~l'hı~mesi 272 kuruş mukabilinde komisyondan ~lı · 

11~1 .hklılerin kanuni vesikalarile beraber t~klif mektup· 
1
1 

1 
ale saatinden bir saat evvel komisyona verme· 

~ Çorlu Kor Satınalma Komiayonundan : 
~ti. 
,~'il ~ın alınacak 200 ton kokkömürüne talip çıkmadığından 

lt, ~k:~alı zarfla eksiltmeye konulmuştur. ilk teminatı 720 
~o ıltıne 8. 11.938 sah gilnü saat 16 da Çorluda Kor 1a tın 

'llti ~lıyonuoda yapılacaktır. Şartnamesi İstanbul levazım 
~il~, •a~n~lma k•ıniayonunda Çorluda Kor utınalma komia· 

R~rulür. 

Edirne Tuğay Satınalma Komisyonundan : 

' il~ alayı için 91.560 kilo Blok maden kömürü açık ek
'tı 

2 
a.h~acaktır, Muham~en bedeli 2,746 lira 80 kuruş, ilk 

'lııı 06 lıra 10 kurUflur. lhale•İ 7.1 l.9J8 gilnü Edirne Tuğ 
' koıniayonunda yapılacuktır. 

\1 1\ Yüksek Ziraat Enstitflıü Rektörlüğünden: 

~ t, ~ru111umuzun teshini için 800 ili 1000 ton sömikok kömürü 
~ ~ Usulile ek•iltmeye konulmuştur . 
t lblıha111ınen bedel 26000, muvakkat temin:tt 1950 liradır. 
4'~ki~lesi ~nkarada yük•ek ziraat enstitüsü rektörlük binasında 

1 'ktı ko1111syon tarafından 10.11.3tl pertembe ıünü saat 10 da 

' 1'e~i· ~tıl\ •1f mektublarının ihale uatinden bir saat evveline kadar 
~ rhıılı~iııe vermeleri. 

\it,• c f ula izahat ve parasız ~artnamt almak isteyenlerin en•· 
"'lldürlütllae müracaatleri. 
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Sıvas Tüıneo Satınalma Komisyonundan : 

Sıvas merkez kıtaatı ihtiyacı için 800000 kilo odun 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Bedeli 16000 lira ve ilk teminatı 1200 liradır. 

r İstanbul Vakıflar 
Direktörlüğünden: 

ihalesi 14. l 1.938 pazarteai günü saat 15 te tfimen ko
mutanlık binasındaki komisyonda yapılacaktır. 

Şartname hergün komisyonda görülebilir. 
İstekliler 2490 No.lu kanunun 2, 3 ve 32 maddeleri 

dairesinde hazırlanmış teklif mektublarını ihale saatinden 
en az bir saat evveline kadar komisyona vermiş bulun· 
malan lazımdır. 

lzmir İthalat Gnmrüğü Müdürlüğünden: 
19-.0-38 çarşamba günü saat 15 de ihale edileceti ilin edildiğ'i 

halde talip zuhur etmediğinden ötürü geri kalan 14 ton sömikok kö
mürünün tem diden 1.11.38 salı günü uat 15 de ihalesi yapılacaktır. 

Tal iplerin bu günden evvel pey akçesini ithal it ıü1nrfiğü ve::ı:neaine 

yatırmaları ilin olunur. 

Müteferrik 

Eskişehir Tohum Islah istasyonu Sahnalma Komisyonundan: 

1000 lira muhammen bedelli vo tartnamede miktar ve hususiyetleri 
yazılı bir kaptı kaçta karoseri•inin yaptırılması 18-111-38 tarihinden 
itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

ihale 1-11 ·38 tarihine tesadüf eden çarıamba güntı Hat 15 tc Ea· 
kişehir zirııat müdürlü2'ü makamında toplanacak komisyonca en fazla 
eksiltme yapılacaktır. 

Daha fOk bila-i edinmek isteyenlerin Eskişehir ziraat müdürlfi~line 
müracaatla eksiltme ve fenni şartnameleri ıörmeleri ilin olunur. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalına Komisyonundan: 

150 adet tahta ıskara 8. 11.938 salı günü saat 14.30 da 
Tophanede levazım amirliği satınalma komisyonunda pa
zarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 525 lira teminata 78-75 
kuruştur. Nümunesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
kanuni vesikalarile beraber belli saatte komisyona gel
meleri. 

• * • 600 kilo balmumu 9.11.938 çarşamba gunü saat 
14.30 da Tophanede levazım amirliği satınalma Komisyo
nunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
480 lira teminatı 72 liradır. Şartname ve nümunesi ko
misyonda görülebıJir. İsteklilerin kanuni vesikalarile bera· 
ber belli saatte Komisyona gelmeleri. 

• * * 149940 adet büyük kemik düğme, 29382 adet be· 
yaz kopça, 96960 adet siyah büyük kopça, 4470 adet 
pantaloo arka tokası 8 11.938 salı günü saat 15 te Top· 
hane levazım amirliği satınalma komisyonunda pazarlık

la eksiltmesi yapılacaktır. Hepsiaio tahmili bedeli 969 li
ra 7 kuruştur. Teminatı 145 lira 36 kuruştur. Şartname 

nümuoesi komisyonda görülür. isteklilerin kanuni vesika
larile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. 

İstanbul Koınutanhğı Satınalma Koınisyoııundan: 

Fen tatbikat okulunda yapılacak montaj için lüzumu olan 
9 çeiit yapı malzemesi satiıı alınacağından pazarlığı 4 11.38 
·~uma giiııü ::ıaat 14,30 da Fındıklıda Komutaıılık satıııalma 
komi::-yonunda yadılacaktır. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma Komisyonundan: 
Beher tane1ine tahmin edilen fiatı 275 kurut olan 400 adet ka· 

yıı yular batlığı açık eksiltme aure~ile münaka.aya konulmut· 
tur. 

İkinci teşrin 938 pazartesi günü saat on birdedir. 
Evsaf ve ıartnamHİ bedelsiz olarak M. M. V, satınalma ko• 

misyonundan alınır. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü 

ınnddelerinde göıterilen veaaikle ve temınatiyle birlikte ihale 
aaatında M. M. V. Satınalma komisyonuna gelmeleri. 

Devlet Bemiryollar ye Limanları işletme U. İdaresinden 

Muhammen bedelile miktar ve evsafı aşa~ıda yazılı 2 grup malze· 
me her gorup ayrı ayrı ihale edilmek ş•rtile 14 11.38 pazarıeai ıünü 
saat 10,30 da Haydarpaşa gar binuındaki sahnalma komiıyonu tara-
fından açık eksiltme uaulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve her rru· 
pa ait hizalarında yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme gü· 
nü .saatine kadar komisyona müracaatleri lizımdar. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyor.. 
tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1- 100 adet alafranga apteaane su haznesi, 25 adet alafranıa ap
teshane ıu hunesi şamandırası, 12 adet 1,70-1,72 eb'adında doltme 
demirden emaye banyo, muhammen bedeli 1135 lira, muvakkat temi· 
natı 85 lira 13 kuruştur. 
~- 25500 aded muhtelif cins lamba şişesi ve gemic' feneri şişesi, 

•uhammen bedeli 2907 lira 50 kuruş, muvakkat teminata 218 lira 7 
kuruştur. 

••.Muhammen bedeli 58,16) lira olan dökme boru ve te
ferruatı 12.12.9J8 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf 
u~ulile Ankarada idare binastnda satın alınacaktır. 

Bu iş~ girmek isteyenlerin 4158 liralık muvakkat temi
natla kaıııınuıı tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün 
saat l 4,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lftzımdır. 

Kıymeti 

Lira kurı~ı 
1200 00 

Pey parası 
Lira kurut 

90 00 
Alemdarda eski Lala Hayrettin ve yeni Alemdar mahallesinin 

Fatma Sultan camii •okağında eski 12 ve yeni 7 No. lu iki kat· 
ta dört oda bir sofadan ibaret muhtacı tamir aynı Şah Sultan 
Vakfından olan binanın tamamı 15 gün müddetle açık arlbrmaya 
çıkarılmıttır. 

İhale•i 10·11·938 Perıembe gün« saat 14 de icra edilecejinden 
iateklilerio Çenberlitaşta Vakıflar Başmüdürlütil Mahlülat Kale· 
mine müracaatları. (7896) 

11 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
- -

1- Şartnameleri mucibince satın alınacak 50 kiloluk 
"150.000,, adet ve 100 kiloluk "ı 80000,, adet tuz çuvalı 
ayrı ayrı kapalı zarf u ıuliyle eksiltmeye konmuştur. 

11- Muhammen bedelleri: 50 kilolukların beheri 23 
kuruş hesabiyle "34500,, lira ve muvakkat teminatı 

"2587.50,, lira, IOO kilolukların beheri 41 kuruş hesabiy
le ''73800,, lira ve muvakkat teminatı "4940,, Hradır. 

İzmirde teslim edildiği takdirde beherine 50 kiloluk
lar için 25 santim ve 100 kiloluklar için de 50 santim 
zammedilir. 

Ill- Eksiltme 7.Xl.938 tarihine rastlayan pazartesi gü· 
nü 50 lik çuvallar saat 15 te 100 lük çuvallar saat 15.30 da 
Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Ko· 
mi!lyonunda yapılacaktır. 

lV- Şartnameler 50 tikler t.73 lira ve 100 lükler 3.70 
lira bedel mukabilinde İnhisarlar Umum Müdürlüğü Leva
zım ve Mubayaat Şubesiyle Ankara ve lzmir Başmüdür
lüklerinden alınabilir. 

V- Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile yüs
de 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların ihale gü
nü eksiltme saat1erinden yarımşar saat e'fveline kadar 
yukarıda adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığına mak-
buz mukabilinde verilmesi lazımdır. (7731) 3-4 

• •• 

1- İdaremizin Çankırı tuzlasında pılanı ve şartnamesi 
mucibince yaptırılacak varagele tesisatile · mubayaa 
olunacak dekovil malzemesi kapalı zarf uıulile eksilt
meye konmuştur. 

il- Tesisata aid malzemenin sif Zonguldak teslimi ve 
mahalline montajın yapılması; muhammen bedeli 13500 
lira ve muvakkat teminatı 1012,50 liradır. 

111- Eksiltme 5.Xll.938 tarihine rastlayan pazartesi günü 
saat 15 te Kabataşta Levaıım ve Mubayaat Şubesin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

JV- Plan ve şartnameler parasız olarak hergüo sözü ge· 
çen Şubeden alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmaların Hatsız 
fenni tekliflerini plan ve detay resimlerini tetkik 
edilmek üzere ihale gününden en geç bir hafta ev· 
veline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüiü tuz fen 
Şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü muta
zammın vesika almaları lazımdır. 

VI- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile Vinci 
maddede yazılı tuz fen Şubesinden alınacak eksiltme· 
ye iştirak vesikası ve yüzde 7,5 güvenme parası 

makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva ede· 
cek olan kapalı zarfları eksiltme günü en geç saat 
14 e kadar yukarıda adı geçen Komisyon Başkanlı
ğına m ctkbuz mukabilinde vermesi lazımdır. 

(7657) 2-4 

•w•T.,,.'Y'YTT••.-.•••••••••·~~ 

~ Resmi oevairin ~ 
~. Dikkat Nazarına ~ 
; Yevmi MÜNAKASA GAZETE.Si memleketin bütün Müteah-

hit ve tüccarların elindedir. Orada çıkan bir münakasa veya müıı:a-
• yede ilanı bu meıle~e intisap edenleri hemen harekete getirir, ~ 

ve bu itibarla bir ilandan beklenen azami rardımanı verir. "11111 

: ilan ücretleri diğ-er gazetelere kıyıısen yüzde 30-35 nisbe· ~ 
• tinde daha ucuzdur. Bu da ayrıca Hazine lehine bir menfaat ~ 
• te~kil eder. . . . • A • • • • • • ı ilanlar Türk Maanf Cenuyetı Reamı ilan İşlera Lımıted Şır· • 
• keti vaaıtaslle aönderilebilir. 1 ~ 
~ ........... ~········••.AA~ 

Şartnameler 290 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vtızne· • 
lerinde ~atılmaktadır. l.mti)•az aalaibi •• YUI ._., S..u!dıit 7er: ARTUN 8-mwYi 

<"•lata Billir -.- Na. llJ 
(Devamı 4 \loca 1ahifede) Direktiri: l...U Girit 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'.hui 
Objet de l'adjudic:ation 

Mode Prix Caution. Lieu d'adjudication et du Jours Heure 
d'adjudicat eafü11atif previsoire Cahler des Clıargeı 

--~~--~~~~----~~--~~--------~~~----·---
A) Adjudıcations au Rabais 

Conatruction-fUparation-Trav. Publics-Meterlel de Conatructıon-Certographle 

Conıtr. perres pr. empecher l'envahissement 
des uux des dalots dans lıı. place d'avia· 
tion civilc 

Constr. a l'h6p. Corpı Armee (ai) 
Repar. route en aspbaltc de Selami-Çeşme· 

Maltepe 

Publique 5209 10 

Gre a gre 1661 60 
316 70 
249 24 

Dir. Trııv. Pub. lzmir 12-11 ~8 11 --

Com. ı\ch. Mil. Bahkcair 1-11-38 11 
Com. Perm. Municipalite lıtanbul 2.-11-38 14 

Constr. p. ıeparation a l'hippodromc Gre a ire 900 - 62 50 Vilayet Ankara 14-11-38 15 

Produits Chimiques et Pharmaceutlquea-lnatrumenta Sanitalrea-Fournlture pour Hôpltaux 

Ampouleı medicales: 6 loti 
lnslruaıent de chimie et de medecine ainsi que 

des inıtrumentl de pbyıie pr. leçonı: en 
double 

Publique 

n 

3790 -
2677 -

Electrlcite-Gaz-Cheuffage Centrel (lnatallation et Met~riel) 

lnıtıı.l. ascenecur a 1 'hôp. ouvriers Zonguldak 
Pompe electrique et conıtr. guerit' 

Heblllement - Chauasurea - Tlssua 

Botines pr. la montarne: 500 paireı id. pr. 
grimper: 500 pairea 

Toıle "tela., 16700 m. 
Matelas: 75 p. 
TaiH d'oreillen: 75 p.- drapı de lit: 48 p. 

Publique 

" 
Cuir• 

Pli cach. 

Gre a rre 
n lap. 

" 

6000 
1050 -

9750 -

4026 75 
4 50 

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapl•••rle ete. 

Toile ciree pr. rideaux des waronı voyareurs: 
400 m. 

Publique 1700 -

Ut. ca f•r: 45 p. " 
la p. 11 ıo 

Tranaport - Chargement - D'ohagement 

Transport houille: 27100 t. Gre a gre 

Combuatlble - Cerburant-Huiles 

Charbeıa crible: 30 t. C.re a gre 
Charbon lavcmarin: 3888 t. {cah. eh. 272 P.) Pli cach. 54432 

Dlvera 

Grılle en boiı: 150 p. 
Circ d'abeille· 600 k . 

Gre a fl'e 525 -
'480 -
969 07 Boutons ıranda en os: 149940 p.- agraff es 

bbnchea: 29382 p.· id. noires: 96960 p.
boucles de pantalon: 4470 p. 

Materiel de repar. en stok: 535 lots 

,, en caoutchouo (produits indir. ou 
etranr.) 

Etoupe blanohe: 5 tonnes 

Provislona 

Farine: 300 t. 
Paillc: 496 t. 
Foinı 844 t. 

" 
n 

Pli cach. 

n 

Publique 

Pli cach. 

" 
" 
n 

P.abliquc 

6600 -

48445 ou 
22 220 

1700 -

51000 -
11160 -
24898 -
11500 -

949 75 
Bles concuses: 100 t. 
Pommeı de terre: 13. 1 t. 
Prunes noireı: 1250 k. 
Farine: 130 t. (aj) 

Gre a rre 
Gre a gre 21450 -

B) Adjudications a la surenchere_ 

Charpente et charbon 
Moteur Oieael de 16 C. V. 
Corneı et chiffens 
CaiHes vidcs: 500 p. 

Pul:lique 

" 
" C:re a gre 

Gümrük Muhafaza Genci Ko1Dutanlığı lıtanbul 
Satınalma Komiıyonundan : 

350 -
150 -

Deniz vasıtaları için aahn alınacak 535 kalem ıto '. tamir mal&emc· 
sin in 1:!-11-938 cumarte1i rünü uat 11,30 da kapalı zarfla cksitlmesi 
yapılacaktır. 

Tahmini tutarı 6600 lira ve ille teminatı 495 liradır. 
Cins, mikdar \'e evsafını gösterir li.steıi komisyondadır. Görülebilir. 
lıtcklilerin o 2'Ün eksiltme uatinden bir ıaat evveline kadar 2490 

sayılı kanunun tarıfi veçhile haımlıyacakları tek.lif mektublarını Galata 
eski ith3lat göıarüğü binasındaki komisyona vermeleri. 

* • • 

5 ton beyaz üstüpü alınacaktır. Hak mobilya ~ütunnnda 
D. D. Y. ilanınn. 

214 25 
277 -

450 -
78 75 

731 25 

604-
50 70 
24 15 

Com. Ach. lntend. lst. Tophan~ 

" 

Union ouvriere Zonguldak 
Municip. Ankara 

Com. Ach. lntend. lst. Tophane 

n 
Com. Ach. Lyceeı Iıt . 

" 

14-11-38 14 30 
13-12-38 14 -

15-11-38 11 -
11. U-38 10 30 

14-11-38 15 30 

9-11-38 14 -
2-11-38 15 -
2-11-38 15 30 

127 50 1 ere !.xpl. Ch. de Fer Etat H.pacha 16-11-38 10 30 

74 95 

3971 60 

78 75 
72-

145 36 

495 -

Co•. Ach. Lyceeı lıt. 

Com. Ach . Milit. Selimiye 

Com. Ach . lntend. lı•. Tophanr. 

n 

Com. Ach. lntend . lst. Tophane 

it 

" 

Com Ach. Comm:rnd. Gen. Surv. 
Douan. Ist. 

2-11-38 1l -

3 11-38 14 • 

8·11-38 
14-11-38 

14 30 
15 -

8-11-38 14 30 
9-11-38 14 30 
8-11·38 15 -

12· 11-38 1 30 

3633 38 ouAdm. Gen. Ch. de fer Etat Ank. 16-12-38 15 SO 
1666 50 Bureau d'Exped. Haydarpaşa 

127 50 ler Expl. Ch. de Fer Etat H.paşa 16-11-38 10 30 

3800 -
1868 -
837 -
863 -

72 -

1608 75 

25 25 

Com. Acb . Div. Edremit 
Com. Ach. Command. lst. findikli 

it 

" 
" Com. Ach . Milit. Selimiye 

,, ., Erzurum 

Prepoıe For~t• Seyhan 
Vil. Balıkesir 
Municip. Pendik 
Dir. Monop. Ank. 

7-11-38 10 -
18-11-38 15 30 
18-11-38 15 -

16-11·38 11-
14-11-38 10 30 
2-11-38 15 -
7-11-38 11 -

11-11-38 11 
10-: 1-38 10 
2-11-38 14 

14-11-38 14 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze : 

lstanbul Komutanlı~ı Satınalma Komisyonundan: 

lstanbul komutanlığına batlı birlikler hayvanatı için 496000 kilo 
ııaman aatın alınacağından kapalı zarfla ihalesi 18.11.38 cuma gtınü 
ııaat 15,30 da yapılacaktır. Muhammen kıy.neti 111600 liradır. ilk te
minatı 837 liradır. Şartnamesi her ıün komisyonda görülebilir. 

isteklilerin ilk teminat mal: buı.u veya mektublarilc 2490 sayılı ka
r.unua 2, 3 neli maddelerinde yuılı vesilcalarile beraber ihale günü 
ihale uatinden en .z bir ıaat evveline hdar teklif mektublarile Fın
dıklıdz komutanlık utınalma komisyonuna vermeleri. 

• • • Çatalca mlıtahkem mevki komutanlığı birlikleri için 13100 
kilo patates saha alınacağından açık eksiltme ile ihalesi 14 ikincitcş· 
rin 1938 paurtcıi günü saat 10.30 da yapılacaktır. Muhammen kıy· 

.-eti 949 lira 75 kuruştur. llk tc~inalı 72 liradır. Şartnamesi her ,UP 
komisyonda ıörülebilir . Ilı 

isteklilerinin ilk teminat makbuzu veya mektuplarile beraber be. 
gün ve saatte Fındıklıda komutanlık satınalma komisyonuna geJınele~O 

• • • İstanbul komutanhtına batlı birlikler haynnatı lçin 84~0 1• 
kilo kuru ot aatın alınaçatından kapalı zarfla ihaleıi 18 ik•llce
tetrin 938 cuma günü 1aat 15 te yapılaeaktır. Muhammen kı'ıı:>~ıı 
ti 2489~ liradır. İlk teminatı 1868 liradır. Şartnamesi her 1

11
, 

komisyonda görülebilir. İ&telılileriuin ilk temtnat makbuz .,ey. 
mektuplarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde r, 
zılı V81ikalarile bMaber ihale günü ihale eaatinden en ıı 1

1
1' 

ıaat evveline kadar teklif mektuplarını Fındıklıda konıutıııı 1 

utınalma komiıyonuna vermeleri. 

• • • latanbul komutanlıA-ı ile tümenlerin ihtiyacı olan ıoaofı 
kilo Bulgur kapalı zarfla ihalcai 16. 11.938 çartamba glnÜ s•~!,ıı 
de yapılacaktır. Muhammen kıymeti 11500 liradır. ilk teı1l1 

86.J liradır. Şartoameai her gün komisyonda görülebilir. ıı 
İsteklilerin ilk teıuinat mukbuzu veya mektuplirile 2490 ııtY~1f 

ihale günü ihale uaatinden en az bir saat evveline kadar telı 1• . ıer · 
tekhf mektuplarını Fındıklıda sahnalma komiıyonunda verflle 

Ankara Levazım Amirliji Satınalma Komiıyonundan: .10 
Ankara garnizon birlik ve mueaaeaaleri ihtiyacı için sOOfl !<•,,, 

domatea ulçaaının açık eksiltmeıi 17. 11.938 aaat 15 te Anlt• 
levazım amirliği aatınalmn komisyonunda yapılacaktır. ııll' 

Mnhamman bedeli 2400 lira ilk teminatı 180 liradır. şart ,. 
mesi komiıyonda glhülür. Kanuni vealka ve teminaila belli -r 
kitte komiıyonda bulunulmaaı. ·to 

• 88000 . nll jıl 
ııı • kılo kuru faıulya Ye 11000 kilo sabun ile 330vv 

piaincin timdilik alınmasından vaz gecilmittir. 

Selimiye Aıkeri Satınalma Komiıyoaundnn jçlll 
Selimiye tüınenin" bağlı birliklerin yiyecek ihtiyaçları 

1250 kilo kuru ıiyah erik pazarlıkla aatınalınacaktır. ~ eli 
Pazarlık 2.11.938 çarşamba günü aaat 15 de Selimiye tıııı11,. 

aıkelik daireai binasındaki tüm aatınalma komisyonunda yaP' 
caktır. ı5 

Paı:arlık 'onulda takarrur edec k fiat Gzerinden yüıdc 
kati teminat derhel tOmen muhııaebe vezDeıine yatırılacaktır• 

Edremit Tümen Satınalma Komlıyonundan (ı 
k•P' A~ırdaki birlikler ihtiyatı için 300 ton ekmeklik uD fi~ 

zarfla cluiltmeyo konulmuştur. T hmia bedeli 5000 ıiradır• ıO 
teminatı 3800 liradır. Eksiltmeai 7.11.938 pazartesi günü ,,at ~ııf 
da KarGköHde Aı. aatınalma komiıyonundn yapılacaktır. f• lr 
mektuplara aaat 9 da alınacaktır. Evsaf ve şartnnmeai alınır• 
teklllerin Karaköaede belli saııtte komi•yona müracaatl&rı. 

Çorum Askeri Satınalroa Komisyonundan : ol•~ 
Ço.,.um rarnizonunun 938 ve 939 seneleri ekmeklik un ihtİ)''cı b'' 

20~000 kilo .un .kapalı .zarfla ~kıiltmeye konulmuştur . Muhaınıne~rd 
delı 22000 !ıra ılk tcmınatı 1650 liradır. Şartnamesi Çoruıud• edır 
evinde Ko. da görülebilir. ihalesi 8·11-938 salı günü saat 15 t 

Elazif Tümen Satınalma Komisyonundan : ıııı 

Tümenin Hozat\aki birlikleri için 340000 kilo un Eliixığ 11•0:~,Jf 
ko. da \tapalı urfla eksiltmesi 8-11-938 111.lı günü saat 11 de Yilı~d' 
caktır. Şartnamesi perşembe, pazartesi ve salı günleri mesai dah 
ıdı geçen ko. da ıörülebilir . ----

Erzurum Aıkert Satınalma Ko iıyoaundan dil'' 
Kapalı zarfla aatınalınacak olan 130,000 kilo una te"lif c pf 

fiat pahalı görüldiltünden bir ay içinde intaç edilm~k üıcr; ıif' 
·zarlıkla ekıiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 2t,45 ,t~' 
ilk teminatı 1608 lira 75 kuruştur. İlk pazarlığı 7.1 y.938 P8ı11pıl' 

günü saat 11 de Erzincanda Tüm. K. Aı. Sa. Al. Ko. da 1' ; 
caktır. -~ 

& -- ------ ~ 

b) M (J Z A V O E- L Y 
İnhisarlar Batmüdürlllğünden : ,. 

i 
Depomuzda birikmit tahminen 500 tane hurda ve 1,~ıı 

kılmakdan başka Lir işe yaramaz içki 1andığı pfl~~I' s''I 
satılacağından taliplerin 14.11 .938 pazartesi güoU t e1' 
14 de Başmüduriyette müteşekkil komisyona rnüracıı9 

meleri ilan olunur. , 
--..~-----------------------------------

Bilumum Müteahhit ve Tüccarlarm 
Dikkat Nazarına 

Türkiye Cumhuriyeti hududiarı dahilinde biitüı> 
Münakasa ve Müzayede ilanlarını, günü gününe, toJ!: 
lu ve tasnif edilmiş surette ancak Yevmı "MÜNAKS,.. 
GAZETESİnnde bulabilirsiniz. O, sizin en lü:ıüııılÜ 
Rehberinizdir. Menfaatınız icabı hemen abone kayde· 
diliniz ve doltlarınızn tavsiye- ediniz. 

takdim edilir. ./. 1 
Talep üzerine meccanen nümune olarak bir nüsbll 

... --------~ 


