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Harici Etonomit Ha~erler 
Poltürk şirketi 

V Polonyanın en tanınmış ticaret firmalarından biri tarafından 
1tı "'•ovada Polonya - Türkiye araaında ithalat ve ihracat yapmak 
t '~•adile bir tir ket kurulmuştur. Bu tir ketin ismi Poltürk olarak 
'•cıl d"l · t• Y · · k h · · · ltt e ı mış ır. enı ftr et şe rımız ticaret eylerine, yapacağı 

I tr hakkında malumat vermiştir. Polonya ile ticaret münaaebet
b~riınizin inkişafı için Poltürk şirketinin Türkiye ile iktisadi mü-
~ itler yapacatı ıöyleniyor. 

Memleket Haberleri 
"'-, 

~uvat vapuru sefere başhyor 
la Lırn~nımıza gelen Ye Yalova, adalar hattında çalıştı•ılacak 0 • 

V 11 Yenı Suvat vapurunun don tecrübe ıeferleri itmam edilmiştir. 
f 'Pur matluba muvafık görülmüttür. Cumhuriyet bayramında se· 
~~e batlıyacak olan Suvat vapuru dün tecrübe seferlerinden dön-

Uftür. 

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

Otom o b i I yayı fabrikası 
b· Türkiyede bir otomobil yayları imal etmek üzere Atinadan 
Qlr ~Unan firmaıı ticaret Ye unayİ odamıza müracaat etmiştir. 
1)) 1.1 fırma kendiıile teşriki me1&i edecek türk firmalarile de anlaş· 
"1 •y.a hazır oldujunu ve kurulacak fabrikanan her türlü malze· 
~ide temin edilebileceğini odaya bildirmiştir. 
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a) MÜNAKASALAR 
j 
~at · Tamirat - Naha işleri ve Malzemesi -Harita 

İstanbul i~afıa Müdürlüğünden: 
ı· Açık eksiltme suretil' e ihalesi takarrür eden 1703.57 
i '~a keşif bedelli İstanbul Erkek Öğretmen okulu tamirat 
.. f•nc muayyen olan gün ve. · saatte talip çıkmamış oldu
~:nd~n 2490 ıayılı kanunun ~3 ncü maddHi mucibince 
Ilı lesı 2.11.938 çarşamba gü~ ıu saat 15 te İstanbul Nafıa 
ildürlüğünde pazarhkla yapıl, 1caktır. 

tij A - Bu işe aid keşif ve fl. \rtnameleri dairesinde gö
lccc)(tjr 

8-. Muvakkat teminat 128 lir• '\dır. 

isteklilerin en az 1000 lirahk bu işe benzer iş yaptık
larına dair idarelerinden almış oldukları vesikalarla 938 
yılına aid Ticaret odası vesikalarile birlikte eksiltme gü· 
nü olan 2.1 t.938 çarşamba günü saat 15 te gelmeleri. 

Nafıa Vekaletinden : 
Eluiltmeye konulan iş : 
Nezillide Çürüksudan Sarayköy ovuının 11ulanma11 ıçın açıla

cak kanal ve sınai imalat, ketif bedeli 400.008 liradır. 
Ekı\ltme 16.11.938 tıırihine raatlıyan çartamba tünü 1aat 15de 

Nafıa Vekaleti Sular umum Müdürlüğü ıu eksiltme komiıyonu 

odaanda kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
İıtekliler ekıiltme şartnamesi, mukavele projes\ bayındırlık 

işleri genel şartnameı;i, fenni şartname ve projeleri 20 lira mu
kabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alınabilir. 

Ekailtmeye girebilmek için isteklilerin 19. 750 lira 32 kuruşluk 
muvakkat teminat vermeai ve eksiltmenin y•pılacağı günden ~n 
az 8 gün evvel ellerinde bütün vesikalarla birlikte bir iıtida ile 
Vilayete müracaat ederek bu işe mahsuı olmak üzere vesika alma
ları ve bu vesikaya ibraz etmeleri şarttır.Bu müddet içinde vesi
ka talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye ittirak edemezl~r. 

İsteklilerin teklif mektuplarını yukarıda yazılı uatten bir 1aat 
c:vveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
Keşif bedeli 799896 lira olan muhtelif mahallerde muh· 

telif iıışaat yapılacaktır. 
Bu in;;aat üç grupa ayrılmıştır. Guruplardan üç tanesi bir 

müteahhide ıhale edileceği gibi ht>r grup ayn ayrı müteah
hitlere veya iki grup bir müteahhide ihale edilebilP.cektir. 

Mı·zkıir inşaatın nerelerde yapılacağını ve bu husustaki 
şartları öğrenmek iiıerc talihlerin 1.11.938 tarihine kadıu 
l\1. M. V. inşaat şubesine müracaatları. 

Dahiliye Vekaletinden 
Isparta kasabasının 250 hektarlık kısmının halihazır haritasile bunu 

muhat üçyüz metrelik kısmile beş yüz hektara varan ı:ıahanın 1/4000 
lik umumi haritasının yenıden alımı işi kapall :aarf usulile eksiltmeye 

çıkarılmıştır. 

işin maktu bedeli 7500 liradır. 
Eksiltme 10 ikinci teşrin 938 perşembe günü s•at on birde An-

karada Dahiliye vekaleti binasında toplanacak olan Belediyeler I· 
mar Heyetinde yapılacaktır. 

Muvvakkat teminatı 562 lira 50 kuruştur. 
Şartnameler, bilabedel Belediyeler Bankasının ikinci ılcatında bu

lunan Belediyeler imar Heyeti Fen Şefliğinden alınabilir. 
Tekliflerin tayin edilen günde saat ona kadar Fen şefliğiae veril

mi' veya bu saate kndar posta ile gelmiş olması lazımdır. 
• • • Es .. işehır kasabasının 1/5(10 ve 1/2500 mikyaslı halıhazır ha

rıtaları üzerinde yapılacak tuhihat ile gayrimeskun sahaclan 120 hek
tarlık bir kısmının yeniden harit:ısının alımı ve şehrin nmumi vaziye
tini ve civannı göster.:n 1100 hektara baliğ" olan sahanın 1 5000 lik 
talc.eometrik haritasının alımı işi kııpalı zıırf uıulile eksiltmeye çıka

rılmıştır. 
işin maktu bedeli 7250 liradır. 
Eksilfırıe 10 ikinci teşrin 938 perşembe günü Sl'at onbirde Anka

rada Dahiliye Vekaleti binasında toplanacak olan Belediyeler İmar 
Heyetinde yapıl:acaktır. 

Muvakkat teminatı 544 liradır. 
Şartnameler, bilibedel Belediyeler Bankasının ikinci katında Bele

diyeler imar Heyeti Fen şefliğinden alınabilir. 
Tekliflerin tayin edilen günde saat ona kıadar Fen şefli~ine veril

miş veya posta ile bu saate kadar gönderilmiş olması lazımdır. 

İlaçlar, Klinik ve İspençiyari alat: 

Akhisar Kaymakamlığ'ın•an 
Manisa-Akhisar kazası köyle ı inin Ecza dolapları ıçın mübayaa e· 

dilecek oniki onbeş kalem ve bedeli muhammeni bin liradan ibarat 
ecuyı tıbbiye ile ayrıca portatif bir sandık içinde yüzelli lira bede· 
(İ muhammenin alatı cerrahiye ve eczayı tıbbiye eksilt•e kanununa 
tevfikan yirmi gün müddetle açık eksiltmeye konmuş olup 10. 11 .38 
Perşembe günü saat 15 de ihaleyi katiyesi icra kılınacağ-ından talip 

olanların şartnamesi mucibince Akhisar kaymakamlı~ından müteşekkil 
komisvona miiracaat etmeleri ve bedeli muhammini ti:ıerinden yüıtde 
7.5 te~inat akçesini komisyon emrine Akhisar Ziraat Bankasına yatır
maları ilin olunur. 

Elektrik, Havagazı, (Kalorifer Tesisat ve Malzem. 
Nafıa Vekaletinden: 

9.12.938 cuma günü saat 15 te Ankarada nafıa veka
leti binasında malzeme müdürlüğü odasıoda toplaaan mal· 
zeme eksiltme komisyonunca gümrüklü Avrupa malı ıçın 
ceman 7530 lira muhammen ~edelli 50 ton telgraf teli 

Reportajlar: 

Makina Sanayimiz 
Memleketimizde makina unayii ne halde bulunuyor ? 
Türkiyf' Cumhuriyet devrinde 1&nayi memleketi oldu. Sana

yide makinalar ve yedek parçaları mühim rol oynar. Biz maki-

Faat Recep Akb:ış ve Kardeşleri 
firması uhiblerinden : 

naların •e yedek parçalarının 
çotunu hariçten getirmekteyiz.. 
Bunları ltizim Türk sanatklrla
rı yapamıyorlar mı ? 

Gaı.etemiı., ne,retmit oldutu 
proırama ıöre yürüyerek bü
tün bu işleri tetkike ve bu yol
da hizmete batlamı,tır. 

Yaptığım\z tetkikat gölteri
yor ki, makina ve yedek par
çaları imala nnayii ltuıünkü 

ihtiyaçlara röre ilerleyememiş
tir. Bunun .ebebleri tunlardır: 

Makina ıatan avrupadaki fa
brikatörler, yedek parçaları da· 
hi çok ucuza ve kredi ile veri
yorlar. Dahilde makina ve ye-

dek parça yapanlara kalan it 
ehemmiyet.iz oluyor. Bunlarda 

Bay FUAT RECEP AKBAŞ aralarında rekabet ediyorlar. 
Yaptıkları i,ten kalan k.ir, itin devamına bile zorlukla yetitiyor. 
Muhtelif Yergilerin yekunu bu kabil unayi 1ahiblerinin zorluk· 
lardan bahıetmelerini intaç ediyor. 

Makina atölyeıi ve dökümhanesi sahibi Bay Fuat Recep Ak
baş ile bu hususta hasbihal etlerken etraflı maltlmat elde ettik. 

"Fuat Recep Akbaş ve kardeşleri,, firmaaı mfidüril olan bu mü
nevver 1&n'atkir sanayi mektebini bitirdikten sonra Avrup•da 
dahi tahıil etmiı makina mühendisidir, 15 yılından beri •imdikl 
makine atlSlyeıi ve dökümhaneıi ile ayrıca kazan imalithaneıiai, 
İzmitte okıijen ve bu:ı fabrikuını i•letmektedir. 

Delikli lama, ziraat aletleri, motörler, makinelerin yedek par· 
çal arının yüzde 90 ını burada yapabiliriz. Y eti,miş aanatklrlar 
vardır. M~seli ter1anede evvelce çok muyaffakiyetler glSıtermit 
Ali Usta, Numan Usta, B.ay Ali Amerikada .enelerce aanayide ~a· 
lışmış, Ali Rıza Uata, B. Tahsin Eli Açık Mehmet Uıta gibi 1&nat-

Milli sanayiimixin yetiştirditi a-~nç telmisiyenleriınixden bir rurup 

karlarımız ve yetişdirdikleri ustalar, iniler vardır. Bu aanıtkirların 
mamulatından olan bir kaza• 914 Paris ıergiıinde mükafat bile al
mıştır. Bu gibi unatkirlar geçeıı senelerde motör yapmata baı· 
lamışlardır. Gümrük anlatmalarında bu gibi 1anaviin bimayeıini 
dilemek faydalıdır. Bulgaristan ve Yunaniıtan da İktıaat Vekilet
leri gümrüklerdeki himaye ile en ufak parçaların bile dahilde 
yapılmuını temin etmişlerdir. Tutla, kara değirmeni, kiremit 
makineleri, yat presleri gibi pek çok makinelerin de dahilde 
imali mümkGndür. Bu vaziyet, unayi aahiblerinin kredi dıhi bu
lamamalarına ıebep oluyor. 

İkb1&t Vekiletimi:ıin bu iti etraflı bir tetkikete bulundurmaaını, 
engelleri kökünden a-idermiıini dileriı. Çünkü ilerliyen Türk 1&
nayiine li:zım olan makinaların ve yedek parçaların dahilde ima
li bir çok ıebeblerle faydalı, zaruri ve elzemdir. 

ile 200 kilo bağ telinin kapalı zarf usulile eksiltmeıi ya
pılacaktır. (Yerli malı için de teklifte bulunabilirler) mu
vakkat teminatı 564, 75 lirad1r. 

EksHtme şartnamesi ve teferruatı Ankarada nafıa ve· 
kaleti malzeme müdürlüğünden parasız olarak alınabilir. 
İsteklilerin teklif mektublarım muvakkat teminat ve şart· 
namesinde yazılı vesikalarla birlikte ayna gün aaat 14 e 
kadar komisyona vermeleri lazımdır. 



Sayfa 2 MÜNAKASA GAZETESi 

Bu gün iian olunan MQnakasaıar ve Müzayedeler Liset:si 

Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri 

a Münakasaıar 
inşaat, Tamirat, Nafıa işlerj, Malzeme Harita 

Malkara-Keşan yolunun arasıD.da yap. inşaat: 
6608 m. 

Memleket haet. yap. tamirat (temd) 
Konya Memleket hast. yap. duvar, demir par

maklık ve iki de~lr kap1 işi 
Konya lisesinde yap. inş. (tema) 
Nazillide Çürüksudan Sarayköy ovasının sulan

maın için açılacak kanal ve sınai imalat 
(şart. 20 L) 

Diyarbabr tayyare alayının rarniıı:on dahili ban· 
garların etrafına karo trotuvar ve ge9it ioş. 

Diyarbakır tayyare alayının pavyon, mutbah, 
eu kulesi ve hamam etrafına yap. karo trotu
var (temd) 

Reşadiye ve Gaziemirde açtırılacak 3 adet son
daj işi 

Bor ve Ni~de hangarlarının 1725,50 m. tutan 
zeminlerinin parke ve döşemesi işi (temd) 

Isparta ~asa~ asının halihazır haritası tanzimi 
Eskişehir kasabunun halihazır haritası alımı işi 
Yalvaç ,, " • ,, 
Ereğli "Konya,, ka1abaaının halihazır barita11 

ah mı 
Hükılmet konağı içinde yap. kaba inş. (temd) 
lat. erle.ek öğretmen okulu tamiri (temd) 
lnönüde •c,, tepesinde yap. planör hangarı inş. 
Edebiyat fakültesi damında kiremit tamiri ve 

kiremit alınması 
Morfoloji binası damı tamiri 
Adli tıb enılitiıeü ,, ,, 
Muhtelif mahıllerde inş. yap. 
Kağıdhane köyünde yap. kaldırım ile ahş.ııp 

duvar ve çah inş. işçiliti 
Gazicmirde yap. beton künklere demir ilavesi 

(temd) 

kapaJı z. 35287 52 2646 52 

1130 -
aç. eks. 1000 yüıdeı 15 

kapalı z. 400008 19750 32 

pa:r;. 6167 10 

,, 7291 35 

kapalı z. 8000 -

aç. eks. 

kapalı z. 
,, 

" aç. ekı. 
kapalı z. 
pu. 

n 

" 

aç. ekı. 

m2 2 60 

7500 -
7250 -
5000 -
5500 -

17547 84 
1703 57 

46259 -
135 -

436 -
135 75 

799896 -

4590 

462 53 

546 85 

600 -

336 47 

562 -

544 -
375 -
412 50 

128 -
3469 42 

344 25 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lev. 

Çanakkale Memleket hast. niıaiye ıervisi için 
alat: 24 kalem 

Eczayı tıbbiye: 12 kalem 
AJatı cerrahiye ve eczayı hbbiye 

aç. eks. 1000 -

" ,, 
1000 

150 

75 

Elektrik - Havagazı ·Kalorifer (tesisat ve malzmesi) 

Gümrük ambın dahilinde yıp. elektrik tesis. 
Telgraf teli: 120 t.-bağ teli: 2,5 t. 
Elektrik motörü: 22 ad. 

" " 5 " 
Telgraf teli ' 50 t.- bağ teli: 200 k. (yerli veya 

Avrupa malı) 
Cebeci hastanesi pavyonlar elektrik teıisab 
Ahmetli nahiyesi elektrik tcsieah (temd) 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

iş elbisesi: 120-200 ad. (temd) 
Dış gömleği: 150-200 ad. ,, 
Harici iskarpin: 150-200 ad. (temd) 
Postal: 150-180 ad. (temd) 
Amerikan bezi: 1000-1500 m. (temd) 
Melbusat: 27 kalem 

aç. eks. 
kapalı z. 
aç. eks. 
paa. 
kapalı :ııı:. 

301 52 
18375 -
1540 -
1000 -
7530 -

açık eks. 2159 12 

aç. eks. 
,, 

" 
" 
" 
" 

beh. 4 50 
,, 1 45 

çifti 5 50 
,, 4 50 
m. O 29 
1500 -

1378 13 
115 50 
75 -

564 75 

162 -

68 -
22 -
83 -
84 -
33 -

112 30 
Matbaa işleri · Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

Elvan karton: 60000 ad. 
Nakliyat· Boşaltma -Yükletme 

Üzüm v s. nakliyat 

Mahrukat, Benzin, Makine yaj)ları v.s. 

Odun: 500 t. 
Odun: 238 t. 
Fmn odunu: 98 t. 
Benzin: 25-30 t. 
Zonguldak lavamarin kömürü; 40 t. 

Müteferrik 

Binek e~eri: 100 ad 
Altı kütüklü palaska: 600 ad.-omuz kayışı; 3100 

ad.-bel kayışı: 950 ad.-altı "ütüklü süngülü: 
150 ad.-üçlü bir kütük: 900 ad.·nevresim pa
laska: 2000 ad.-nevreeim palaska bel kayışı: 
1000 ad.-nevresim pala1ka aürsrülü: 1000 ad. 
tüfek le.ayış•: 6200 ad. (şart. 128 lc.r)(temd) 

Soba tamiri: 130 ad. 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Pirinç: 7 t. 
Bulgur: 30 t. 
Yarma: 6 t. 
Mercimek: 10 t. 
Nohut: 5 t. 
Kuru soğ-an: 6 t. 
Patates: 12 t. 
Arpa: 70 t. 
Kuru ot: 50 t. 
Sığır eti: 70 t. 
Sadeyağ: 7 ,5 t. 
Kuru aoğan: 22 t. 

,, ,, 10 t. 

Kışlık sebze 
Kuru faaulye: 16200 k.·nohud: 
Kesilmi.ş sığır eti: 61 t. 
Nohut: 29 t. 
Mercimek: 33,5 t. 
K. fasulye: 44 t. 
Bulgur: 25 t. 

5400 k. (temd) 

lıcapalı z. 

aç. eks. 

kapalı z. 
aç. eke. 

,, 
kapalı .ı. 

aç. eksı. 

5400 

4665 -

5500 -

4165 -
980 -

6240 -
540 -

lc.apah z. beh 70 -
paz. 25435 -

p1Z. 

aç. eks. 

• 
" 
• 
" 
" 
" 

" kapalı z. 

• 
a9. ekı. 

" 
" 

1785 -
2700 -
420 -
800 -
450 -
240 -
840 -

2450 -
1500 -

12600 -
8250 -
1925 -

950 -
500 -

405 -

349 88 

412 50 
312 38 
73 50 

468 -
40 50 

525 -
1097 62 

133 88 
202 50 
31 50 
60 -
33 75 
18 -
63 -

183 75 
112 50 
945 -
610 -
144 37 

69 -

,, 2430-702 - 184,52-57 ,95 
kapalı z. 13420 - 1006 50 
aç. eks. 125 '.lS 

" 175 87 
,, 297 -
" 302 25 

T elr::irdağ Vilayeti 

,, " 
Konya Memleket Ha.d. 

,, Lise Dir. 
Naha Velı.:i.leti 

Diyarbakır Ask. SAK 

" ,, 

lamir Lvz. SAK 

D. D. Yollan A-iana 

Dahiliye Vekaleti . " 
" " 
" " 

Malltara Malmüdürlüğü 
lıt. Nafıa Müd. 
Türkkuşu Genel Dir. 
lst. Üniversitesi SAK 

n " ,, ,, 
M.M.V. SAK 
Kağıdhane Köyü f hiiyar Heyeti 

lzmir Lvz. SAK 

Çanakkale Vilayeti 

Akhisar Kaymakamlığı 

" 

Samsun Gümrük Müd. 
D.D.YoUıırı Ank. ve H. pa~a 
inhisarlar U. Müd. 

" " Nafıa Vekaleti 

M. M. V. SAK 
Ahmetli Nahiyesi Muhtarlı~ı 

Edirne Kültür Dir. 

,. " 
" " 
" . 
,, " 

ÇHaldc.ale' Vilayeti 

D. D. Y. Haydarpaşa 

İzmir inhisarlar Ba ~müd. 

Çorum Ask. SAK 
Elazığ Tüm. SAK 
Çanakkale Jandarma SAK 
lst. Deniz Ticareti Müd. 
İzmir Lise ve Ortaokul. SAK 

Jandr. Genel Komut.Ank.SAK 

" " " 

Selimiye Ask. SAK 

Çorum Ask. SAK . " 
• • 
" . 
" ,, 
,, . 
" ,, 
,, " 
" " 
" . .. ,, 

Tekirdağ Ask. SAK 

" ,, 
Çorum Vilayeti 
Orman Kor. Ge11. Komut. İst. 
lzmir Lvz. SAK 
Malatya Piyade Alayı SAK 

" " ,, " 
Jt " 

Gün Saat 

2-11-38 15 

26-10-38 15 
4-11~38 15 -

27-10-38 e k.dar 
16-11-38 15 

1 ay :tadında 

" " 

8-11-38 16 

31-10-38 10 

10-11-38 11 
10-11-38 11 -
10-11-S8 11 
10·11-38 11 

3-11-38 14 
2-11-38 15 
7-11-38 15 

27-10 38 11 

27-10 38 11 
27-10-38 11 
1-11-~8 e kadar 

28-10-38 

3-11-38 15 -

7-11-38 15 

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

2-11-38 14 -
9-12-38 15 -
9-12-38 14 -
9-12-38 14 30 
9-12-38 15 

9-11-38 11 
31-10-38 15 

7-11-38 15 
7-11-38 15 
7-11-38 15 
7-11-38 15 
7·11-38 15 
3 11-38 15 

ıo-11-38 ıs 

4-11-38 15 -

9-11-38 15 
31-10·38 13 

7-11-38 15 
10-11-38 14 30 

8-11-38 16 -

11-11-38 10 30 
10-11-38 10 ·-

28-10-38 ıu -

10-11-38 ıs -
3-11-38 15 -
3-11-38 16 -
5-11·38 11 -
5-11·38 11 30 
4-11-38 10 -
4-11-38 11 -
7-11-38 15 -
7-11-38 16 -
4-11-38 15 -
7-11-38 15 -
7-11-38 16 -
7-11-38 17 -

13-10-38itib. 1 ay 
26-10 38 10 -
28-10-38 12 -
4-11-38 10 30 
4-11-38 10 30 
4-11-38 10 30 
4-11-38 10 30 
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Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komiıyonundan: ı:ı• 
Keşif bedeli 2159 lira 12 kuruş olan Cebeci hastanesi pa"Y0 

lan elektrik tesi1&tı açık eksiltmeye konmuftur. 
Ekailtmeai 9.11.931 çarşamba günü saat l 1 dedir. 
İlk teminat 162 liradır. 

• • • 
120 ton telgraf teli ile 2,5 ton bağ teli alınacaktır. Bak: p.D· 

yolları ilanlarma. 
• • * 

27 adet elektrik motörü ahnacaktır. Bak: İnhsarlar U. .tVJtiO• 
ilanlarına 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

· · · dell: Devlet Demir Yolları ve Li nnluı Iıletme Uınuın Idaresın 
11 

Muhammen bedeli 5400 lira olan 60000 adet elvan k~rto,, 
10.11.938 per,emhe günü saat 15 de Haydarpaşada gar bıtı•, 
içindeki aahnalma komisyonu tarafından kapalı zarf usulü ile 11

' 

hn alınacaktır. . 405 
Bu işe girmek iıtiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ıle 

0 
lira muvakkat teminat ve teklif mektupların• muhtevi ıarfl.•~~
eksiltme günü saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermelerı j(İ 
zımdır. Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binuı içiode 
komisyon tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

İzmir İnhisarlar Baş Müdürlüğünden: ~. 
İdaremizce bu ıene zarfında izmirden satın alınacak kuru ıJ 

b r• 
zümlerin idare ambarlarından rıhhma şimendiferle getirilecek ı.ı 
dalann istasyondan idare ambarlarına ve taş iskeleye ye rıbtıı123 

kadar nakliye işleri açık eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen nakliye ücreti 4665 muvakkat te~i aatı 349.88 lirad~ 
Şartnameai Levazım şubemizde görülebilir. isteklilerin 4.1 l·~ i· 

günü saat 15 de Baş müdürlüğümüzdeki komisyona gehneJerı 
lan olunur. r1""""' 

Mahrukat Benzin-Makine yağiart v .s. 
İzmir Lise ve Orta Okullar Alım Satım Komisyon BaşkanlığıPdııl> 

izmir Bölge sanat okulunun yakacak ihtiyaçlarından 40 toıı 
Zonguldak levamarin kömürüne tahmin edilen fiat 540 lira oJııP 
11.10.938 taribinc!e yapılan açık eksiltmesinde kömürü verıneJ~ 
istekli çıkmadığından açık ekıiltmesi 8.1 ı .. 938 tarihine tesadüf e 
den salı günü saat 16 da Kültür Direktörlütünde yapılmak üı:ere 
uzatılmıştır. İlk teminat 40 lıra 50 kuruştur. k' 

İsteklilerin şartnamesini i'Örmek üzere her gün Kültür Dire 11 
törlüğüne ve ihaleye iştirak etmek istiyenlerin de yukarıda y~ı~. 
gün ve saatte teminat makbuzlariyle birlikte Kültür Direktotlıl 
ğünde toplanacak olan komiayona müracaatlara. 

~ Et __ --
Müteferrik 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satma]ma 
Komisyonundan : 

.--_,,-

Ta"l hhüdünü ifa etnıiyen müteahhit nam ve hesabına olar;. 
vasıf ve örneğine uygun ve bir takımı 70 lira tahmin bede 
Ji yüz subay binek eğeri kapalı zarf usulile 11.1 t .938 cıJıtlıı, 
günü saat 10,30 da satın alınacakhr. Şartnamesi parasız olaS 
rak alınabilecek olan bu eksiltmı}ye girmek istiyenlerin 5:2 
li"alık teminat makbuz veya sandık makbuzunu ve şartname· 
de yazılı belgel~re muhtevi teklif mektuplarını belli gün sıı• 
at 9,30 a kadar komioyona vermiş olmaları. 

~ 

Selimiye Askeri Satınalma Komisyonundan e• 
Selimiye tümenine bağlı birliklerde n.evcut tamire muhtaç ı:ı:ıııbt 

1 
lif tip ve numarada yüz otuz sobanın, tuğla, ızgara, kapak, ııaçlat 
gibi noksanları pazarlıkla yaptırılacaktır. li~ 

Pazarlık 28.10.38 cuma günü saat onda Selimiye tümen asker 
dairesi binasındaki Tüm. Satınalma komisyonunda yapılacaktır. d , 

Talipler tamir edilecek sobaları Selimiyedeki alaylarla Taşkişl• :, 
ki ve Kara deniz boğazındaki alaylara müracaatla görmeleri bilha5

· 

lazımdır. 

Pazarlık sonunda takarrur edecek fiat üzerinden yüzde on 
btıŞ 

kati teminat derhal tümen muhasebe veznesine yatırılacaktır. , 
Taliplerin bu işlerle meşgul olduklarına dair vesika ibraz etıı:ıe 

leri icap etmektedir. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Karaköse Askert Satınalma Komisyonundan: • 
Kağızmandaki kıtaatın ihtiyacı olan 200 ton ekmeklik uıı ~O 

pah zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin edilen bedel ~2, ii 
lira ve ilk teminatı 2400 liradır. Eksiltmesi 7. l 1.938 pazartesı g 
nü saat 15 de Karaköıede satınalma komisyonunda yapılacaktı'~ 
Teklif mektupları saat 14 e kadar kabul edilecPktir. Şartnanıe " 
evsafı 1 tiO kuruşa komisyondan alınabilir. 

Sıvu Tümen Satınalma Komiayonundan: al• 
Sıvastaki birliklerin ihtiyacı için aşağıda yazıb erzaklar k 3P , 

zarfla eksil~meye konulmuştur. Şartnamesi her gün koıni~Y0:. 
görebilir. ihale Sıvasta tüm. sa. al. ko. da yapılacaktır. 1ııte "e 
Jiler kanunun 2-3 cü maddelerindeki vesaikle ve ilk teminat 
teklif mektuplarını Sıvaata Tüm. Sa. Al. Kon. vermeleri. "li 
Cinsi Kilo Mu Be Mu Te İhale Gün ve ıaat şe 

Li Ku Li Ku ı•'f 
Ekmeklik un 363500 50890 3816 75 8.11.938 15 kapalı ı•rf 
Sadeyağ 17500 l7237 50 129l 82 7.l 1.938 15 kapalı 
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Bursa Tümen Satınalma Komisyonundan: 1 • ·~- ~ ~- - -- - -

~t ~u~,. garnizonunun 939 ağustos sonuna kadar mud-i inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
•çın ihtiyacı olan 22.000 kilo sadeyağının 4.11 938 

l lf 
il Toptan Satış Fiatları 

Mubam. bedeli Muvakkat İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti 
'1a fÜnü saat 11 de Borsada tümen karargibında sa· 
lıt. lf!ıa komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacak· 
~t lk teminat 1773 liradır. Şartnamesi İstanbul, Ankara 
~tı111 amirliği satınalma komis onunda ve Bursa tümen 
\ . •l111a komisyonunda her~ün parasız göriilebilir. İstek· 'l'ill belli saatten bir saat evveline kadar kanuni veeai· 

beheri tutarı teminatı Eksiltmenin ('~-JV>~-JV>-.AAA-.AAA-AAAA--A~AA-AAA-AAAA--Al'\AA-~~ 

ko111isyona müracaatları. 
~t.. Orman Koruma Genel Komutanlığmdan 

ııbul Zeytinburnunda Orman Koruma renel komutanlık talim 
~'•tı ihtiyacı için açık eksiltmeye konulan 5400 kilo sadeyatına 

.c;•luııadı~ıudaa 2490 uyıh kanunun 43 maddesi mncibince ek-
1 on gün uzatılmıştır. İhalesi 27 birinci teşrin 938 perşembe 

.. at 11 de lstanbulda Topçular caddesinde Galata komutanlık 
~a komisyonımda yapılacaktır. 
~ Yatın muhaamen bedeli 4968 lira olup muvakkat teminata 
.._~ 60 kuruştur. Şartnamesi genel komutanhk aatmalma lc.omis
llııı a "• latan bulda Galatada Topçular caddesinde 176 no. da am· 
ıt11!il.rlügünde her gün g-Örülebilir. 
~ lılcrin kanuni vesika ve muvvakkat teminatlarile birlikte oıcz-

1' Ye saatte komisyona müracaatlara. 

~~llkara levazım Amirliti Satınalmı Komiıyonundan : 
~il •ra 1r•rnizou birlik ve müesseseleri içtn 134605 kilo yatak
i~tl otun açık ekailtmeıi 9.11.938 1&at 15 te Ankara Lv. 

~'la ••haalma komiıyonunda yapılacaktır. 
•ııııııen bedeli 4374 lira 66 kuruş ilk teminat 328 lira 10 

llr, Şartnamesi komiıyonda srörülür. kanuni veıika ve te
~ belli vakitte komiıyonda bulunulması. 

~ul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
~ O lr:ılo Ispanak 28500 kilo Lahana 70000 kilo Pırasa 7000 
~'•11 ç 15000 kilo kereviz 60000 kilo karnabahar 34000 demet 
ı.. "0:ı: 7.11.038 PazartHİ rünün saat 15 de Tophanede İstan 
.,"•ıırn imirliti utınalma komiıyonunda kapalı zarfla ekıilt
~Pılacaktır. Hepıinin tahmin bedeli 18710 lira 50 kuruş ilk 

14().j lira 29 kuruıtur. 

lG Çatalca Tümen Sahnlllma Komisyonundan : 
"' birlikleri hayvanatı ihtiyacı için 3.10.938 pazarteıi günü 

ı..:'i ya_!>ılan . 1~7 ton yulafa verilen fiyat komutanhkça la
~ 2Cirulmedıtınden 2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddHi 
,~cıe ayni evsaf ve şartlar icinde bir ay zarfında pazarlıkla 

\ Ç"•cllktır. Pazarlık 10 ikinciteşrin 93~ perıembe günü ıaat 
''ltalcada Tümen Satınalma Komisyonunda yaf.'ılacaktır. 
'• Yulafın tahmin bedeli 9850 lira ve ilk teminatı 738 lira 
,, "ıt11r. 
;~'t~rn birlikleri hayvanatı ihtiyacı için 84 ton sa~an 14 
ıtOti? 938 pazarteıi a-ünü saat 15 de Çatalcada Tümen satın· 
· ~~ııyonunda açık ekıiltme ile satan alınacaktır. Tahmin 

' 
1
" elli lira ilk teminatı 78 lira 75 kuruıtur. Şartnameıi 

' 11cla her gün görülebilir. 
- ---= l''-' Elizıt Tümen Satınalma Komisyonundan : 

~hı Hozattaki birlikleri için 65000 kilo bulrur kapalı 
\ 'it.·ııt aatınalma komiıyonunca 8.11.938 uh günü uat 
~trneıi yapılacaktır. Muhammen bedeli 7475 lira ilk te
~lJı· !iradır. Şartname1i perıembe, pazartesi ve salı günleri 

1
\ tı ılınde adı geçen komiıyonda görülebilir. 
'- lııt birlikleri için 88000 kilo kuru fasulye 8.11.938 sah 
,•t 10 da kapalı zarfla eksiltmeai Elizıt utınalma komi•
~ hpıl•caktır. Muhammen bedeli 7040 lira ilk teuıinatı 

... ş t . 1 b . - l . . • ar name11 sa ı, perşem e ve cumartesı gun ~rı meıaı 
•dı geçen komisyonda 1rörülebilir. 

!\-._. Edremit Tümen SahnRlma Komiıyenundan : 
,,. ıtteki birliklerin ihtiyacı için 300 ton uu kapalı zarfla 

~tt,' konulmuttu~. Sahmin bedeli 34500 lira ilk teminatı 
•, 5() kuruştur. ihalesi 11.11.938 cuma günü 1aat 16 dıtdır . 

••rtnameıini Edremit Tüm. Sa. Al. Ko.da görülebilir. 

~"- ~araköıe Aıkeri Satınalma Komiıyonundan : 

Cinsi Miktarı Lira Lira Lira Kr. tekli saati ---Elektrik mo- 22 ad. 70 1540 115 50 açık eks. 14 
törü 

Elektrik mo· 200 1000 75 pazarlık 14 30 l ı 

törü 
1- İdaremizin İzmir tütün fabrikası sigara makinaları 

için 22 adet elektrik motörü ile taahhüdünü ifa etmeyen 
müteahhit hesabına Cibali tütün fabrikası için 5 adet re· 
düksiyonlu elektrik motörü şartnameleri mucibince ve hi· 
zalarında yauh usullerle ayrı ayrı satın alınacaktır. 

ll- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hiza· 
larında gösteril mittir • 

111- Eksiltme 9· XII 938 tarihine rasthyan cuma günü 
hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mu
bayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ıV- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
Şubeden alınabi~ir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız fen· 
ni teklif ve kataloklarını eksiltme gününden bir hafta ev· 
veline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüiü tütün fabrika· 
lar Şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazam
mın vesika almaları lazımdır. 

Vl - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat· 
)erde yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 

geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (7856) 1 -4 

• • • 
Muham. 
bedeli Mu vak. 

Nevi 
beheri 

Miktarı L. K . 

İstanbul baş· 
müdürlüğü bi
nasının kaldırım 

tutarı teminatı 

L. K. L. K. 
Eksiltmenin 

şekli sa atı 

,, 
1 

ı ı 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

tamiri işi 

Etil eter 
1185 65 

300 kilo 1 14 J42 -
Eczayı tıbbiye 46 kal. - - 936 19 

89 03 pazarlık 14 1 

27 65 açık ekı.14 30 
70 21 " 15 ı ,ı 

Çemberrap-
tiyesi 3000 kilo - 31 930 - 69 75 ,, 15 30 il 

İmla makinesi 2 ad. 800 - 1600 - 120 - ,, 16 
11 

1- İdarenıizin İstanbul Başmüdürlüğü binasının kaldırım 
tamiri işi şartnamesi mucibince sabo alınacak (300) 
kilo etil eter, cins ve miktarı listesinde yazılı 46 ka
lem eczayı tıbbiye numunesine uygun olmak şartile 
satan almacak 3000 kilo çenber raptiyesi ve teahhü- j 

dünü ifa etmeyen müteahhit hesabına şartnamesi mu· 
cibince yaptırılacak 2 adet imla makinası yukarıda 
hizalarında yazılı usullerle ayrı ayrı eksiltmeye kon· 
muştur. 

il- Keşif ve muhammen bedellerile muvakkat teminatla
rı hizalarında gösterilmiştir. 

111- Eksiltme 9.Xl.938 tarihine rastlaya11 çarşamba günü 
hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Ahın Komisyonunda yapıla· 
caktır. 

lV - Keşıf şartname ve listeler parasız olarak hergün sö
zü geçen Şubeden alınabileceği gibi çember raptiye 
numunesi de görülebilir. 

1 

l ı 

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 ftalya 

n Tarablus 
Patates Adapazar 1 ci 

,, ,, 2 ci 
Zeytin tanesi duble (936 abaul) 

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

,, ,, 3 CÜ ,, 

Sade yat Urfa (birinci) 

n ,, (ikinci) 
,, Kars (erimi4) 
,, ,, (erimemiş) 

,, Trabzon 
:.. Vejetalinl 

Çay Cava 
,, Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

Deri ham ve lflenmif 

Tuzlu kuru keçi 
,, ,, koyun 
,, ,, manda 
,, 

Hava 

,, sıtır 

kuruıu kuzu 
,, 
,, 

Tula 

" 
~alamura .. 

,, koyun 
,, oğlak 

keçi 
koyun 
kuau 
maada 

,, sıtır 

Kösele ıığır 1 ci 
,, m!ln ~a 1 ci 

Meşin elvan 1 ci 
,, beyaz 1 ci 

Sahtiyan elvan 1 ci 
,, beyaz 1 ci 

n 

n 

,, 

kilOIU 
litre9i 
kiloıu 

tonu 

" 
" 
" 
" ,, 
,, 

kilosu 
,, 
n 

n 

n 
,, 
n 
,, 

sandıjı 
b. sandığı 

.. 
kiloıu 

,, 
n 

n 

• 
n 

n 

,, 
,, 
,, 
,, 

" 
" 
" 
,, 
,, 
,, 

çifti 
kilosu 

" 
" çifti 

kiloıu 

çifti 
,, 
,, 
,, 

kilosu 
,, 
,, 
,, 

tanesi 

" ., 
•• 

1 

En az•En çok 

-14,75 
-15,20 
-7 

- -16.00 
14.50 - 15.00 
12.00-12.50 
11.00-11.50 

-16.50 
-21,50 
-26,00 

-.-- -
20.50 - 21,00 
-. -
39.50 -30.SO 
28.00-29 

19- 20 
-25 
-28 

29--24 
800-850 
7.50-

8-
5-5.50 

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

-15 
-108 

100-102 
82-87 

68-70 
- 85 
-49 

~-800 

300- 500 
295-360 

101.25-102.25 

170- 175 
45 46 
60-65 
65-70 

50-~ 
110-120 
110-115 

35-40 
40-45 

165 175 
135-140 
120-130 
90-IOO 

110-140 
90-100 

1 

,; 

~ ~1 birlikler ihtiyacı için 300 ton ekmeklik un kapalı 
~~eye konulmuştur. Tahmin bedeli 51000 liradır. İlk 
'-le liradır. Eksiltmesi 7.11.938 pazarteıi günü saat 10 da 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatler· 
de yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. ISTANBUL 

(7733) 2-4 , "-. eri 1atınalma komiıyonunda yapılacaktır. Teklif rnek-

' s11 t 9 da alanacaktır . - ,.;:::==- ===========-"=---=--===- ====~=~= 
~ ~~bahandaki kıtaların ihtiyacı için 300 ton ekmeklik un jl • ,, ,, ,, ... ,,- -

\'"at• eksiltmeye konulmuştur. Tahmin ltedeli 51000 lira ı D.D.YOLLAQI iSLETME LJ. MUDLJRLLJGLJNDEN 
,_~ .. • 3800 liradır. Eıiltmesi 7.11.938 pazarte.i günü saat \_ ik========·====== ==== ======d 
;\\'S :lcaıede Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Evsaf ve şartna-
~,ı~"llfa Ko. dan alınır. Teklif mektuplara saat ıo da ka· Muhammen bedeli 1706 1 2 lira olan (5) kalem abdesthane ve 

ııı;:tr, (Devamı 4 üncü sahifede) hamam malzemesi 3.11.938 perşembe günü 1&•t 10,30 da Haydar· 

~ti"ı. . 
ı bi ••ı 938 pazartesi günü uat 11 de Ankarada Nafıa 
~:'•ııada malzeme Mildürlütü oda11ntla toplanan malze-
~~ ... l<orniayonunca vagon içintle ve Haydarpafada teslim 
" 1 ırde ceman 4700 lira muhammen bedelli çıralı çam 

paşada gar binası içindeki Komiıyon tarafından açık eksiltme ile 
satın alınacaktır . 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun ta) in ettiti vesaik Ye 127 li
ra 99 kuruşluk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme 1rünü ... 
atine kadar Komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu ite ait ,artnameler Haydarpaşada gal' binuı içindeki Ko
misyon tarafından parasız olarak datıtalmaktadır. (7507) 3-4 

• • • 
Muhammen bedeli 18375 lira olan 120 ton telgraf teli ile 2,5 

ton bat teli 9.12.938 cuma a-ünü uat 15 te kapalı zarf usulile 
Ankarada Nafıa Vekileti binasında satın alınacaktır. 

Ticaret ve Zahire Borsası 

CiNSi 
Fiatlar 

Aşafı 

Kr. Pa . 

Bujday yumutak 5 15 
,. sert 5 -

n kızılca 

Arpa Anadol 
Bakla 

Çavdar 
Arpa yemlik 
Yulaf çunlh 

Keten tohumu 

iç fandık 

5 10 

" 10 

9 35 

72 20 

24.I0.9J8 ======== 
Yukan 
Kr.Pa. 

5 29 

10 -

Butday 
Arpa 
Faıulye 
Un 
Tiftik 
iç fındık 
Z. yatı 
Yapak 
Çavdar 

Gelen 

Keten tohumu 

K. ceviz 
SU1am 
Nohut 

Giden 

Ton 
925 
2M 
41 
68 

Ton 
83 

191 
154 

1 

, , el~ llletre mikip kerestenin ebadının ve teılim rnüd· 
~ 'i•ttirilmeai dolay11ile yeniden açık eksiltmeıi yapıla 

ıı, .. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1378, 13 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiti vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 
14 e kadar İdaremiz !h alzeme daire1indeki Komisyon Reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Ceviz kabuklu - -

Kuıyemi çuvalla 5 21 
Kuşyemi dökme - -

5 2J 

iç fındık 
Afyon 

23 25 
5 50 

ı-Sııtİ~lladolu hattı üzerinde olmak üzere teslim iıtasyo
l "'111, \t tıebilirler. Ve bu i.tasyonda yine vagon içinde tea· 
~ ;_;. '

1
recekleri fiatların ne ıuretle heup edileceti şartna-

~~ ıdır. 
,, t te11ıinat 352,50 liradır. 
. .. ,:•rtnaınesi ve teferruatı Ankarada Nafıa Vekaleti 

~~·ı,l'j GrIGtüntlen parasız olarak alınabilir. 
ı:"li~lıe il l!ıuvakkat teminat ye tartname1inde yazılı veıika

• 'Ynı rün uat 1 1 de Komiıyonda hazır bulunulma
(7724) 2-4 

Şartnameler para11z olarak Ankarada Malzeme Daireıinden, 

Haydarpatada Tt!sellüm ve ıevk Şefliğinden datıhlacaktır. 

imtiyaz sahihi ve yazı if1-i 
Dirolrti;.rü: l.ııaUJ Girit 

(7839) 1-4 

8a11!dığ1 7er: ARTUN Baıı.ımev 
c~ı..t. BiJJir ıt0aa. No. llJ 

' 

Fandık - -

Tiftik mal 
Tiftik Otlak 
Su1&m 

Yapak Trakya 

n Trakya 

Giz Yünü 

aı ıo 65 6 

75- - -

Dış Fiatlar 
Butday : LiYerpul 3 18 

• : Şikago 3 06 
n : Vinipek 2 85 

: Anven 2 81 Arpa 
Mııır : 
Keten T. : 
Fındık G.: 

• L.: 

Londra 3 23 

• 
Hambur1r 

• 

6 37 

80 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication Mode Prix Caution. Lieu d'adjudication et du 

~------------ d'adjudicat estimatif provisoire Cabier deı Cbargeı 
Jours Heure 

~~~--~------·~~~------~-----------.;......,:;;._, __________________ _ 

A) Adjud ications au Rabais • 
_Construction-Reparation-Trav. Publ lcs-Materiel de Construction-Cartographle 

Conltruction s route Malkara-Keşan : 8608 
metres. 

Reparation a la bat. hôpital Regional Tekir
dağ (aj.) 

Construetion parapet, mur et porte en fer a 
la bat. hôpital Region:ıl Konya 

Construction au lycee Konya (aj.) 
Ouverture canal et travaux d'arts pour ırrı· 

gation plaıne Sarayköy Çürüksu a Nazilli 
(cah. eh. L. 20) 

Con tr. trotoir en carreaux aux alentours du 
hangar d'aviation bain ete. (aj.) 

Ouvertuı e de trois sondage a Reşadiye et 
Gaziemir. 

Constr. en pierres parquets du rer.-de-ehıusıee 
dea bangars Bor et Niğde 172550 m. 

Dressement earte ctat aetuel bourg lıparta 

• " 
n " 
n n 

Konya 

n 

n 

• 

" 
" 
n 

ville Eskişehir 
bourg Yalvaı.: 

n Ereğli de 

Trav. conıtr. dans konak gouvernemental (aj.} 
Reparation Ecole !\or.nale lstanbul (aj.) 
Constr. hangar pour planeur au sommet C. a 

lnönü 
Rep. et poıe tuiles ıur toit faculte litterature 

n toit bitisse morpbologie 
., • lnıtitut Medico·legal 

Trav. conıtr. danı divera endroits 
Ajoute de fer aux tuyaux en beton qui ıeront 

fabriqueı iı Gaziemir (aj.) 
-Main d'oeuvre pour constr. pa11e, mur et toit 

au village Kiğa•hane 

Pli cach 35287 52 

1130 -

Publique 1000 -

Pli each 400008 -

Gre a ıre 

Pli caeh 8000 -

Publique le m2 2 60 

Pli cach 

n 

• 
" 

" 
Publique 
Pli caeb. 

Gre a gre 

• 

Publique 

7500 -

7250 -
5000 -
5500 -

17547 84 
1703 57 

46259 -

135 -
436 -
135 75 

799896 -
4590 -

2646 52 

15 % 

19750 32 

600 -

336 47 

562 50 

544 -
37.S -
412 50 

128 -

344 25 

Vilayet Tekirdağ 

" 
Hôpital Reğional Konya 

Dir. Lyeee Konya 
Min. Trav. Pub. Dir. Aff. 

Hydrauliques 

Com. Ach. Milit. Diyarbakır 

Com. Ach. lntend. bmir 

2·11-38 15 -

26-10-38 15 

4-11-:!8 15 

27-10-38 
16·11·38 15 

Danı 1 mois 

8-11-38 16 -

6 eme Exploit. Ch. Fer Etat Adana 31-10 .. 38 10 -

Min. de l'lnterieur Com. Restıu· 10-11-38 11 
ration Munieipalite 

idem 

n 

" 
Dir. Fisc Malkara 
Dır. Trav. Pub. lıtanbul 
Dir. Gea. Türkkuşu Ankara 

Com. Ach. Univeraite l.tanbul 

n 

• 
Com. Ach. Man. Def. Nat. Ank. 
Com. Aeh. lntend. lzmir 

Conaeil dea Aneiens du Village 
Kağıthane 

10-11-38 11 
10 1 -38 11 
10-11-38 11 

3·11-38 14 
2-11-38 15 
7-11-38 15 -

27-10-38 11 -
27-10-38 11 -
27-10-38 11 -
Juıqu'au 1-11-38 

3-11-38 15 

28-10-38 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitalres-Fournlture pour Hôpltaux 

lnıtruments mcdicaux pour le service geneco
logique de l'hôpital Regional de Çanakkale: 
24 lots 

Produita pharmaceutiques: 12 lots 
lnstrumenta de cbirurgie et medieaments 

P11blique 

" 
n 

1000 -

1000 -
150 -

Electricite-Gez-Chauffage Central (lnstallatlon et Materiel) 

Fil telegraphique : 120 t.- Fıl pour liıature : 
2,5 t. 

Moteurs electriques : 22 p. 
n " : 5 p. 

lnstall11tion e eetrique au depôt de la douane 
Fıl telegnpbique: 50 t. fil pr. ligaturo· 200 

k. (indigene ou de prov. d'Europe) 
lnstall. eleetr. pavillons hôpital Cebeci 
lnstall. eleetr. du Nahiye Ahmetli (aj) 

Habillement - Chaussures - Tissus 

Publique 

Publique 
Gre a gre 
Publique 
Pli cach. 

Publique 

Culr• 

Costumcs pour travail : 120·200 p.- Chemi- Publique 
ses : 150 200 p.- Chau1Sures: 120-200 pai-
res- Pantoufles: 180-250 paires- Toile ame-
rieaine : 1000-1500 m. (aj .J 

Articles d'habillement : 27 lots Publique 

Transport - Cha.rgement - Dechagement 

Transport de roisins et autreı 

Travaux d'lmprimerie-Papeterle -
Cartons colories : 50000 p. 

Combustible Carburant-Huiles 

Benzine: 25-30 t. 
Charbon lavemarin de Zonguldak: 40 t. 
Hois: 238 t. 

n p. four: 98 t 

n 500 t. 

Divers 

Publique 

Pli caeh 

Pli cach. 
Publique 

" 
" Pli cacb. 

18375 -

1540 -
1000 -

301 52 
7530 -

2159 12 

1500 -

4665 -

5400 -

6240 -
540 -

4165 -
980 -

5500 -

H:ırnaiı pour montı.. re ; 100 p. 
Cartouchicres a 6 poches : 600 p. - Courroie 

pour epııule : 3100 p.- Ceintures : 950 p.
Cartouchieres 6 poehes pour baionnettes : 
150 p.- Cartouchierea en toile nevre.in : 
2000 p - Ceintures de cartouchiere en ne· 
vresin: 1000 p - Courroies pour epaule deı 
eartouchıeres en nevresin: 1000 p.- Poches 
pour baionnette• dea cartouehicres en ne
vreıin : 1000 p.- Courroics pour fusils : 
6200 p. (cah. eh. P. 128) (aj.) 

Pli cacb la p. 70 -
Gre 8 gre 25435 

75 -

.. 
1378 13 

115 50 
75 -

564 75 

162 -

380 -

112 30 

149 88 

405 -

468 -
40 50 

312 38 
73 50 

412 50 

525 
1097 62 

Vilayet Çanakkale 

Kaymalı:amat Akhisar 

n 

Adm. Gen. Ch. Fer Etat Ank. 
Bur. Exp. H.paşa 

7-11-38 15 -

10-11-38 15 -
10-11-38 ıs -

9-12-38 15 -

Com.Ach. Econ. Monop. K.tache 9-12-38 14 -
14 30 
14 

• 9-12-38 
Dir. Douaneı Samsun 2-11-38 
Ministere Tr. Pub. Dep. materiaux 9-12-38 15 

Com. Ach. Minilt. Def. Nat. Ank. 9-11-38 11 
Village Nabiye Ahmetli 31-10 38 15 -

Direction Culture Edirne 7-11-38 15 -

Vilayet Çanakkale 3-11-38 15 -

Dir. Priacip. Monop. lzmir 4-11-38 15 -

ler Expl. Ch. de Fer Etat H.paşa 10-11-38 15 -

Dir. Com. Marit lst. 10-11-38 14 30 
Com. Aeb. L)cles Ecoles Sec. lımir. 8· 11·38 16 -

• Div. Elazığ 31-10-38 14 -
Command. Gendr. Çınaltkale 7-11-38 15 -
Com. Acb. Milit. Çorum 9 11-38 15 -

Com. Ach. Comm. G. Gend. Ank. 11-11-38 10 30 

n 10-11-38 10 -

Çarşamba 26· 10-938 

U maktalı demir (PTT Ank.) -'! 814 
Ank. istasyonunda DDY U. idare binası inş. (DDY) "~ 832 

Sabun (Diyarbakır Lv:r;.) .,,; 840 
Un (Kayseri Kor) .,! 846 
Beden terbiye aletleri (Siyual Bilgi. Ok.) .:Y~ 846 
Pavyoa ve hangar inş. (Eskişehir Lvz.) ,,; 846 
Dizel motörü ve montajı (Kütahya Beled.) .,! 846 
Kanaviçe (f ophane Lvz.) J\. 858 
Kamyonet (İnhiı. U. Müd.) .,,; 847 Li 
Verem dispanıerinde yap. tamirat (lst. Beled.) .I\! 847 --· 
Sebze ve erzak (lst. Erkek ÔR-r. Ok.) ,,; 847 
Bayrak (Yüksek Ziraat Enst.) _,; 847 
Benzin ve nkum (Trakya U. Müfettiş.) ,;''; 849 
Tayyare bezi, şerit v.s. (THK Genel Mrk.) .,; 850 
Kükürt {lçel Ziraat Müd.) .Y! 850 
Yulaf (Balıkesir Aık. SAK) ·'~ 850 
Fen tatbikat okulunda yap. tamirat (lıt. Komut.) .'ı! 851 
Zaman miışirisi (PTT Lvz. Müd.) ~\; 851 &ıı 
Belediye binası inş. (lnönü Beled.) ~'~ 853 
Hangar, ambar v.a. inş (Kayseri Nafıa Müd.) ~\! 854 
Motorin, benzin, fitil, üstüpü, gaz. v.s. (Afyon Vil.) X 855 
• Meşe kömürü (Dörtyol Orman Bölge Şefliği (.;\'! f56 
Keten tohumu Ye mısır (Eskişehir Veter. Dir.) ~'! 857 
Okul tamiri (Kara Vil.) ,,; 859 
Konak iskelesi teras örtü inş . (Deni"Zbank iz.mir Dir.) J'! 859 

Çakılla kum (Tophane Lvı.) .\; 859 
Otobüs ,, " .\! 859 
Sadeyağ (İz.mit Tüm.) ~\: 859 

Mercredi 26- 10-938 

" 
Fer a profilU. (Dir. P.T.T. Anlı:ara) No 814 't 
Constr. bit. adminiıtratif (Cb. de Fer Etat) No 832 'çı 
Savon (lntend. Diyarbakir) No 840 
Farine (Corpı Armee Kayıeri) No 843 6 
Articles de aport (Dir. Ecolea Sciences Politiques) No 84 
Constr. pavillon et hangar (lntend. Eskişehir) No 846 
Moteur Diesel et montage (Municip . Kütahya) No 846 
Camionnettes (Dir. Gen. Monopoles) No 847 j41 
Constr. au diapensaire de tuberculeux (Mun. lıtanbul) Na 
Provision et leıumes (Dir. Ecoles Normale lıt.) No 847 >, 
Drapeaux (Dir. lnatitut Agrieole) No 847 ş4q .t.ıl 
Benzine et vacoum (Com, Ach. lnıpec. Gen. Thraee) (lılo rıo iV 
Toile pour avion et ruban (Ligue Aviation Turque Aok•) 
Soufre (Dir. Agı ieole lçel) No 850 
Avoine (Com. Ach. Mılit. Balikeıir) No ~50 rl V1 

Rep. bat. ecole application de aciences (Command. l"t.) 
0 

lndicateur1 de temps (Dir. Eeonomr.t P. T. T.) No 851 
Constr. bit. Municipale (Municip. lnönü) No 853 5-f 

n hani'ar et dcpôt (Dir. Tr<lv, Pub. Kayseri) No 8 
Motorine, benzine, ctoupe, mecbe (Vil. Afyon) No 855 
• Bois de ch(:ne (Dir. Foret• Dörtyol) No 853 57 
Graine de lin et mais (Dir. V eterinaire Eakiıehir) No 8 . ( 
Rep. bit. ecole (Vilayet Kars) No 859 ~ ' 
Conıtr. eouverlure terasse, ı>chelle, konak (Oir. Oeni:ıbıt 

No 859 
Sable et autobus (lntend. Tophane) No 859 
Beurre (Div. iz.mit) No 859 

~~~~~~~~~~~~~~ 

~",i~· 
Sultanahmed Bölge Sanat Okulu Arttırma ve { 

Komisyonundan ı'· 
Mikdarı Fiyata Ekıiltmenin T.G.S. Lir• ~ 

Nevi Kiloıu Ku. S. ilk t85 
Datlıç eti 11900 42 4.11.938 Cuma 14 ~14 ıt' 

Okulun mayaı 939 aonuna kadar Dathç eti ekıalta:. .. ~ 
mu,tur. Eksiltme Cataloğlunda Yükıek mektepler• 1 
ti binuında toplaun komiıyonunda yapılacaktır· ttit 

Ekıiltmeye girecekler 2490 numaralı kanunun elllt~ t . .,. 
haiz olmaları ve Tıcaret oduının 938 yılı Belge•' 1p1 

liJınndır. Eksiltme ihale evrakındaki şarta tevfik•0 1 ~~ 
Ekıiltmeye girecekler belli gün ve saatte ıözü ıeçeO ti' 
ciliğe ve şartları görmek için de mektebe bat •"' 
olunur. 

: I• 
Elazıt Tümen Satınalma Komiayonuod• 1'_, 

Elizağda birliklerin hayvanatı ihtiyata için aş•A'1d• 
ler kapalı zarfla 11.11.938 cuma günü alınacaktır·.11,ıı El&zığ Tüm. s •. Al. Ko. da görülebilir. İıtekJilerifl 1 ı.ilı.J' 
een bir saat eYvel teklif mektuplaranı makbuz oıuk• / 
na vermeleri. tJı•I' 
Cinai Miktarı Mu. Be. ilk te. 

Yulaf 
Arpa 
Kuru ot 

Kilo Lira Lira K. 

l 10,000 
825,000 
660,000 

6600 
49:100 
39600 

---495 
3712 50 
2970 


