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~emleket Haber eri · 
Balık gemileri gitti 

ıı.~11 günlerde yakın suları
~ il çok miktarda torik ve 
ltJ.. llıut tutulmuştur. Bu ha 
~l tııı hemen hepsi Yunan ve 
'1tY•n balılı.çı gemilerine satıl
llııı lır. Bir hafta içinde limanı· 
~d~ balık yükleyen gemilere 
ij .bıa çiften fazla balık ve· 
.. ~ış Ve bir kmm piyasada 
~·ılll 4-h· ıştır. Satılmayıp kalanlar 
~, 1 

denize dökülmüştür. Li 

~lı~da dün: .kadar hiç ecnebi 
\ ç~ gemm kalmamış iken 
iti Y•ne iki Yunan ve bir l-

}1111 • • 1 
tG~t gemısı ge miş ve balık 
it .. erneye başlamışlardır. Bu 
"t . 
,. " 1 balık akını beş seneden-
'\ 

1

1
,,aki olmamış bir kesafet

~ 0 ~U~uııdan balıilçıların yü-
llilınüştür. ---
~İOrman haritae1hğı 

\ı that V ckaleti yeni bir ka-
t~ az.ırlamıştır. Bu kanuna 
~~ 1'ekaletce yeni bir Orman 
\

11 
• dairesi kurulacak h r. Or

\ı, &"enet koruma işleri direk· 
lif• 

~-- Uııden alınııcak mütehıu· 
rtıı~ bu dairede çalışacaklardır 
~ barita dairesi modern bir 

'-~ı ~ Olan Fotografometri u 
\ t Yurdumuzun bütün or-

1111 'ttt '1nın haritalarını te1>pit 
~ Ytcektir. 

~- ~apıJi.-ıa_r _k-alkacak 
~~. 1 ıdarelerden Dcnizbanka 

ttd·ı 
~, ı ıniş olan yandan çark-
~~ Ptıtların önümüıdeki ilk· 
\'dan itibaren kaldmlması 
~- trur t . . y . 
"t e ııuştır. enı vapur· 
1 ~1 •ltnerin yerine sefer ede-

trdir. 

Permenant ilfıçf arı dağiş
tirif ecek 

Kadın saçları için kullanılan 
permenant ilaçlarının zararlı 

olduğu berberler cemiyeti tara
fından ihbar edildiği cihetle bu 
gibi ilaçların aihhiye Vekaleti 
tarafından kontrol edilmesi ile 
b!r muayyen bir formülde ol· 
masımn tcmeni Ankarayıı yazıl
mıştır. 

Deniz ltı gemilerimiz 
Almanynd'l Krup fabrikasına 

ısmarlunmış olan 86 metro u
zunluğunda bü\ ük Saldıray ad· 
lı denizaltı gemimiz -lenize in
dirilmiştir bir ay sonra limanı· 
mıza gelecektir. İkinci denizal· 
tı gemimiz olan Bntıray gemi
side daha sonra gelr.cektir. 

Yeni sıgara fahri kası 
İrıhisarlnr idaresi tütün işlet

me ve bakım evi t rafındıın 
son aylarda Malatyada yeni 
bir tütün ve ıigara fabdkası 

yaptırılmaktadır. Bu fabrika 
önümüzdekı Mart yı içinde 
açılarak işlemeye başlayacaktır. 

lngiltere yumurta istiyor 
İngiltere namına y .. pılnn bir 

müracaate göre, İngiliz piyasa
sı yurdumuzdan konserve edil
miş yumurta satın almak isti
yor. Bu müracaat t ·tkik edil· 
nıektedir. ingilizler küçük san

dıklarda amb~laj edilmiş mal 
iıtedikleri ıçin bu tarzda amba· 
lnjlı yumurta ihracı mevcut 
~tandard nizamnamesine uygun 
gelmemektedir. 
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Ankara Valilitindea 

tnş1at · I'' rJirat · Nafm 1 .leri ve , ~alzemesi -H~rita 

Keşif bedeli 3133 lira 80 kuruştan ibaret bu1unan Cenap Ah
met pafa türbesinin tamirat işine talip çıkmadığından dolayı mez
kür tamirat i11i bir ay müddetle pınarlığa konulmuştur. 

Şartnamede yazılı evsafı haiz olan isteklilerin her pazartesi ve 
perşembe günleri saat 15 de 234 lira 96 kuruşluH" muvakkat te
minat mektubu veya makbuzu ile beraber vilayet binasında Nafıa 
Müdürlüğü oduında toplanan komisyona gelmeleri ve bu işe ait 
ke,if ve ,artname her gün Nafıa Müdürlüğünde görebilecekleri 
ilan olunur. 

---
Konya Kültür Direktörlüğünden 

Eksiltmeye konulan iş: Konyııda İplikçi camii tamiri. 
Keşif bedeli 242.~2 lira 49 kuruştur. 
Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
Eksiltme müddeti 28. 10.938 tarihinden 21.11.938 tarihine ka

dar yirmi dört gündür. 
Muvakkat teminat 1817 lira 50 kuruştur. 
İhale 21.11.938 pazartesi günü saat 15 te Konya Hükümet dai· 

resinde Kültür Direktörlüğü makamında yapılacaktır . 
isteklileriıı teklif mektupların; ve 2490 aayılı kauun mucibince 

Ticaret Odası vesikasını ve bu iş için Konya Valiliğinden alın· 
mış ehliyet veıikasını haiz olması ve isteklinin diplomalı yükıek 
mühendıs veya yüksek mimar bulunması ve yahut yüksek 
mühendis veya yüksek miınarla müşterelıen mukavele aktedece· 
ğinc dair noterden alınmış taahhüdname ile birlikte 1817 lira 50 
kuruşluk ınuv•kkat teminat makbuz Teya mektubunu altıncı mad 
dede yıızıh günde ih le saatinden en az bir saat evvel Konya 
kültür direktörlüğünde müteşekkil İhale komisyonu riyasetine ver
miş olma1arı şarttır. 

·Kayseri Tnyyare Fabrikası Satınalma Komisyonundan: 
Kayseri tayyare fabrikasına birinci keşif, proje ve şartnamesi 

dahilinde kapalı zarf usulıle betonarme iki çift memur evi yaptı· 
rılacaktır. 

Eksıltme günü 24.11 938 perşembe günü saat 14 tc fabrikada 
sntıııalma komisyonunda yapılacaktır. 

Bu iki evin inşaatı için 31.008 lira 90 kr.ş. muhammen bedel 
kounıuştur. Taliplerin kanuni ikametgah ve eksiltme, arttırma 
l<anununun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı şartlarla beraber: 

A Tic:ıret Odasında milseccel olduk!arıoa dair vesika. 
H Evvelce bu ıribi intaat yaptıklarına dair vesika (bu vesika 

Kayseri Bayındırlıl{ Direktörlüğünden tasdik edilecektir. Tasdik 
muamele.>ı için en az bir hafta evvel müracaat etmek lazımdır. 

C İnşadın fenni ınes'uliy<!tini üzerine alacak bir mühendis 
olduğu, mühendis olmadığı takdirde bu meı'uliyeti deruhte ede
cek bir mühendis göstermesi. 

Yukarıda so:.ıyılan vesikalarla be aber Kayseri Maliyesine yatı· 
rılacak 2 . .325 lıra 67 kuruş muvakkat teminat makbuzile veya 
resm:!n kabul edilmiş bankalardan alacakları teminat mektubile 
eksiltmiye nid mühürlü teklif nıcktublarile fabrika ıatınalma 
komisyonuna müracaatları. 

Gümrul\. \tuhaf za Genel Knmutanlığı İstanbul 
Satrnalma K omisyonudan: 

Keşif bedeJı İlk tenıinatı 

Taı ah} a mh. kuliibesinin taınırı 
Galatada Kuçtik Rıhtım handakı 

derıız ın"rkezinı l t trniri 
Lımon ı h.e!t.::ıinde ahşap muha-

Lırı K. 
205 79 

168 23 

Lira 
16 

13 

fcııd kuJtihebtnnı alı~ı. 35 06 
lbulc:ıi 7.11.lJJB pazartcsı günü saat 11 dt: yapılacaktır. 
Yukarıda vazıh kultihderin satı:. ve tamirlerı. 2öslerilen ; ~ ,_, 

gün ve saatte ayrı 8) rı pazarlıktan yapılacaktır. 

Kcşıfnameleri kombyondadır. gö riıJebi1ir. 
1~tekl1leriıı gün ve saatinde ilk temınat makbuzları ve 

knrıuni vesıkalarıJe hırlil(te G ılatada eski ithalat giimrüğiin· 
dekı komisyona gelmeleri. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
Keş;f bedeli 5737 lira 32 kuruş olan harp okulu yo· 

luodaa ayrılarak mızıka kışlasına kadar olan yol ve Ge
nel Kurmay binasile garajı arasına yapılacak yollar pa· 
zarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

Pazarlığı 7.11.938 pazartesi güaü saat 11 dedir. 
Temiuah: 860 lira 60 kuruştur. Keşif ve şar~name 28 

kuruş mukabilinde komisyondan alınır. 

Gümüşane : Trabzon-İrım Transit Yolu Birinci 
Mıntaka Ba,müdürlüğünden : 

Ekailtmiye konulan iş : Gümi.İfane, Bayb:.ırt ve Karakösede ya· 
pılacak transit otel ve garaj inşaatı. Keyif bedeli 228208 lira 54 
kuruştur. 

Eksiltme 2-12-938 cuma günü saat 15 te Transit Yolu Birinci 
Mıntaka Başmüdürlüğü odasında kapalı zarf uıu lilc yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrakı 12 lira mukabi· 
!inde Transit Yolu Başmüdürlüğündeu alına.bilir. 

İsteklilerin 12661 liralık muvakkat teminat vermeleri ve ihale
den sekiz gün evvel vilayete müracaatle Komiıyoou mahıus tara· 
fından ehliyet vesikaları almaları şarttır. 

İçel Nafıa Müdürlüğünden: 
Keşif bedeli 2650, 11 lira olan Mersin memleket hutanesi ik

mal inşaatının ihaleııi mukarrer olan 3 J .10.38 tarihinde talip çık· 
madığından 2490 sayılı kanunun 4.S üncü maddesine tevfıkan on 
gün uzatılarak 10.11.38 larihine tesadüf eden perşembe günü unt 
15 de ibaleıi yapılmak üzere açık eksiltmeye konulmuttur. 

Taliplerin fazla malumat almak üıere nafıa müdürlüğiine mü· 
racaatları ilan olunur. 

İzmir Belediyesinden: · 
Atatürkün muhterem analarının Karşıyakadaki mezarı, 

başmühendislikten 50 kuruş bedel mukabilinde tedırik 
edilecek proje keşif ve şartnamesi veçbile tan~im e~ile· 
cektir. Keşif bedeli 9989 lıra 5 l kuruştur. lhalesı de 
15.11.938 salı günü saat 16 dadır. İştirak edecekler 7 49 
lira 25 kuruş teminat makbuzile encümene gelirler. 

• • * Halil Rıfat paşa caddesinin Bahribaba parkı üs
tünde ve Değir.nendağı caddesi önünde meycut muhafa
za duvarının park tarafına ahnrnası ve yolun e aslı su
rette tamiri başmühendislikten tedarik edi ecek keşif ve 
şartnamesi veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
bedeli 760 liradır. lhale.,i de 15.1 1.938 sah günü S'lat 16· 
dadır. İştirak edecekler 57 lir.ılık temin.ıt ma (b.ızil'· en· 
cümene gelirler. 

• * * Basmahane civ ırı Hal santral binasında yapbrı· 
lacak üç adet tecrübe kazığı ve bir açık sondaj işinin 
açık eksiltme ile ihalesi 15.11:938 salı günü saa 16 ya 
temdid edilmiştir. Keşif bedeli 733 lira 20 kuruştur. Ke
şif ve şartnamesi de b;ışcnühendıslikten te.iarik edilir. İş· 
tir.ık edecekler 55 liralık teminat m.ıkbuzile encümene 

1' ı ge_•r er. 

* * İkiçeşmelik caddesinde 661 sayılı sokaktan itiba· 
ren* yaptırılacak elli metre boyda kanalizasyon başmü
hendislikten tedarik edilecek keşif ve şartnameleri veçhi· 
le açık .eksiltmeye konul:nuştur. Keşif bedeli 436 liradır. 
ihalesi de ıs.t ı.938 cuma rünü saat 16 dadır. İştirak 
edecekler 32 lira 75 kuruşluk temmat makbuziyle encü· 

mene gelirler. 

* •. Dr. Hulusi caddesinin Fevzipaşa bulverı.ndan itibaren mi~ 
mar Kemaleddin caddesine kadar olan döşernenıo kesme ve adı 
tatlarla esaslı surette taıniri başmiıhendislikten tedarik edilec~k 
kesif ve şartnameleri veçhi le açı« eksilt lleye konulmuştur. Ke.ııf 
bedeli 750 liradır. İhıılesi de 15.11.91~ salı günü saat 16 da dır. 
iştirak edecekler 56 lıra 25 kuruşluk temi ıat makhuı:ile encüme· 

ne ırelirler. 

• • • Basmahanede Faikpaşa mahallesinin 1288 incı sokatında 
Karakapu caddesine kadar yaptırılacak 160 metre boyda kanali
zasion başmühendislikten tedarik edilecek keşif n şartnameler 
Teçhile açık eksiltmeye konulmuştur. Ke~if b.ed~h 890 liradır. 
İhalesi de ~5.1 I.938 salı günü saat J6 dadır. lştırak edecekler 
S6 lira 75 kuruşluk teminat makbuzil~ encümene gelirler. 

• * * 
Paşabuhçe miiskti ut fahrikasınd'\ yap. beton arme döşe 

melik ile sair müteferrik işler. tJal.:: İnhisarlar U. Müd. 
ilanları a. 

ilaçla~..:.. Klini!!._ ve lspeEçiyari alat: 
Mersin Sıhhat Te içtimai Muavenet Müdürlüğünden: 

Mersin, Tarsus, Silifke hastahanelerinin yıllık 2772 lira 35 ku· 
ruş muhammen bedelli 183 kalem ilaç ihtiyacı 2U l.38 tarihine 
raslıyan pazartesi günü 511at 15 de ihale edilmek üzere lçel vila· 
yeti daimi encümenince açık ekıiltmeye konmuştur. 

İıteklilerin buna ait şartnameyi görmek ve alınacak ila.cın 
marka ve ban2"i fabrika malı olduğunu anlamak için her gün Içel 
Yiliyeti sıhhat müdürlüğüne ve ihale günü belli saatte ~07 lira· 
lık muvakkat teminatı veya b:ınka mektubunu hamılen lçel vila· 
yeti daimi encümenine müracaatları ili.ı olunur. 

• 



Sayfa 2 MÜNAKASA GAZETESl 

Bu gün ii:- n olunan Mü na kasalar ve Müzayedeler Lisetsi 

Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a Münakasaıar 

lnşnat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme Harıta 

Mersin Memleket hast. ikmali inş. (temd) 
Basa:ahanede yap k nalizuyon: 160 m. 
Halil Rıfat paşa cad. yap. tamirat 
Karşıyakadaki mezarı tanzimi 
Basmahane civarı hal aantral binası da yap. 

tecrübe li:rızığı ve açık sondaj 
lkiçeşmelik cad. yap. kanalizasyon 

aç. eks. 

" ,, 

" 
• 

" 

i taçlar, Klinik ve ispençiyari alAt, Hastane Lev. 

ilaç: 183 kalem aç eks. 

2650 11 
890 -
760 -

9989 51 
733 20 

436 -

2772 35 

66 75 
57 -

749 16 
55 -

32 75 

f çel Nafıa Müd. 
lzmir Belediyesi 

" " 
" . 
" " 

" " 

Mersin Sıh. ve lçt. Muav. Mid. 

10-11-38 15 -
15- 11-38 16 -
15-11-38 16 -
15-11-38 16 
15-11-38 16 

18-11-38 16 

Sargılık bez: 200Q,OO m. (şart. 189 kr) 
" m. O 18,88 

207 -
2832 - M. M. V. SAK 

21-11·38 15 -
22-12-38 10 -

Müteferrik 

Motopomp: 1 ad. kapalı z. 5500 -

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Arpa: 20'.) t. (temd 
Sığır e i: 54 t. 

Yemlik saman: 183,3 t . y.ıı.taklık saman: 24 t. 
Pirinç 

kapalı z. 

" 

paz. 

" 

Milli Müdafa11 VekAleti Satınalma Komisyonundan: 

18900 

4452 60 
2500 -

Beher metresine tahm n edilen fiyat 18 kuruş 88 santim olan 200 
in metre sargılık bez mut ahhıt nam ve hes:ıbına 22 12.38 per.şem· 

be günu saat 10 d milli müdafaa vekaleti satınalma komisyonunda 
açık ek sili me uretile sa tın alın caktır. ilk temtnatı 2832 liradır. Şart
namesi 189 kuruşa milli müdafaa vekaleti satınalmn komisyonundan 
alınır. 

Nakliyat: oşaltma -Yükletme ve s. 

illi Müdafaa Vekaleti Satınalma Komiıyonundan: 

Eski ehir tayyare laymdno Eskitehir fa\>rikalarına iki saç han
garın nakline 24. 10.938 de talip çıkmadığından yenidan kapalı 
zarfla ek iltmeye konul uştur. Muhammen bedeh 30362 lira olan 
illt teminat miktarı 2277 lira 15 kuruştur. 

Eksiltmesi 14.11.938 pa"Zartesi günü saat 15 de vekalet s tın· 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

Şarloameıi 152 kuruş mukabilinde alınabilir. 

~,ın un Vilayetinden: 

1emlek~t ha tane ine nakil edilecek tabıp \ r: ha, taların 
mayı 939 onunn otorno ıl ıle nakliyeleri ücreti 14.11.938 
t rıhinr ra tlayan pazark ı günli ~aal lS te ıhale:si yapılıııatı.. 

üz ,re açık ek ıltmcye konulmuştur. 
Yıllık muhammen bedeli 1200 lıradır. 
Muvakkat teminat 90 liradır. 
Ek iltmr· şartname i ve hu--u i şartname encümen kal~

mind dir. Taf ılfıt almak i teyerıler her gün gfüebilirler. 
İhale 2490 sayılı kanun hükümlerine göredır. 

ob'lya, Ev ve Büro eşyası, uşamba, Hah v.s. 

fr ıbzon Belediye Encümeninden: 

Bel diye itfai) e efradı içi pazarhkla birer ld~ilik 6 adet 
karyola urnbayaa olunac ğından İ~teklilerin salı ve cuma 
•'Ü ıleri tat 14 de eııclimP.nc muracaatları ıları olunur. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlütünden: 

Umum Müdürlüğümüz için yaptırılacak olan 690 lira bedeli 
keşıfli iki kitap dolabı ve bir masanın çık cksıltmesinin l ikinci· 
teşrm 938 tarihinde saat onda yapıl cağı ilin edilmiş ise Je iatek· 
li çıkmadığından cksiltrııc on gün daha uzatılmıştır. 

Muvakkat temin t akçesi 51 lira 75 kuruş olup ihale tarihin
den evvel Umum mildürlük muhnıebe veznesine yatırılması la
zımdır. 

İhale 11 ikinciteşrin 9.18 cuma günü saat onda Umum müdür· 
l kte toplanac k komisyon tarafından yapılacatı ılin olunur. 

aıre 

Devi t Demiryoll rı ve Limanları İşletme Umum 
İdaresinden: 

Mukammen bedellerile mikter de c-vsafı aşağıda yazılı iki ırup 
malzeme her grup a.}rl ayrı i ale edilmek şartile 18.XI.938 cuma 
günü sa t 10.30 da Huydarpnşo gar bina ındaki komisyon tara· 
fından çık ksiltme usulile satın alınacaktır. 

412 50 

675 -
1417 50 

667 89 
375 -

İzmir Belediyesi 18-11-38 16 -

Balıkesir Aık. SAK 21-11-38 11 -
Orman Kor. Geıı. Komut. Galata 19-11·38 10 -

Mumhane cad. Alemdar han 
Tophane Lvz. SAK 

" " 
11-11-38 14 15 
10-11 -38 11 -

Bu ite girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve her 
gruba ait hizalarıoda yazılı munkkat teminatlarile birlikte eksilt
me günü saatine kadar komisyona meracaatları lazımdır. 

Bu işe ait tartnameler Haydarpafa ıar binasındaki komiayon 
tarafından para11z olarak daj"ıhlmaktadır. 

330 adet muhtelif eb'atta mrte dilme muhammen bedeli 1523 
lira 52 kuruş muvakkat teminatı 114 lira 27 kuru.tur. 

70 adet muhtelif eb'atta mete azmanı muhammen bedeli 2492 
lira 10 kuruş muvakkat teminatı 186 lira 91 kuruıtur. 

N ahrukat Benzin-Makine yaglart.!_ 

İ tiparta At:ıkeri Satınalmı.ı Koıni~yonundan: 
lıparta ıarnizoounun 143 ton sömikok maden kömürü ekıilt 

meye konulmuş olup eksiltmesi laparta Tüm komutanhtı binaaın
d ki s tınalma komisyonunda 9.11.938 çarşamba ıü:ıü saat 11 de 
yapılacaktır. 

Şartname ve evsafları komisyonumuzda mevcut olup istekliler 
tarafından bedelsiz okunabilir. 

Muvakkat teminatı 354 liradır muhammen fiah b~her tonu 33 
liradır. 

Ekıiltmeye iştir.ık edeceklerin ihale aaatından en az bir saat 
önce teminatlarını tümen veznesine yatırmaları ve kanunun 2,3 
ncü maddeıiode yazılı ikametgahlarını gösterir vesikaları ile bir· 
Jikte komisyonumuza müracaatları Han olunur. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
Dikim evleri için 262 kilo inve mal<ine yağı ve 498 kilo gaz

yatı 9.11.938 çartamba günü saat 11 de Tophanede lstanbul leva
zım amir!iti aabnalma komiıyonunda pazarlıkla ekıiltmesi yapı
lacaktır. Iateklilerin yüzde 15 teminatlarile belli saatte komiıyona 
ıelmeleri. 

* * • Levazım amirliğine bağlı müessesat için 31 o ton 
Lavema~İn kömürü 8 11 938 sah günü saat 11, 15 te Top
hanede lstanbul levazım imirliii satmalma komisyonunda 
pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli .4.340 li· 
ra teminatı 651 liradır. 

Ankara Valiliğinden: 
Hususi idare ihtiyacı için satın alınacak 35 ton gür

gen odunu ile 1500 kilo çıra 21.11.938 tarihinde ihale 
edilmek üzere açık eksiltmeye konulmuştur. Muhammen 
bedeli 820 liradır. 

Talihlerin ihale günü yüzde 7,5 teminatları ile birlikte 
vilayet daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

l 20 ton mazot satın alınacaktır. Tahmin bedeli 7920 
lira olup ilk tenunat miktarı 594 liradır. 

Kapalı zarfla eksiltmesi 23.11.938 çarşamba günü saat 
15 te Vekalet satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Fenni şartnamesi hergüo komisyonda· görülebilir. 

Mütefer ik 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

2 no.lu dikim evi için 2943 metre gaytan 7. 11.938 pa
zartesı günü saat 14.30 da Tophanede İstanbul levazım 
imirliği satınalma komisyont1uda pazarhk eksiltmesi ya
pılacaktır. 
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Toptan Satış Fiatları 

lstanbul Piyasası Günlük 

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 

1 

~.-...... -~w..,..,...;v""' 

kilosu 
litresi 
kilosu 
tonu 

" 
" 
" ,, 

" 
" 

kilosu 
,, 
,, 
,, 
" ,, 
" ,, 

sandığı 

b. sandığı 

.. 
kilosu 

,, 

-14,75 
-15,20 
-7 

-16.00 
14.50 15.00 
12.00-12.50 
1 l.00-11 .50 

16.50 
21,50 

-26,00 

20.- 22-
20.50 21,oO 

29:50::30.50 

28.00-29 
19 20 

-?!5 
28 

28 29 
775-iOO 

- 900 
6 75 

_4,50 
Zeytin tanesi dubie (936 ahsul) 

" 
45-48 
32-36 
22 -26 
18- 21 

,, ,, " (937 
,, ,, 1 ci ,, 
,, ,, 2ci ,, 
n ,, 3 CÜj ,, 

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 kurusu kuzu 
,, ,, koyun 
,, ,, oğlak 

Tula keçi 
,, koyun 

~alamura kuzu 
,, manda 
,, sığır 

Kösele sığır 1 ci 
,, man :ta 1 ci 

Meşin elvan 1 ci 
,, beyaz 1 ci 

Sahtiyan elvan 1 ci 
,, beyaz 1 c' 

• 

" ,, 
,, 
,, 
,, 

" ,, 

" ,, 
" 
" 
" 
" ,, 

çifti 
kilosu 

" 
" çifti 

kilosu 
çifti 

,, 

" ,, 
kilosu 

,, 
,, 
" 

tanesi 

" ., .. 

- 15 
-t07,50 

-102· 
84-88 

-68 
-82 
_49 

290-600 
290 600 
295-400 

tOl.25-102·25 

170- 175 
45 46 
60-65 
65 70 -- -
50 53 

110 ı20 
110 115 --

İSTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 

Fi atlar 
CiNSi Atağı 

Kr. Pa. 

. Buğday yumutak 5 10 
,, sert 5 -

,, kızılca 

Arpa Anadol 
Peynir kaşer 

Çavdar 
Arpa yemlik 
Yulaf çuvallı 

Peynir beyaz 

iç fındık 

Ceviz kabuklu 

Kutyemi çuvallı 
Kuşyemi dökme 

Fındık 

Tiftik mal 
Tiftik Oğ-lalc 
Susam 

5 22 
3 3S 

55 -

4 -

37 2 
71 -

112 -
127 20 

Yapak Anadolu 49 -

" Trakya 

4.11.938 ====~ 
'j'ofl Gelen 425 

Yukarı 

Kr.Pa. 

5 5 

3 38 
60 -

38 9 
72 20 

121 
137 20 

Buğday 
Arpa 
Fasulye 
Un 
Tiftik 
iç fındık 

~ 
69 
zS / 

Z. yağı 46 
Yapak 

-Ç_a_v_d_a_r~~~~--- 2 f}~ Mercimek ~('~ 

K. ceviz 
Susam 
Nohut 
iç fındık 
Buğday 

Giden 

Dış Fiat18~ sı 
LİYerpul 2 o-' Buğday 

" .. 
Arpa 
Mısır 

Keten T. : 
Fındık G.: 

Şikago z 6-' 
Vinipek z 5! 
Anvers 
Londra 

" Hamburg' 

3 oJ 

Keçi kılı 50 - 51 20 
" L.: • 
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in 1938 

Milli Müdafaa Vekaleti Sahnalma Komisyonundan: 

liepsioe tahmin edilen fiatı 6000 lira olan dört adet 
~a tazyikli, dört adet kartuşlu sis cihazı ile üç adt t 
• 'b , 

~sif cı azı ve bunlara ait işletme malzemesi kapalı z.ırfl 1 

ttrn:ye konulmuştur. 
( ldksıltme 23. 12.938 cuma günü saat 11 de AnkaradJ. 

Ş · V. satınalma komisyonund 'ı yapılacaktır. 
.artnamesi hergün öğleden sonra M. M. V. satınaln a 

:
18Yonda görülür veya istekliler tarafıodan kopyası 
abilir. 

• 1 

• IO adet Eagl iV fotoğraf makinelerinin mevcut fenni şartna-
ııc g·· d'I' k ı, b Ote ta ı ı apalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Mubam-
ıı/deli 25~~ lira ol~p ilk teminatı 1875 liradır. Eksiltmesi 
Pıla •alı gunu saat lo de vekalet s..ıtınalma komiıyonunda 

Caktır. Fenni şartname5İ 125 kuru' mukabilinde alınabilir. 

İzmir Belediyesinden: 

!~şkatiplikteki mali ve fenni şartnamesi veçhile itfaiye için 
~I •lınacak bir adet otopomp klavuzu kapalı zarfla eksiltmeye 
~ ll'ıuştur. Muhammen bedeli 5500 liradır. Muvakkat teminat 
Ol tı ~da_ 112 lira 50 kuruştur. Kııpalı zarfla ihal ... ai 18.11.938 
te~iunu saat 16 da belediye encümeninde yapılncaktır. İştiralt 
t ler 2490 sayılı kanunun tıırifi dairesinde hazırlanmış teklif 

'\t llblarını ihale tarih olan 18. il.938 cuma günü saat 15 e ka
tııcürnen reisliğine vermelidirler. 

-~™~--

iıtanbul P. T. T. Vilayet Müdüriüğündcn: 
Birinin ınuham. Heptsinin Muvak. 

bedeli tutarı teminat 
lira kr. lira kr. lira kr. ~•rı c· . 'd ınsı 

td On metrelik çelik mesaha 
Şeridi 

ıı Yirmi • n " Şeridi 

7 -l50 26 25 

9 50 475 35 63 

k• 825 61 88 
\' •lo Kendir kıtık bir kilosu 40 800 60 
~11111karıda müfredatı yazılı üç kaleın malzeme ayrı ayrı açık 
~kllı:ye konmuştur. 
"'

1ltrne 15.11.938 salı günü saat 14 de büyük poatane birinci 
~ P. T. T. alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

'ltrtltklilerin nümune ile şartnameyi görmek ye i:ıahat almak 
li Çalışma günlerinde mudürlük idari kısmına, eksiltme gün ve 
.~de de 938 Ticaret odası vesikaları ve teminat makbuzlarile 
•ay . ona gelmelerı. 

A.ııl:eri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın al nıa 
Komisyonundan : 

~ 
~•brnin edilen bedeli 1303 lira ol n 2 ton grafit Askeri Fabri-
\, lıınum Müdürliğü Merkez satınalma komisyonunca 19.12.938 
~~ ltai günü saat 14 de açık eksiltme ile ihale edılecektir. Şart· 
iıı ~arasız olarak komisyondlln verilir. Taliplerin muvakkat 
t~i ~ ol.an 97,50l~ra ~.e 2490 numaralı ~anunun 2, ~ maddeler

esaıkle mezkur gun ve aatte komısyona müracaatları. 

't€•kişelıir Levezım Amirl:ği Sahnalma Komisyonundan: 
·~til.YYare Fabrika ı ihtiyacı için 22000 kilo demir saç açık ek· 
~kili.eye konulmuştur. 

\ .\••1.trnesi 10.11.938 perşembe günü ıoat 15 le Eskişehir Leva· 
Ş ':lıırliği satınalma komisyonund yapılac.ıktır 
~•ttnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
1 :hammen bedeli 3960 lira, muv kkat teminatı 297 liradır. 
~ t~lilerin Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesikalara 
lllınat mektuplariyle beraber mezkür komisyona gelmeleri. 

<;&rıakkale Müstahkem Mevki Satınalma Komisyonundan : 

'rr~~ll6kkalc Müstahkem Mevki istihkam inşaat Ko. nunun 9 adet 

1 
kc kamyonlıınnın karöser ve şoför mahallerinin Ç nakkaledc 

\Ilı il.palı zarfla eksiltme ye k Jnmuştur. Komyonlıırın behrinin mu· 
~~ıı bedeli 6(0 ır dır. Elrnıltmesi 18 11.938 günü saat 11 de Ça
tı ede Mst Mv. Sn. Al. Ko. da yapılac:aktır. Talıplerin ilk temı
bır~n 405 lıra ilk ihale kanununun 2·3 üncii maddelerindeki vesn•k 

~t ~itte Ko. na müracaat! rı zarflar ihale snııtinden en az bir saat 
~ 1

11 
o. na vermeleri Şartnamesi l.st Lv. Am. Sa. Al. Ko. da Bur· 

~i Balıkesir Kor. Gelibolu, Ezine. Bayraınıç alaylerı Sa Al. Ko. 
ruıur. 

istanbul Ziraat Mektebi Sahnalmı. Komisyonundan 

~~tdelj 2100 lira f:ahmin edilen 3 adet kirizme pulluğu ve ye· 
, il.tçası 18. 11.938 cuma günü saat 11 de açık ekailtme sure· 

~'ıı:lı~ alınacaktır. Eksiltme eyoğlunda Karlıman pasajı ltar· 
~de ak., Singer apartımnnı ikinci kattaki Liseler Muhasebecili · 
tıış ~Oplanan Komisyonda yarı!ncaktır. İ11teklilerin 157 · lira 50 

'!ı,lll •llt teminatı eksilt111e saatinden evvel mezkur muhasebeye 
~Qı aları ve 938 yılı Ticaret Odası vesikası ve bu gibi zirai 
~d ~ işleri yaptığına dair ve eksiltme kanununun 3 ve 4üncü 
\ttcc ktine göre lazım olan dığer vesikalarla birlikte muayyen 
'b111 ~ınisyona müracaatleri. Evsaf ve şartnameyi hergün is· 

Zırant Müdürlüğünde görüp öğrenmeleri. 

c:;Qllırük Muhafaza Genel Komutanhtı İstanbul Salınalm.ı 
Komisyonundan: 

c:;Q 
~\~a?ıtük Muhafaza teşkilatı için yaptırılacak dört tane · motör 

tqtl •ııc istekli çıkm &ığınd n 18. 11.938 cuma günü saat 11 de 
~111?1 Yapılac ktır. 

} tt ~tnrnen bedeli 14000 lira ve ilk teminatı l050 liradır. 
~lı~llı ve husuıi şartnamesi Muhafaza vezneıine yatırılacak 
i,te~'· rnukabilinde komisyondan alınabilir. 

~llıi1111 l lılerin o gün eksiltme saati!lde kanuni vesikaları ve ilk 
~) tnakbuzlarile Galata eski ithalat Gümrüğü binasındaki 

0 l'la gelmeleri. 

MÜNAKASA GAZETESi 

· Erzak, Zafıi e, Et v .. Sebze: 

Etlik'de Veteriner Bakteriyoloji ve Seroloji MüenHeai 
Direktörlüğünden: 

Mü •ssesede mevcut tecrübe hayvanları için 40000 ili 60000 
kilo hayvan pancRrt açık eksiltmeye konulmuştur. 

Tah min t'dilen bedeli 3000 liradır. 
İlk temiııatı 225 lira olup banka mektubu veya vezne makbu· 

zu kabule şayan hazne tahvili teminat olarak tahvillerin de mak
buz mukabili hazneye teslimi şarttır. 

İhnlesi 18.11938 cuma !(Ünü saat 15 dedir. Buna ait şartname 
müess{ se r irektörlüğünce bedelıiz olarak verilir. 

2 'l O sayılı kanun.fa yazılı şartları baiz olan istekliler muay
yen olan gün ve saatte Zirnat Vekaleti mubl\ıebe müdürlüğünde 

toplaıncak olan komisyona mü~acaat etmeleri. 

Milas Askeri Satınalma Komiayonundaa: 
Milas, Küllük, Bodrum garnizonlarının senelik ibtivacı olaa 

123500 kilo yulaf 10.10.938 güaü yapılan ihaleye kimse iştirak 
etmediğinden kanuni ,ekilde pazarlıkla alınacaktır. 

Pazarlık günü 16.11.938 Çarşamba günü saat 11 dedir. 
Muhammen bedel 6904 lira muvakkat teminat 518 liradır. 
İstekliler ticaret odasından alacakları ticaret veıikalariyle mu· 

vakkat temin mukabilinde mal müdürlüklerinden alacakları mak· 
buzla birlikte ihale ıaatında Milista Aıkeri garnizoda satınalma 
komisyonuna müracaatları. 

Milıiı bodrum yulafları ayrı ayrı şartname ile ihale edilebile
ceği gibi her iki garnizonun yulafları da bir istekliye verilebile
cektir. 

Arzu edenler parasız şartnameyi her gün Milas aıkeri ~aroiz o
nunda Satınalma komisyonundan alabilirler. 

İslahiye Tuğay Satınalma Komisyonundan 

İslahiyedeki kıtaatın ihtiyacı için 450000 kilo arpa ve bu mik
tar yulafın kopPlı zarfla eksiltmesi 21.11.938 pa:ıarteıi 1rünü saat 
15 de lslahiyede Tuğ satınalma komisyonunda yapılacaktır. u· 
haınmen tutarı 1800lJ lira, ilk teminatı 1350 liradır. Şartnameıi 

isl<lnbul Ankara levazım amirliği satınalma komisyonunda ve İs
lahiyedc Tuğ satınalma komisyo!lunda görülür. 

Erzurum Askeri Satınalma Komisyonundan 
Sarıkaınışın 28000 kilo, Erzurumıın 26000 kilo udeyağları ka

palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Sarıkaınış için alınacak ya
ğın tahmin bedeli 24500 lira, ilk teminatı 1837 lira 50 kuruştur. 

Erzurum için alınacak yağın tahmini fiatı 22100 lira, ilk teminat 
1657 lira 50 kuruştur. Eksilt•neleri Sarılrnmışın 21.11.938 pazar
tesi gunü saat l 1 de Erzurumun ayni gün saat 15 de Erzurumda 
askeri satınalma komiı;yonunda yapılacaktır. Teklif mektupları 

eksiltme saatinden bir saat evvel komisyona verilmii buluna· 
cakhr. Şartnameleri. her gün Erzurumda komiıyonda görülebilir. 

Balıkesir Askeri Satınalma Komisyonundan: 

l. l UH8 salı günü pazarlıkla ihale edilcceti ilao olunan 200 
ton nrpa için teklif olunan fiat pahalı ıörüldüğüoden tekrar ka
palı znrfla ekıiltmeğe konulmuştur. İhale günü 21. I 1.938 pazarte
şi gunü s at 1 t dedir. Muvakkat teminatı 675 liradır. İıteklilerin 
ihale sııatinden bir saat evvel teklif mektuplarını kor satınalma 
komisyonuna vermeleri. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
Amirliğe b~ğlı mües es.ıt için münakasaya konulan 

553 ton sam na verilen fiyat vektiletçe pahalı görüldü

ğünden defaten teslim edilmek şartile 183,300 kilo yem· 

lik, 24,000 kilo yataklık saman pazarlıkla alınacaktır. 
Eksilmesi 11.l J.938 cuma gilnU saat 14,15 de Tophaue

de lstaı.bul levazım amirliği satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahw n bedeli 4,452 lira 60 kuruş. teminata 

667 lira 89 kuruştur. 
(Devamı 4 üncü sahifede) 

r • ,, ,, ,,, • ·" 

D.D.YOLLAQI lSlETME U. MUDURLUGUNDEN 
• 

Muhammen bedeli (4270) lira olan 13 X 90 m/m. lik 15 ton 
Kanallı Sustalıl~ Çelik 17.11.938 perşembe günü saat on buçukta 
Haydnrpaşada gar binası içiı;deki Komisyon tarafından açık ek· 
siltme ile satın alınacaktır. 

Sayfa 3 

1- idaremizin Paşabahçe müskirat fabrikasında şart
name ve projesi mucibince yapılacak beton arme döşe· 
meler ile sair müteferrik işler kapalı zarf usulile eksilt
meye konmuştur. 

11- Heyeti umumiyesinin keşif bedeli 15202 lira 40 
kuruş ve muvakkııt teminata 1140.18 liradır. 

ili- Eksiltme 21.XL938 taribine rastlayan pazartesi 
günü saat 15.45 te Kabataşta Levnzım ve Mubayaat Şu· 
besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV- Şartname, keşif ve projeler 76 kuruş bedel muka

bilinde İnhisarlar Umum Müdürlüğü Levazım ve Mubayaat 
Şubesile Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin diplomalı 
yüksek mühendis veya yüksek mimar olmalara olmadıkları 
taktirde ayni evsafa haiz bir müteha!ısısı inşaatın sonuna 
kadar daimi olarak iş başında bulunduracaklarını noterlikten 

musaddak bir taahhüt kaadı ile temin etmeleri ve bun

dan başka asgari on bin liralık bu gibi inşaat yapmış 
olduklarına dair fenni evrak ve vesaiki ihale gününden 

3 gün evveline kadar inhisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat 
Şubesine ibraz ederek ayrıca bir fenni ehliyet ve eksilt

meye iştirak vesikası almaları lazımdır. 
VI- Mühürlü teldif mektubunu kanuni •esaik ile İn· 

şaat Şubemizden almacak eltsiltmeye iştırak vesikası ve 

yüzde 7,5 giivenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme 

günü en geç saat 14.45 e kadar yukarıd adı geçen Alım 
Komisyonu B:ışkanlığma makbuz mukabilinde verilmesi 

lazımdır. (8114) 1-4 
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••• 
İduremizin Karaağaç barut dep ı.;u tapa. ~flçma vefi

:;ek amharltmnda ~artname ve projesi mucihince yap
tırılacağı ,.e 18.X.9:38 tnrıhinde ihale ectılet'eği ilan 
e<lilen kerevet inşa5l pencere tecdit ve tadili ve t~mir 
İileriuin teslım müddeti Ye bedelin tediy ~ şeraiti de
ğiştirildiğinden h y•'tİ umuıniyesi birden y- nidı•n açık 
ek ıltme}e konmu)ur. 
Keşif bedeli (294 t.:fü) lira VP. muvakkat teminatı 

(220.60) liradır. 

Ek,.,iltıne 18 Xl.938 tarihiıH' rn tluyan cuma günii ~·w t 

11 de Kabataşta L~vazım ve Mubayaat Şubrsintleki 

Alım Komisyonunda yapılacak tır. 
Şa rt n.rnıe ve projeler ( 1 S) kıırıı§ he del mu kahili nde 
sözü geçen şubeden alınabilir. 

Ek iltmeye i..,tirak etmrk isteyeıılerirı fenni "nak ve 
vesaıkıni ıhalP. gününden üç gtin eHeline k..ıdnr lııhi
sarlar ln~aat Şuhe ine ibraz ederek ayrıca ehliyet ve
sikac:ı almaları lazımrhr. 

l=ıteıdilerin ek iltme için tayin edılen gün ve 

yii'.lde 7,5 giivenıne paralarilP. hirlikte yukarıda 
çen Komi::ıyona ~elmel•·ri ilan olunur. (8085) 

• • • 

aatlt! 

adı oe· r 

2-4 

MuhammeR B. % 7,5 
Beheri Tutarı teminatı 

Cin~i 

Çıralı 

Kere~te 

Eh'adı 

ılQQX2BX8 

Miktarı 

M3 

tR.099 

L. L. K. L. K 

43 778 25 58 37 

)) 300- IOOX25-35X3 22.500 41 922 50 69 19 
1-Cibali Bakıınevi için yapılacak platformlara lüzumu 

olaıı yııka.11da eb'ad Ye miktarı yazılı çıralı kereste pazarlık 
usulılc satın alınacaktır. 

il - Muhammen lwdellerile muvakkat teminatları hizalarm· 

da gö:sterilmi~tir. 
Jil-Eksiltıne l l Xl.938 tarihine ra-tlıyan cuma giinii ~a· 

at 15 te Kabataşda Levazım ve l\luhayaat ŞuLe indeki Alım 
Komı::.ycıııunda yapılacaktır. 

IV-1 teklilcrin eksiltmP. için tayin erlileıı gün ve :saatte 

yüzdP. 7,5 güvenme paralarile hirlikte yukarda adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8086) 2-4 

• • • 
Bu işe girmek isteyenlerin (3Wı lira (25) kuruşluk muvakkat 

teminat ve l:anunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü 
saatine kadar Komi yona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtıl· Muhammen Bed. 
maktadır_. (8032) 2-4 beheri tutarı M. teminatı Ek ilt-

t .,...,....,... ,....., .... .,.. ,.....,,..,..,..,...,.......,,...,...,.. Cinsi Miktarı L. K. L. K. L. Kr. me ıaati 

~ IVETLE NAZARI DIKKATA 1 ~ Emme basma tulumba 11 ad. 200 2200 ,55- 15 30 

~ ~ı Hortum 455 met. l 30 671 50 50 36 16 
~ ~ 1 1- Yukarıda yazılı 11 det e:nme basma tulumba ile 
~ ~ 455 metre hortum şartnameleri mucibince ayrı ayrı açık 
~ ~ eksiltme usulile satın alınacaktır. 
~ ~il 11 - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hiza-

Beyaz ve pirina s'.lhunlarını a keri evsafa uyglln her ~ larında gösterilmiştir. 
) eArd.cnsu.curz yualrnıaz naşağsıdaakbi uadnre tFe abıbılarhii}P.k,ceakssilniz ·~ı ili- Eksiltme 18.Xl.938 tarihine rastlıy n cuma günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Muba-

yaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lzmir, İk?nci Mıhcılar sokağı No. 4-6 ~ iV- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
......_..a... .a.. ..._ _.... ..._,,. ..... ..ııılııı....ııılııı....&..&.AA Şubeden alınabilir. 

lnıtıym; aHblb. '1C aJ:l i W"I 

Dirdrt : l~ t.'nı ı r. .dılJl .rer: ARTU l1uı 

auı Bilrr ICkak No. 1 

V- isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat

lerde yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 

geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8053) 2-4 
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Sı v s Tümen Satınalma Komisyonundan 

2500 
18900 

Sıvastal<i birliklerin ihtiyacı için 55000 kiio bulgur kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. 

B d eli 6050 lira ve muvakkat teminatı 453 lira 75 kuruştur. 

9 lkincite,rin 938 Ç rşa.ııba günü saat 15 de Sıvas Tümen 
komutanlık binasındaki Tüm satı nalına komiayonunda ihale edi
lecektir. 

• • 41 Sıvas Tüm merkezinde ki insan haslancainin ıenelik ihti
yacı olan 10000 kilo süt ile 15000 kilo yoğurtu açık eluiltmeye 
konulmuştur. 

Her iki m ddenin ltedcli 2900 lira ve ilk teminatı 217 lira 50 
kuruştur. 

ihalenin 14.11.938 pa:z.nrtesi günü aat 11 de Sıvas Tümen ko
mutanlık binasındaki komisyonda yııpılacaktır. 

Ş rtname i her gün komisyonda görülebilir. 
• • • Svaslaki birlikler ihtiyacı için 20000 kilo koyun eti kapa· 1 

lı zarf uııulilc eksiltmeye konulmuştur. 
edeli 6800 lira muvakkat teminatı 510 liradır. 

1 l.J l.93S cuma günü saat 15 de Sivas tümen kon:utanhk 
binasındaki tün sabnnlma komisyonunda iha'e edilecektir. 

• • • Sıvastaki birlikler ihtiyacı için 14030 kilo mercimek açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Bt-deli 1540 lira ve ilk teminat 115 lira 50 kuruştur. 
Bu mercimek IJ .11.938 cuma günü uat il de Sıvas tümen 

komutanlık binasındaki komisyonda ihale edilecektir. 

• • .Sıvastaki birliklerin hayvanları için 400000 kilo saman kapalı 
:zarf usulilc e ksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 9000 lira ve muvakkat teminatı 675 lira· 
dır. 

15.11.938 salı günü saat 15 de Sıvu tümen komutanlık 

binasındaki tüm • tınalma komisyonda ihale edilecektir. 
Şartnamesi her gün komisyondn görülebilir. 

• • • Sıvastaki birlil..ler için 4100 kilo knru üzüm açık olarak ek· 
siltmeye konulmuştur. Btdeli 738 lira ve muvakkat teminatı 55 
lira 35 kuruştur. 

15.11.938 salı günü saat il de ihale edilecektir. 

Knraköse Askeri Sahnalma Komiıyonundan : 

Karakösenin 840.000 kilo arpasiyle 660.000 kilo otuna teklif 
edilen fiyatlar pahalı göruldüğiinden bir ay içindi' pazarlıkla alı

nacı::klır. isteklilerin eski fart ve va11flan dahilinde pa.znrhk için 
Kı:ıraköse satın:ılma komisyonuna müracaatları ilin olunur. 

Milas Askeri Satınalma Komisyonundan 

Milas Bordrum garnizonlarının senelik ihtiyacı olan 13650 kilo 
sade yağına 14. 10.938 saat 15 de hiç bir istekli çıkmadıtındaıı 
18.1 J.938 cum günü sa. t 16 da pnzarlıkla alınacaktır. 

Muhammen bedeli 13984 lıradır. Muvakkat teminarı I048 lira
dır. 

412 50 Municipalitc lzmir 18-11-38 16 -

675 - Com. Ach. Milit. Balikesir 21-11-38 11 
667 89 Coaa. Acb. lntend. lst. Tophane 11-11-38 14 ıs 

375 -
" 

10-11-38 11 -
1417 50 Command. Gen. Protcction 19-11-38 10 -

Foretı Galata Alemdar Han 

--
İstekliler Ticaret odasından alacııkları Ticaret vesikalarım ko

misyona ibraz edeceklerdir. 
Milis Bordrum aade yağları ayrı ayrı bir şartname ile ihale 

edileceği gibi Milis, Bordr:ım sade yağları bır istekliye ihale e• 
dilebilecektir. 

İsteklilerin ııdı feçen gün ve aaatte Milas mal miiclürlüğilne 
yatıracakları muvakkat teminat makbuzlarile veya banka mek· 
tuplarile birlikte Mil.ista Alay ıarnizenunda aatınalma komiıyo
nuna mGracaatları. 

Samsun Askeri Satınalma Komiıyonundan : 

Atağıdn miktarı yazılı un kapalı nrfla ekailtmeye konulmuş

tur. isteklilerin 600.000 kilo una birden fıyat verebilecekleri ribi 
her ıarniz:nn için uyrı ayrı fiyat teklif edebilirler. Ve teminatları 
da buna göre verilir. İhalesi Samsunda tüm sıtınalma komisyo · 
nunda yapılacaktır. şartnameııi komisyon da görülür. isteklilerin 
ihale gilnii olan 21.11.933 paıarlesi günü ııaat 1-l de kanuni vesi
kalarile birlikte Samsunda komisyona ıelmeleri. Mt!ktupar saat 
13 de alınacaktır. 

Cinai Miktarı Fiyatı iık te. 
Kilo L. K. L. K. 

Çorum un 200.000 21000 l f>75 
Am11ya un 250 )(}() 26625 1997 
Merzifon un 150.000 16125 1209 50 

Selimiye Askl!ri Satrnalma Komisyonundan: 

Tümenin Selimiye ve Karadeniz boğazındaki birliklerile 
Haydarpaşa attkeri hastanesinin l 5 günlük ihtiyacı için pa
zarlıkla 1600 k. ıı-pauak, 1600 k. lahana ve 3200 k . pırasa 
satın alınacaktır. 

Pazarlık 7.11.38 paz3rtesi giinü saat 11 de Sclimiye tü. 
meni askeri dairesi biııa:,ındaki tüm satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. 

Pazarhk sonunda tahakkuk t:decek bedel üıerinden yüz
de 15 kati teminat derhal tiimen muha::ıebe veznesine yatı

rılacaktır. 

Orman Koruma Genel Komutanlığından: 

Orman Koruma Genel Komntanhğı Zeytinbureu talimıahı er• 
leri ihtiyacı içia 54000 kilo sığır eti 2490 numarlı kanunun 31 inci 
maddesi mucibince kapalı zarfla 2. Teşrin 19 cumartesi ıünü 
saat 10 da ihalesi yapılacaktır, Tal ipler şartname ve evsafı gör
mek ü:z.ere her gün Galatada Mumhane caddesinde Alemdar Ha· 
nında Genel Komutanlık ambarında Satınalına Komisyonuna mü
racaat edebilirler. Muhammen bedel 18900 liradır. Teminatı mu· 
vakkntesi 1417 lira 50 kuruş olup Birınci Mıntaka Orman Mes'ul 
Muhuipliğine yatırılacaktır. 

Selimıye Askeri Satmalına Komisyonundan: . 

S ·Hmiye garnizonu ilo Karadeniz boğazındaki tüın~n b~~ 
likleri hayvanatının ihtiyacı icin 40 bin kilo yulaf ıle 
bin kilo kuru ot pazarlıkla sntın alınacaktır. yt 

Pazarlık 9 1 l.938 çarşamba günü saat 14 de SeJıIJJljs· 
tümen askerlik dairesi binasındaki tümen satınaloıa koIIl 

yonunda yapılacaktır. ,"zde 
Pazarlık sonunda tııkarrür edecek fiyat üzerinde } ~tıf· 

15 teminat derhal tümen muhasehe veznesine yatırılaclll ... 
t: 3 JP" 

Yukarda yazılı mıktar yulaf ve kuru ot deıaten ··rii· 
caktır. Yulaf ve kurıı ota ait evsaf komisyonumuzda go 
le bilir. 

Yüksek Öğretmen Okulu Direktörlüğünden: 
. ıniıı•t 

Çok Az Tahmin edilen ilk te 
Nevi kilo kilo fiat. kr. lira 

Et (datlıç) 5000 4000 42 z01 
Et C 11ğır) 1200 900 .:10 
Et (kuzu) 2000 1500 55 
Beyaz peynir 900 800 40 
Katar peyniri 400 300 70 .11cı 

Yüksek Öğretmen okulunun 939 mayıs sonuna &..adar ibt• ı•" 
olan ve yukarıda nevi ve miktarı yazılı yiyeceğin 21.11.938 P'ııur· 
teıi günü saat 14 de açık ekıiltme usulile ihalesi yapılaca 
Bunlara aid ilk teminat miktarları da ayrıca gösterilmi~tir· yil~· 

Ekıiltme lıtanbulda Eski Düyunu Umumiye binası içınde rııi•' 
sek mektebler muhasibliği binasında toplanan satınalma k~ ,,et 
yonunda yapılacaktır. Eksiltmeye gireceklerin 938 yılı 1ıc .,e· 
oduından vekaleten hareket edenlerin noterlikten alacaklar• tte" 
ıikaları göatermeleri mecburidir. isteklilerin belli gün ve 5111 efİ' 
bir saat evvel teminatları Yükaek mektebler muhasibliği veıD site 
ne yatırmaları ve şartnameyi görmek üzere Beyazıdda Ünive~ıı:ı•' 
arkasındaki Yüksek Öğretmen okulu Direktörlüğüne baş vu 
ları ilin olunur. 

b) IÜZAVE DEL'!J! 

Bahkcıir Vilayet Daimi Encümeninden: .
0

• 
et• 

Memleket hastahanesinde mevcut bir adet 16 beygir _k~V"° 59at 
de dizel motörü 1011.938 tarihine rastlayan perşembe gunu 11 ııl· 
10 ihaleai yapılmak üzere 15 gun müddetle açık artırmaya JıO 
muştur. . ,tı 

teı11'11 

Motörün muhı:ımmeu satış bedeli 350 lira muvakkat 

25 lira 25 kuru,tur. kııleıııill' 
İıtiyenler motörü haatahanede, şartnameyi encümen 

de görebilirler. ıc1'•t 
lstiyenlerin yukarıda yazılı gün v e saate kadar ınuvab11 ıa· 

teminatlarını mal1andığına yatırdıklarına d ir makbuz veya 11' 1ıı· 
ka mektubile birlikte ve ihalesi yapılacak olan vilayet mııka 
da mütefekkil daimi encümene müracaatları ilan olunur. 

İıtanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : .:r~ 
0tu 

Aıkeri tıbbiye okvlunda mevcut iki 0;det hurda gaz -~irlif1 
8.11.38 sah rünü saat 14 de Tophanede lstanbul levezım a. eııiıı 
utınalma komisyonunda pazarlıkla .atılacaktır. Hurda nıak,'0 11el' 
tahmin bedeli kiloau 3,5 kuruş teminatı 8 liradır. İstekliler•" 
li aaalte komisyona ıelmeleri. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Konıisyonundatı= e' 
ı.ıı' 

Çürüğe çıkarılan iki beygir ile bir katır artırın<> ~ d• 
tile ve ı 4 ikinci teşrin 938 pazartesi günü saat 1 

91• 
M. M. Vekaleti satınalma Ko.da satılacaktır. Artırıt'Jıı>' 
girecekler satış günü ve saatinde M. M. V. sat10

' O 
k b ı - ki h gu··n "'ut· omisyona ve ayvan arı gorece er er "'" 
müdne ve Asker konağına müracaatları. 

Ankara Valiliğinden : d' •111er 
Ankara Yiliyet orman müdürlüğü depolarında ve yeden1~e1 ~i" 

mevcut müaadereli emvalden 86500 kilo karışık odunun be 31'~ 
losu 1 kuruttan ve 271 O kilo meşe kömürünün beher kil050 "ile'' 
ruftan ve 1811 kilo çıranın beher kilosu 3 kuruştan ve ot

111
ett' 

muhtelif 25/704 metre mikap mamul çam kerestenin beher ı1'"'ıl' 
mikabı 19-28 lira arasında olmak üzere açık artırmaya ç . ~ 
mıştır. 15 

Artırma 21.11.38 tarihine müsadif pazartesi gunu saat 
AnkRra vilayet orman müdürlüğü binaıında yapılacaktır. 

Hepsinin muvakkat teminatı J18 lira 71 kuruştur. . ti)'e.,ıe' 
Satış projelerini görmek ve daha fazla izahat almak •• 

her gün orrnıı.n müdürlüğüne müracaat edebilirler. 
• • • ııd-

. ..ttJOll ,, 
Ahşap muhafaza kulubesi satılacaktır. Bak: inşaat stJ ilJ"' 

Gümrük Muhafaza Gen, Komut. İet. Satınalma Koınisyonu 


