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GAZETES.ll 
Umum Tüccar Si)rın ve Müteahhitlerin 

~~~-=~~~===~==~=-=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Mesleki Organıdır 

Y eşBköy Gramofon 
Plak fabrikası 

... -·-
lstanbula yarım saatlik mesafede olan 

hu fabrika gayet sistematik çalışmaktadır 
'111Aanniyenln hançereslnden çıkan ses 

plaka nasll ahnır ? 
&· 
~/~ endüstriciyi olduğu ı~-' bina görünüyor. Beş dakika 
~ er kesi al!kadar eden sonra fabrikanın kapusunda 
~~~'tını, şimdiye kadar ya- idim. İhtiyar kapucu no iste· 

-•ı unutulmuş röportaj- diğimi sordu, gazeteci oldu-

s1 açılma rökorunu Türkiye 
kazanmıştır. 

-Fabrikada yabancı işçiniz 
varmıdır? 

- Hayır, hepsi türktür, yal· 
nız plAk teknisiyenimiz İngi
lizdir ve ayni zaman da fab
rikanın direktörüdür. Hatta 
bundan 3 sene evvel Roman
yada açılan bizim firmanın 
plak fabrikasinda buradan7 l 
Tü::: mÜl.!hüs:as gönderdik. 

- Ne kadar ameleniz var
dır? 

- Amele ve işyar sayıaı 

35 i geçmez, fakat ihtiyaca 
fazlasile yetişiyor. Çünkü ay
da ancak 13 ile 15 bin plak 
çıkarıyoruz. 

- Bu plaklar yalnız Tür
kiye de mi sarfediliyor? 

- Hayır ; dünyanın her ta· 
rafına gönderiyoruz. Hatta 
Hindistana bile buradan plak 
gönderiyoruz. 

- Plaka ses nasıl alınır ? 
- Plaka ckuyacak olan ar-

Bu iş on dakika kadar sü
rer, fakat plakı meydana ge· 
tirebilmek için ikinci bir kalıp 
lazımdır.İkinci kalıbı almak 20 
saat sürer, şöyle ki ; balmum, 
göz taşı, sulfat dö kuiron ve 
mai mukattar banyosuna ko
nur. Sesli tarafına on kilo a
ğırlığında bakır bir çubuk 
konur ve negatif, pozitif ol
mak üzere cereyan verilir. Bu 
cereyanda bakır erir ve kalı
bın bronze edilmiş kısmıDa 
yapışır ve banyoda yapışmış 

bakırdan ikinci plak yapmak 
için, ayrıca krom banyosuna 
konur ; bu banyodan sonra 
hamur halinde mevadi ipti
daiye prese konur ve yarım 
dakikada bir plAk basılır. 

Kalıptan 10 bin pJak basılır. 
Muayeneden sonra ambalaj 
yapılır ve lazım gelen yc:iere 
gönderilir. 

Fabrika dokuz dairedir. E-
lektrik dairesi, laboratuvar, 
plak dairesi, ambalaj dairesi, 
okuma dairesi, ve ses mua

yene dairelerinden ibarettir. 

tist her tarafı kapalı ve boş 
bir odada şarkısını okur. Bu 
esnada yanındaki odada bu
lunan mütehassıs sesi, gelişi· 

Hakikaten güzel ve modern 
ne göre ayar eder; bir gra• olan bu fabrika hakkında is· 
mafon plcikı boyunda ve iki y. • 

b k ti
. k 1 1 y d tedıgım malumatı almıştım. 

uçu san m a ın ıgın a ta- I y • •• 

d'l · b" b 1 k Kalkacagım sırada, dırektor 
pere e ı mış ır a mumu or B p ld' M h · 

b b 1 . ld y ay ost ge ı. u asehecı 
v~b' u1 a mumu sesı 0 ugu bizi tanıştırdı; fakat trene 
gı ı a ır. 

Sese alındıktan sonra bal· fazla vaktım olmadığından 
mumu bronz makinesine ge- kendisile fazla konuşmadım 
tirilir: Kalıbın ses alınmış ta- ve elini sıkarak ayrıldım. 
rafına bronz tozu ekilir ve fır· 

HARiCi EKO OMiK 
HABERLER 

Yunanistanda tütün hakkında talimat 

Yunanistan zıraat nazırı a· meleri tütftn mahsulüne ve 
tideki talimatı havi tamimi 
bütün alakadar dairelere teb· muamelelerine nazır ve mil

dir olanlardan bilhassa rica 
olunur. Bu talimatın muhak
kak bu sene tatbikile 1938 

liğ etmişdir.- "Geçen se· 
ne ,.. tütünümüzün gı>çirdiği 
buhran -ki bu sebepten hAla eli· 
mizde tütün kal maktadır- hü senesi malların kemiyet ve 
kumeti tfitün istishaline dair keyfiyet noktalarından tasfiye 
tedbirh•r almağa mecbur etti. edileceğine ve müşteri piya-

Bu tedbirlerin başlıcası bo- salarda rağbet bulacağına in
zuk, çürük tütünlf'rlt-, adi tizar olunabilir. 
yaprakların ihraç olunacak Verilen vesayanın ne de· 
tütünler arasına sokmamak rece mühim ve müstacel ol
için müstahsili ikna ve icbar duğuna tütün müstahsillerini 
etmektir. Bu halin devamı ya- ikna edebilmek için, kati su
bancı piyasalarda Yunan tü- retle bildiriniz ki kanşık adi 
tününün namı berbad edece- tütünlere müşteri yok, o mal
ğine sebep olacaktır. Bu ted- lere fiyat bulmak ve onları 

birin bila ihmal infazına ve elden çıkarmak imkansızdır. 
çürük, bozuk yaprakların mev- Ve verilen talimata karşı la· 
cut mallerden ç karılıp imha ı kayd kalırlarsa telafisi naka· 
etmesine gayret ve dikkat et· bil ziyanlara sebep olacaktır,,. 

~·--------···------~-

Yugoslavyanın iktisadi hayatına 
dair rakkamlar 

Amerikada ve Avrupanın Hükümetin varidatı 5.130 
bazı taraflarında hüküm sü- milyon dinardan 5.69 l milyon 
ren iktisadi buhranına rağ- dinara. 
men, Yugoslavyada vaziyet Tahmil olunan vagon ade
memnuniyetbahş görünmekte- di 731.000 den 815.000 va

' ça ile her tarafına bulaştırılır. 
Y. Z. M. d 

ir. gona. 

~ ~. bı. • 
~ tibi in h' · · 1 b d d' M d' 

Plaklar basılırke n !. ... 

Pt"~i ce ır ışın yapıl· ıonra; uyurun, e ı. er ı-
~l'i lk ~nı sanıyorı1z. ı ven başında beni nezaketle 
·t\"de ~sıt . Yapılır? Bunu karşılayan müessesenin muha· 
-tı ~den etkık etmek için 

1 

sebecisi Bay Panosyan : 
~ ~ '"•U ~ren~ atladım ve -- Direktör fa!Jrikada çalı
;- '(, ;lk'· hır yolculuktan 

1 

şıyor, bir az bekleyeceksiniz, 
~~~d-ıc! oye vardım. İs- fakat istediğiniz malumatı 
~ ""-ıllın arabacılardan plak bende verebilirim dedi. Be
. ırlll. 'f ~erede olduğunu nimde isteciiğim bu idi. Otur
~ İtare:' ıca bir arabacı dum, ve konuşmağa başladık. 

~b. \l i6ıt ederek caddenin - F abrikamz ne zamandan 
~.. •rdi 

•ı il . · beru calışıyor ? 
dt,._rl erıde, muııtaıam - l 931 de ilk olarak ça-

lctı~ ·k Çevirilmiş bahçe lışmağa başladık. O vakıt 
1 

\'e modern bir Balkanlarda ilk plak fabrika· 

------ -. -·-- Yugoslavyadan bu sene ilk Memlekette tedavülde bu-
altı aylarında geçen senenin- lunan banknotun mecmuu 
kinden az ihracat olı1;1uştur; 5.474 milyon dinardan 6036 /-".,,, ... ,,,, " ... m lı E v \.. T 2820 milyon dinara karşı 2389 milyon dinara. 

L!l t: .l\ r:; milyon dinar. İthalat ise ge- Bankalarda ve emniyet 
çen senenin aynı altı ayların- sandıklarında tassarruf olunan u A BE n , ~ E 0 I d~n fazla olarak 24~0 milyo~ paranın miktarı ıo milyar 

~ J r'\ .1....1 1\ dınara karşı 2636 mılyon dı- 832 milyon dinardan 1 l mil
i nar olmıştır, fakat şayanı dik- yar 53 t milyon dinara. 
1 kattir ki bu sene ithalatın Borsada muamele gören 

Susam büynk kısmı memleket sa- eshamiıı kıymeti 185 milyon 
nayiinin inkişafına hadim ola- ı dinardan 265 milyon dinara. 

Piyasam ı zda son il:i gün 
zarf mda gerek hazır ve ge
rekse alivre susam üzerir e 
4/500 çuval kadar satış mua
melesi görülmüştür. 18,50 ku· 
ruşa kadar arzedilen hazır 
Antalya susamına 10875 kuruşa 
piyasada talip zuhur etmiştir. 

Alivre malı satıcıları teşrini
sani teslimi 18 kuruş iste· 
mektedirler. Son zamana 
kadar 17,75- 17,625 hatta 
17 .50 kuruıa arzedildiği cihe
ti nazarı itibare alınırsa su
sam fiyatlarının cüzi bir mik
tar tereffü etmiş olduğuna 
hükmetmek lazım gelir. 

Bu sene havalar ziyadesiy-
le sıcak gittii'inden ve ıu,aaın 
mıntakalarında cığ yaj'mama· 
sından yeni mahsulün çok er· 

ken yetişeceği kuvvetle tahmin 

cak makineler ve tesisattan Maliye ve ticari piyasa· 
edilmektedir. Susamcıların mürekkeptir. Geçen senenin larda tedavül eden dövizin 
söyleyişine göre eylülün ilk ilk altı ayların vaziyetine nis- ve valutanın mecmuu 1.493 
haftası Antalya susamı İstan- beten bu ıenenin ilk nısfın· milyon dinardan 1. 738 mil-
bula gelecektir. Esasen Ada- da.- yon dinara yUkselmiştirlcr. 
na, Tarsus ve havalisi mah, 1 
yani Mersin susamı her halde 1 

diğer susamlardan evvel ge- I 
lir. Bu itiba:r!e ey!ul ipti da
sında Mersin susamının şeh• ! 
rimize yetişmesini muhtemel 
bulanlar vardır. 

------~--···-~--~-

Almanyanın Tuna havzasında 
yeni faaliyete girmesi 

Bu sene mahsulü Antalya 
susamları randöman nok· 
tai nazarından çok ıyı ve 
iri taneli olacağını söyliyor• 
lar. 

Fiyatlarda tebeddülat yok

tur. Hazır malı 18,50 kuruş• 

LO NDRA 18 ağustos. -
Avrupanın cenubi-şarki tara
fındaki memleketlerde alman 
mallerinin ihracatını arttırmak 
maksadile Berlinde hummalı 
hazırlıklar görülmektedir. ik
tisadi makamlar alınanların 
"Dranqnach Üsten,, mebdeini 

tan bırakıyorlar, yeni mahsul takiben Hindistan pazarlarını 
ise teşrinievvel - teşrinisani tetkik ve teftiş etmekte dir

teslimi 17,50 kuruıtur. l ler. Bu t.11avurun mevkiifiile 

konmasına yardım etmesi için 
Ştettinde sabık Vulcan bahri 
inşaat fabrikalarinı faal bir 
hale koymağa karar vermiş
lerdir. 

Bu mesele hakkında arizu
amik görüşebilmek için Mare
şal Göring bir çok mütahas
sısları ve sanatkirları "Kürin· 
hail' da ki konağına davet et• 
mittir. 



2 Münakasa Gazetesi 
~:.-------------------------------~--------------~-

a) MÜNA ASALAR Matbaa işleri, kırtasıye-Y azıhane Levazımı 

* * • 
İnşaat-Tamirat-Nafıa işleri vemalzemesiHarita 3 takım pirinç klişe alınacaktır. Bak İnh. U. Müdfır-

Ordu C. H. P. İlyönkurul Başkanlığından: 

1 - Ordnda yeniden yapılacak Halkevi binasmın 2500 lira bedeli 
keşifli bil'inci kısmı inşaatına ait eksiltme işi şeraiti tediye noktasın
dan bazı dcği'.jiklikler zuhur etmesi iizcrine aşağıda yazılı şartlar da
hilinde 8/8/938 tnrihinden itibaren 20 gün müddetle \'e kapalı zarf 
usulile yeniden eksiltmeye konulmu)ur: 

2 - Bu işe ait evrak aşağıdadır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele \.'e projesi 
C - Nafia işleri genel şartnamesi 
D - Yapı işlerine ait umumi ve fenni şartname 
E - Hususi \.'e fenni şartname 
F - Evrakı keşfiye plan ve kroki. 
İstekliler bu evrakı bedelsiz olarak Ordu C. Halk Pnrtisi İlyönku

rul Başkanhğıından verilir. 
3 - Eksiltme 29-8-938 tarihinde ıın1.artcsi giinü o;;aat 11 de Ordu 

Parti İlyönlmruhmda yapılacaktır. 
4 - Eksiltme e girebilmek için bteklilcrin yüzde yedi buçuk nis

lıetindc (1875) liralık mu\'akkat teminatı teklif mektuplarile beraber 
\.·e 2490 sayılı kanunun 32 ~nci maddesine tevfikan vermeleri şarttır. 

5 - Taliplerin 15000 lirahk yapı işlerini yaptığına ılair :Safia Veka
letinden alınını~ vesika ile 938 senesine ait müteahhitlik \'esikası ve 
Ticaret odasına kayıtlı olduklarına dnir ,·esaik ibraz etmeleri Hlzm1-
dır. 

6 - Teklif mektuplarının 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar Cmııhuriyct Halk Partisine getirilerek komisyon re
isliğine mnklmz mukabilinde vcrilt>ccktir. Posta ile !?iinderilecek :ıck
lif mektuplnrının :ı iindi maddede yazılı giin \.'e saate lrndar gelmiş 
olması ve dış zarfın miihii:r mumu ile iyice kapatılmı~ olması Iazım
gelir. J>ostnda vaki gecikmeler kahnl edilmez. 

7 - Şeraiti tedi~·e: :tlilte:ıhhidin enakı ı.e!ıiivc. plan w projeye gö
re tahakkuk edecek olan istihkakı İş Bankası Ordu '?tıhe~inden tesvi
ye olunur. Bu i:.tihkakın miadında tediyesini İ§ Bankası Ordu şubesi 
tekeffül ve kabul eder. İcabında taliplere kabulünü mutazammın 
mektup verebilir. 

Knndıra Belediye Reisliğinden: 
27 /7 /938 tarihinde ihalesi ~·apılmak Ü7ere on gün miiddetle uzatı

lan kaza merkezinin hali hazır haritasının alınmasına istekli çıkma
dığından :l/9/938 günü saat 14 te ihale:-.i yapılmak iİ7er.e bir ay mi.id
detle pazarlığa konulmuştur. 

1 - Tahminen 15 hektar mcskundan ibaret olan K:mdıra kaza mer
kezinin 1, 1000 l, 500 1, 2000 mikyasında haritasının alınmasıdır. 

2 - Meskun kısmın hektarı 25 liradır. 
3 - Muhammen bedeli 375 lira muvakkat teminat 28 !ira 13 kuruş

tur. 
4 - Buna ait ı;;nrtnanıe dig" er evrak Kandıra bele.-livr.sinde görüle-. . . 

bilir. 
5 - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin bu işi yap:lbileceklerine 

dair .Nafia Vekaletinden alınmı~ ehliyetname ve diğer beldelerile bir
likte Kandıra belediyesine müracaatları. 

Oto garajı inşaat. Bak: Harici A!lkeri Kıtaatc ilanla· 
rına 

Sinema binası ioşaatı. Bak: 
lığı ilanlarına. 

Erzurum Birliği Başkan· 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır, v.s 

Gümriik .Muhafaza Genci Komutanlığı S,atınalma Komisyonundan: 

1 - Glimrük Muhafazn atlı eratı için 1333 çift yemeninin eksiltme
sine istekli çıkmadığından 22/8/938 pazartesi günü 'iaat 14 de açık 
ek~iltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınların tutarı 2466 lira \'e ilk teminatı 185 liradır. 
3 - Şnrtr.ame ve evaafı Komisyondadır. Gör:ilebilir. 

4 - isteklilerin gün \'e saatinde ilk teminat m.ıkbuzları ve kanuni 
vcsikalarile birlikte Eski ithalat gümrüğündeki komisyona gelmeleri. 

5000 çift yemeni alınacaktır. Bak İst. Lvz. Amir. S. A. 
K. ilAnlarına. 

Kereste Tahta v.s. 
izmir Lise ve Orta Okullar Alırn Satıın Komisyonu 

Jüğü ilanlarına. 

Nakliyat-Boşaltma-Yükletme 
Edirne İnhisarlar Ba~müdürlüğünden: 
938 l\lali senesi i~inde Kırklareli ~imendifcr istasyonu ile idare am

barı arasında \'C şimendifer istasyonu ile Pınarhisar memurluğu ida
re ambarı arasmda naklohmacnk dolu ve bo~ tüti.in ve içki sandıkla
rile dolu \.'e bo~ ispirto ve -;oma bidonları, yaprak tütiin denk ve le
vazımı ile sair her nevi idare malı eş' anm nakliyesi mevcut şartna
mesi mucibince 12/8/938 gününden 2/9/938 güaüne kadar 20 gün 
müddetle açık eksiltmeye konulduğundan ihale günii olan 2/9/938 
Cuma günü saat 12 de taliplerin güvenme depozitosu olan 48 lira 75 
kuru~u idare \'emesine yatırıp alacakları makbuzla Kırklareli mü
dürliiğümüze müracaatla pey sürmeleri ilan olunur. 

.:...========================== 
Mahrukat Benzin-Makina yağları v. s. 

Edirne Vilayet Daimi Encümeninden: 

Edirne memleket hastanesinin bir senelik ihtiyacı olan 25 ton Tiirk 
antrasit kömiirü açık eksiltmeye çıkarılmıştır. İsteklilerin şartname
yi görmek \'e a~ık eksiltmeye istirak etım:k üzere 67 lira 50 kuruşluk 
teminat makbuzlarile birlikte 26/8/938 Cuma günü sant 12 de Daimi 
Encümene gelmeleri. 

Menemen Urbaylığıııdao: 
1-Belediye~ e nit tenvirat dairesinin bir senelik ihti;\•ncı olan 2.000 

kilo ince nınkine yıığı ile 150 I~ilo kalın makine vağı ve 1000 kilo 
lıeyaz gaz ve 800 kilo benzinin ınüba~·aası 15 giin müddetle açık 
elc;iltme~·e konulmu~tur. 

2 - Eksiltme işi: 1/9/9:!8 per~embe güuii saat 11 dt> belediye daire
sinde iera kılınacaktır. 

3 - Hu işin muhammen kıymeti U63 lira 5Cı kuruştur. 

4 - İhale edilen yağlar: İhaleden \.'e m~ık:l\.'elenamc fonziminden iti
baren 10 gün içinde belediye gaz deposuna teslim ve bunu mü
teakip bedeli ihalede belediyece defaten tesviye edilecektir. 

5 - Şartname bedelsiz olarak muhasebeden alınabilir. Taliplerin ta
yin edilen gün ve saatte belediye encümenine miiracaatları ilan 

olunur. 

İstanbul Belediyesinden : 

Kilosu Cinnsi Bir kilosunun 
977500 Kesilmemiş g·ürgen 
792300 Kesilmiş gürgen 
562900 Kesilmiş meşe 

muhammen 
1,40 
1,45 
1,45 

bedeli 

Belediye ve müesseselerine lüzumu olan ve yukarida 
cins, miktar ve muhammen bedelleri yazılı bulunan odun 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Ekıiltme 3.9.938 Cil· 

martesi günü saai: 11 de Daimi Encümende yapıiacaktır. 
Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 
2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 2500 lira 37 ku
rutluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber teklif 
mektuplarını hahi kapalı ;zarflarını yukarıda yazılı günde 
&aat 10 a kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu şaalten 
sanra verilecek zarflar kabul olunmaz. 

------------------------------------------------...--Müteferrik 

İzmir Lise ve Orta Okullar Alım Satını Komisyonu Uaşkanlığından: 

İzmir Kızılçullu Öğretmen Okulu ~ğitmcnleri kursn irin alınacak 
olan 40.000 adet iyi cins tuğla, ~0.000 kilo taşsız kireç, 2,5 ton Yunus 
marka çimento, 4.000 Marsilya benzeri kiremit ile 201. metre mikap 
yapı taşına tahmin edilen Iiat 1171 lira 50 kurus olup 16/8/938 tari· 
hinde yapılan aç?k eksiltmesinde bunları vermeye istekli çıkmadı
ğından açık eksiltmesinin 30/8/938 salı günü saat 12 de Kültür direk· 
förlüğünde yapılmak üzere 10 gün uzatılmıştır. İlk teminat 88 liradır. 
İstekliler şartnamesini görmek üzere her gün Kültür direktörlüğüne 
\'c ihaleye iştirak etmek istiycnler de yukarıda yazllı gün ve saatte 
teminat makbuzlarile birlikte Kültür direktörlüğünde toplanacak o
lan komisyona müracaatları. 

Kocaeli Vilayctindcıı: 

Başkanlığından 

İzmir Kızılçullu Öğretmen okulu eğitmenler kursu için 

Vilayetin muhteHf yolları iizerinde açıklıkları beş nıetreden yuka
rı olan 35 köprüye dikilecek 35 levhanın imali ve dikilmesi açık ek· 
siltme suıetile ihale edilecektir. Beher levhanın dikilmesi de dahil 

l clduğu halde muhammen kıymeti yirmi liradır. İhale ağustosun 29 

1 1 uncu pazartesi günü saat 15 de Vilayet makamıtıda vapılacaktır. İs-a ına· · 
metre tekiilerin elli iki buçuk liralık muvakkat teminatla ve Ticaret odası cak olan fabrika malı çıralı çamdan muhtelif abatta 18.784 

mikab. 
50 Adet 10 x 10 x 400 
70 

" 8 x 8 x 400 
100 

" 
25 x 3 x 400 

70 
" 

12 x 8 x 400 
80 ,, 12 x 6 x 400 
80 ,, 4 x 25 x 400 
98 ,, 1,5 x 20 x 480 
40 " 2 x 25 x 400 

100 ,, 4 x 6 x 400 
120 ,, 10 x 2 x 400 

Keresteye tahmin edilen 770 lira 14 kuruş olup 16.8.938 tarihinde 
yapılan açık eksiltmesinde bunlan vermeye istekli çıkmadığından 
açık eksiltmenin 30.8.938 salı günü saat 12'de Kültür direktörlü
ğünde yapılmak Üzere 10 gün uzatılmıştır. 

İlk teminatı 58 lir .. dır istekliler Şllrtnamesini görmek üzere her 
gün Kültür direl-.törlüğüne ve ihaleye iştirak etmek istiyenler de 
yukarıda yazılı gün ve saatte teminat makbuzları ile birlikte Kül
tür direktörlüğünde toplanacak kowiıyona müracaatları. 

kayıt vesikası ile o gün zikredilen saate kadar Vilayet makamına re
sim ve şartnamesini görmek istiyenlerin de Encümen kalemine mü
racaatları. 

-
Edirne Vilayet Dniıni Enciimeninden: 

Adet Beherinin Mecmuu Beherinin Yekun 
kilosu vezni kilo kilo fiyata Lira 

50 5 300 40 120 Beşer k. '\.·aryüt 
66 8 480 40 192 Sekizt>r. • 
30 15 450 50 225 Manila (küskü) de-

mirl 
50 1,250 tanesi 100 50 Tıl'mJk 
90 1,600 110 09 Yaba 
Emaneten inşasına de,•am edilmekte olan Uzunköprii • Keşan ve 

Keşan • Malkara )·ollarına muktazi yukarıda cins ve n<>vi ve kıymet
leri yazılı alfıt ve edevat pazarlıkla satın alınacaktır. 11~Hplerin 52 Ji. 
ralık teminat rnakbuzlarile birlikte 6/9/938 salı &ünU saat 12 de Vi
layet Daimi Encümenine ıelmeleri. 

Gümrük Muhafaza Genci Komutanlığı İstanbul Satınalma Koınis· 
yonundan: 

1-173 tane eğer takımının pazarlığına istekli çıkmadt1ır.dan S/9/9'SS 
pazartesi saat 11 de yeniden kapalı zarf eksiltmesi yn!ltlacaktır. 

2 - T"~nnl:man tutarı 10380 lira ve ilk teminatı 779 liradır. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat evveline kı>dat 

2490 say•lı kımunun 32 inri maddesi hükmüne r,öre hazırlıyae:aklatı 
teklif mektuplarını Galata eski ithalat gümrüğü bina'iındaki komis· 
yona vermeleri. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul S:ıtınalma Konıis• 
yon undan: 

1 - 10 tane Bizarba marka terazinin eksiltmesine istekli çık.ınadı· 
ğından 23/8/938 salı günü saat 11 de yeniden açık eksiltmesi yapıla· 
caktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 2880 lira ve ilk teminatı 216 lirudır. 
3 - Şartname komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbu7ları ve kanıt· 

ni vesikalarile birlikte Galata eski ithalat gümrüğü binasındaki 1'0• 

misyona gelmeleri. 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için 100 ton 4 m.m. l O ton 2 m.ıııli~ 

ki cem'an "110,, ton demir tel kapalı zarfla ckıiltmiye koP' 
muştur. 

2 - Muhammen bedel 20000, muvakkat teminat 15()(J 
lira olup eksiltmesi 5 teşrinievvel 938 çar,amba günü saat 
15 tP. Ankara P. T T. U. Müdürlük binasındaki Satınaioı• 
Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat makbuı: veya ban"' 
mektubunu, kanuni vesaikle beraber teklif mcktubuı>&J 
muhtevi kapalı zarflarını o giin saat 14 te kadar mezklıt 
Ko"Disyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T, T. Levazım, lstaP" 
bul Boyoğlunda P. T. T. Ayniyat Şube Müdlirlüklerind•11 

parasız verilecektir. 
• • • 

lstaubul Limanı Sahil Sıhhiye Mukezi 

Satıoalma Komisyonnudan 
1 • Deniz nakli ·..asıtaları için 106 kalem eşya kapalı zarf uııı· 

liyle satın alınacaktır. Tahmin bedeli 690'2 lira 75 kuruştur. 
2 • Adı geçen malzemeye aid şartnameler merkezimiz Levaı•• 

anından parasız alınır. 

3 - Ekıiltme 6 eyliıl 938 salı günü saat 14.30'da Galata Kar•· 
mustafapaşa soka~ı.1da mezkur merkez Satınalma Komisyonurıd• 
yapılacaktır. 

4 • Muvakkat teminat paNJı 517 lira 75 kuruştur. 
5 • Eksiltmeye gireceklerin 193S senesi Ticaret Oduı vesıkal•' 

rını makbuz ile birlikte ve ·meleri lazımdır. 
6 • Eksiltmiye girecek olanlar saat 13.30'a kadar teklif mektUP' 

lar.nı rr.ühürlü olarak Komisyona vermeleri şarttır, Aksi takdirde 

eksiltmiye &İrenıezler. 

Ad iye Vekiletind.co : 

Ulus gazetesinin 8, 12, 16, ağustos 938 tarihli nusbalarında zt· 
8.938 pazartesi 1aat 11 'de ibateleri yapılacağı ilan edilea 98 kale~ 
e~yaya aid şarhamelrrde görülen lüzum üzerine tadilat yapılar'a· 
yenid1:n ılan edileceği cihetle evvelce neşredilmiş olan ilaal• b 
kümsüzdür. 

Ankara, Tarih, Dil, Coğrafya Fakültesi 
Direktörlüğünden : 

- Fakültenin 1938 mali yılı çamaşır yıkama ısıii• 
nakasası 5.9.938 pazartesi günü Ankara mektepler ınub•" 
sebeciliğinde saat 11 de açık eksiltme suretile yapılacaktıt• 

2 - İstekliler her gün fakülte hesap işyarına ıııUr•· 
caat ederek şartname'yi tetkik edebilirler. ıs 

_ 3 - 369 lira 37 kuruştan ibaret olan ilk temin•tı 
ihale günü saat 10 a kadar mezkur muhasebecilik veıııe· 
sine yatırılması lazımdır. 

4 - İlin ücreti müteahhide aittir·! 

Çimento, kum, çakıl ve kireç alınacaktır. Bak İnh· tJ. 
Müdürlüğü ilanlarına~ 

Erzak, Zahire, Et ve sebze v.s. 
İzmit Tü~en ~atı~alı~ıa Komisy~~u~dan: . .. ..0()(1 

1 - Tunıenın Izmıt hastanesı ıhtıyacı olan 500~ kılo sut ve "
41

• 

kilo yoğurt açık eksiltme 5 eyliil 938 pazartesi ıünü Jzmitte Tüıneıı · 
tınalma komisyonunda yapılacaktır. 11ı 

2 - Sütün ve yoğurdun beher kilosu 15 kuruştan tasmlanan tııt 
1500 lira ve ilk inancası 113 liradır. d:I 

3 - Şartnamesi her gün İzmitte Tümen Satınalma komisyorıııfl 
ırö:rülebilir. . W 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatinde ilk inancalarile birlikte J:ıf11 
tc Tümen Satınalma komisyonuna gelmeleri. • 

Edirne 'l'uğay Sat. Al. Ko. başkanlığından: . e~· 
1 - Edirne, u~unköprü ve Siiloğlu Hudut hirlikl~rinin senclı~d11,ı 

nıcklik ihtiyacı olan (420) ton sert vo (180) ton yumuşak bı•1' eW 
(2490) ayılı kanunun kapalı ıarf hükümlerine ~öre kırdırılnıası 
siltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 5/9/938 pazartesi günil -ıaat 11 de yapılacaktır. rııif'·O' 
3 - Şeraiti öğrenmek isteyenler Edirne Tuğny Satınalma ko 

nuna her gün müracaat edebilirler. 11~ 
4 - İsteklilerin belli eiln ve saatinden en az bir saat önce 1'•

0 

vesaik ve teklif mektuplarile miiracaatları. 



İstanbul Bölge Saııat Okulu Satınalma Komisyonu 

Başkanlığındrn: 

Mıktan Fiyat Eksilt. T. G. S. 
~ıl!a Ku. S. 
. D 300a Kg. 3 50 
"lıa 0ınatee 600 ,, 7 
•. :• ısoo ,, 4 2s 
~ 1rnya 600 ,, 15 
tlıııak 3500 6 SO 
la " 

tıu 400 " 6 50 
)f alata 6000 ad. 7 5 
~1,4f•siilyo 1500 kg. 12 
l~ k bezelye 500 ,. 11 
~ı treviz 1500 ,, 8,50 31 /8/938 
~ç 700 " 5 

~ 800 " 8 
t bıber 500 ,, 10 
t. ~- domates 300 ,, 5 

ıtı· arbon 800 13 5o 
~!?otu 300 : 4 
nıbah b 13 d l~ 50 ~i ar, aş oo a . oJ 

),~a:r, ba§ 1300 ,, 1 50 

Ç•ırş. 

~aat 14 

İlk Tr·. Şeı..li 
U. Ku. 

147 07 öÇlk 

Mü11akasa Gazetesi 

1 - Tahmin edilen bedeli 17.156 lira 35 kuru~ olan 98.770 kilo zey
tin 6 eyliıl 938 tarihine raslıyan salı günü saat 11,:lO da kaııah zarf 
usuliyle alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı 1286 lira 73 kuruş olup şartnamesi her gün 
komisyondan parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede
cekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve <>aatten bir saat 
evveline kadar Kasınıpaşada bulunan komisyon b!l~kanlığına ver-
meleri. 5518 1-4 

• • • 
1 - Tahmin edilen bedeli 30481 lira 75 kuruş olan 107900 kilo sabun 

1 eyliıl 938 tarihine rastlıyan perşembe giinü saat 14,30 dn kapalı zarf 
usulile alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı 2286 lira 13 kuruş olup şartnamesi Komis
yondan her gün 153 kuruş bedel mukabilinde alın.ıbilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede
cekleri kapalı teklif mektuplarını belli gün ve saatten bir saat evveli
ne kadar Kasınıpaşada bulunan Komisyon Başkanlığına makbuz mu

( 5367) 2--4 

* 1 baş 500 2 25 
h " 1 h " 4 2 50 - Ta min edilen bedeli 29928 lira SO kuruş olan 119.000 kilo pirinç 

ltlıca11 b ooo " 1 eylfıl 938 tarihine ı·astlıyan perşembe giinü saat ıı.:JO da alınmak ü-

0 , aş 3000 * 3 So t zere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
~il t.lun yukarıda yazılı 21 kalem sehle:;i eksiltmeye ko- 1 2 - Muvakkat teminatı 224-1 lira 64 kuruş olup şartnamesi 150 ku
~.~~~r. İ!.kı,illme Cağaloğlunda Yüksek mektepler ınuha- ruş bed.el mukabilinde her gün komisyondan alınabilir. 

~ ~. ~~aı,ında yapılacaktır. İstekliler 2490 numaralı kanu- l 3 - · . .. .!>..! :.°iLe .. : 1 .::'490 saplı kanunu~ tarifatı dahilinde tanzim ede-
9 ıo\ Uncü nıadde~indeki evsaf 1 haiz o]maltırı, Ticaret oda~ı- 1 ceklerı kapalı teklıf mektuplarını bellı gün ve saatten bir saat ene

\ 3a belgesini ibraz ~tmeleri JAt.ımdır. İstekliler belli gün ve j line. ~adar Kasıınp~şada bulunan komisyon başkanlığm:ı makbuz mu-
~ö- il . . . . kabılınde vermelerı. (5365) 2-4 

t~~ hı geçen muhasıplığı-, şartoameyı görmek ısteyenler * 
aı vurmaları ilin olunur. 

sanat okulu arttırma ve eksiltme 
Komisyonundan 

Miktarı Ek. T. G. S, Fiat 
S~t K. S. 

1•1•hbul Bölge 
~C~j 

İlk tem. 
L. K. 

Şekli 

ıt~fl 2300 k.g. 25.8.988 j o 
R_1ı~1ı ..... _ 2000 ,, perşembe 14 
~'lh~ 800 adet saat 14 4 

t 
§~ter 5000 kg. 28 ao 106 12 ,, 

\~ ~t. " ------
~.~~nbul Bölge Sana'at okulunun 938 yılı ihtiyacı ıçın 

40 65 Açık 

Beher kilosunun 
tahmin edilen Muvakkat teıninatı 

Cinsi Kilosu bedeli lira kuruş --- ._ - ----Süt 40.000 10.17 kuruş 
Yoğurt 20.000 15.35 kuruş 535.35 

1 - Yukarıda cins ve miktarı ile beher kilosuna tahmin edilen be
deli ve muvakkat teminatı yazılı olan iki kalem yi)ecek 27.8.938 ta
rihine rastlıyan cumartesi günü saat 11,30 da kapalı zarfla alınmak 
üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartnamesi komisyondan her gün parasız ola1·ak alınabilir. 
3 - İsteklilerin 2490 sa)·ılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede

cekleri kapalı teklif mektuplarını belli gün ve saatten bir saat evve
line kadar komisyon başkanlığına makbu.ı mukabilinde \•ermeleri. 

{5294) 3-4 

'ltltı • tarihinde eksiltmeye konulan yukarıda yazılı dört 
1~~1Ytceği ihale edilemediğinden ihale müddeti on gün 1 

~ı t~~tır. ı 1111111111 .. ••EABmmmaummm•alQ 
~~ltıd~ltxıe Cağağolu~da Yüksek mektepler muhasebesi 1 
. tliji. Yapılacaktır. istekliler 2490 numaralı kanunun 
~ ~fı~ tvıafı haiz olm.aları ve ticaret odasının 938 belge- ı aıiiillliıii••ll•llılfı•llllıiiiiiiiiiiiiiiiii .... iılliiiiiill 

\4 llı llları lAzımdır. istekliler belli gün ve saatta sözü 
•ııt~hasipliği ve şartnameleri görmek isteyenler okula 

llları ilin olunur. 

~ ... 't' Levaıım Amirliti Satınalma Komiıyonundan 

Miktarı M. Bedeli İlk T. 
Kilo L. K. L. K. Eka . Gilnil Saatı şekli 

1 :!O,ooo 21000 00 1575 oı: 6-9-938 ulı 9: kapalı 
45,000 ı ııso oo 843 i5; .,, " ,, ıo : Zarf 
45,000 9000 00 675 ()() ,, ,, ,, 15: ,, 
6,000 5400 00 405 00 ,, ,, ,, 1;) : ,, 

600,000 600 00 -150 00 
" 

,, ,, 16: ,, 
2,500 500 00 37 50 7-9-938 çarf. 9: Açık 
3,0oO 1350 00 101 25 ,, 11 11 IO: ,, 
1,700 637 75 47 81 ,, ,, ,, 15: ,, 
8,00u 2400 oo 180 oo ,, ,, ,, 16 : ,, 

14,000 1400 00 105 00 8--9-938 perf. 9 : ,, 
4,50() 1350 00 101 25 10 •· 

1 "" n " 3,000 1950 00 146 25 ,, ,, ,, 15 : ,, 
ıo,ooo soo oo ao oo 16 ·• 
4 

,,,, ,, ,, 
,ooo 640 00 48 38 9 9 : 

36,600 2196 Ol> 164 70 ,, : : 10: : 
~.ooo 3600 oo 210 oo 15 : 

llt 29,00o 1160 00 87 00 ,, ,, " 15 : ,, 
bı," 35,000 1800 00 130 00 n ,, ,, 16 : ,, 
ı~ilo.9~ ,, " " " 

), ~'lt~' · •si hudut taburları ihtiyacı için yukauda cinsleri ya
t,~~lltt::l•lc hi:ıalarında gösterilen rüo ve saatlerde ekıilt-
~~d. 11tritı it Bunlardan kapalı :ıarl u•uliyle yapılacak erzaklar 
~ 1td, ı.ıelt 90 aayıh kanunun ahkamı _dahilinde tan:ıim edil· 
tıı ~'kb\& tupları mühürlü zarf ile ve muklazi bilj"Herle 
~~•Ilı ;G lalukabilinde en geç Artvin postane saat ayan ü-
1 ~,~otl"tı• tı ~e saatten bir saat evvel Artvin hudut satın al
b1t ili td 

1 
iondermiş olmaları lazımdır. Po.tada olacak teab

~ tt a ı taıeı;, 
ı 'ııll Sılt ele.· ı 
'>l, ~llıı •hk ~ı hneler için de istekli olanların da keza 2490 
'>,

11 
~1 rlilı.t •tnıaa tevfikan lbım gelen vesaiki ve ilk temi. 

~ lı11~ e ll>u• 11
111 

b~, YYen gün ve saatte Ari;vin hudut satın alma 
\ ı-. llt._ d . "urlbalar1 

ı-tt llır k 
t'-ıı al e •lltrne ıün ve aaatına kadat şartnamesi koınİs· 

ırur ve görülebilir. 

zeytin alınal'aktır. Bak• D ' L S A K .... . enız vz. • • • 

5000 çift yemeni G/9/938 salı günü saat 15,30 da Tophanede İstan
bul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonunda kapalı zarfla eksilt
mesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 8500 liradır. 

İlk teminatı 637 buçuk liradır. Şartnamesi ve nümunesi komisyon
da görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber ihale saatinden 
bir saat evvel teklif mektuplarını Komisyona vermeleri 

• • • 
(152) (5651) 1--4 

İdareleri İ:;tanbul Lc~azım Anıirli~inc hağlı ınile'>scsat için 137300 
kilo kuru soğan 22 ağustos 938 pazartesi günü saat 15,30 da İstanbul 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 892,1 lira 50 kuruş ilk teminatı 669 lira 34 
kuruştur. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. İsteklilel"in kanuni ve
sikalarile beraber teklif mektuplarını ihale saatinden biı saat evvel 

(118) (5187) 4--4 

* 
İstanbul Le\.·azmı Amirliğine bağlı miicssesat için 219 bin kilo pa

tates 22 ağustos 938 ııazartcsi giinü saat 15 de Taphanede İstanbul Le
vazım Amirliği S:ıtınalma Komisyonunda kapalı zarrta eksiltmesi ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 14235 lira, ilk tahminatı 1067 lira 62 kuruş
tur. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesika
larile beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Ko
mi!.yona vermeleri. (119) (5188) 4--4 

Erzurum İmar irliği 
Başkanhğından 

Erzurumda yapılaack olan sinema binasının kargir inşaatının yit4 

mi beş bin lil'alık irı ı:ıaat kıs:m vulıidi fiat üzerinden kapalı zarf usu. 
lile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 7 eylUl 938 çarşamba günü saat on altıda Belediye Başkan
lık odasında teşekkül eden İmar Biıliği Komisyonund;\ yapılacaktır. 
İstekliler teklif mektupları ve Tif'aret odası vesikası ve bin sekiz yüz 
yetmiş beş liralık muvakkat teminat mektubu veya Nafıa Vekaletin
den 1938 takvim yılında alınmış müteahhitlik vesikasile birlikte ihale 
günü saat on beşe kadar İmar Birliği Komisyonu Ba~kanlığına ver
meleri ve bu zarfların iyice mühür mumu ile kapatılmı5 olmaları la
zımdır. Keşif ve şartnameleri her eün İmar Birliği Fen heyetinde gö
rülebilir. •5652• 1-4 

3 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

1 takım Yeni rakı klişesi 25 lik 3 renkli 50X7o eb'adında 
ı ,, ıyı ,, ,, 25 ,, 3 ,, 50X 70 ,, 
ı ,, ,, ,, ,, 50 ,, 3 ,, 50X 70 ,, 

1 - Şartnamesi mucibince yaptırılacak yukarda ya
zılı 3 takım prinç klişe açık ek·iltmeye konmuştur. 

ll - Mubemman bedeli beher takımı 210 lira hesa
bile 630 lira ve muvakkat teminatı 47,25 liradır. 

HI - Eksiltme 5.9.938 tarihine rastlıyan Pazartesi 
giinü saat 13 de Kabataşta Levazım . ve Mubayaut Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacak-tır. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü ge
çen Şubeden alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve 
saatte 0~ 1.5 güvenme paralariyle birfü<te yukarda adı ge
çen Komisyona gelmeleri ilan oiunur. (5653) 1-4 

• • • 
1 - Şartname ve numunesi m\lcibince 500 metre tek 

katlı ince çivili kayış açık eksiltme usuliyle satın alına

caktır. 
11 - Muhammen bedeli sif İstanbul beher metresi 149 

kuruş hesabile 7 45 lira ve muvakkat teminat 55.87 liradır. 
HI - Eksiltme 31. VIII.938 tarihine rastlıyan çarşamba 

günü saat 10 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube

sindeki Alım Komısyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 

Şubeden alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve 

saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. (5281) 3-4 

• • • 

1 - İdarerniıin Paşabahçe fabrikası tamiretı miitemadi
yesi i~l erirıde kullanılmak ü:ı:ere ~artnamesi mucibince 200 
çu val çimento, 75 metre miktıbı kum, 50 metre mikibı çakıl \·e 
5000 kilo kireç açık ek::;iltm~ usulile satın alanıcaktır. 

il -· Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 514 lira 
muvakkat teminatı 38.55 liradır. 

ll I - Eksiltme 6.9 938 tarihine rastlıyan sah günü !aat 
10 da Kubataşta Lernzıın ve Mubayat Şubesindeki Alı:!l Ko
misyonu .. ı!a yı~pılacaklır. 

1 V - Şartnameler parasız olarak her gün ıözü geçen 
Şuueden tilıcıabilir. 

V - l~teklileriıı ebiltme için tayin edilen gün ve saatla 
% 7,5 gü vennıe paralarile birli"te yukarıda adı geçen Koınis-
yoLa gtlmeh~ri ilan olunur. (5654) 1-4 

... .Ha'rici A~keri · Kıtaat' <i1a~l~rı . 
. ,. . ·- . - . ' 

Beher takımına tahmin edilen 500 kuruş olrın 5000 takını Sıhhiye 
teskeresi palaı.kası kaı;alı zarfla ekı.Htmeye konulnıu~hır. Eksiltme 
23.8.938 :.alı günü saat 11 de Ankarada l\1. 1\.1. V. Satınalma Komisyo
nunda yapılacaktır. İlk teminat 1875 lira olup şartnamesi 125 kuruşa 
:\-1. 1\1. V. Satınalma Komiı.yonundan nlınır. Eksiltmeye girecekler 
kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve üç sayılı maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte teklif mektublarmı eksiltme saatinden behe
mehal bir saat evveline kadar Ankarada M. 1\1, V. Satınalma Komis-

(202) (5068) 4--4 

Kayscride Kolorduca Plyutle alayı civarm<la gösierilccck bir ma· 
halde şartname \:e planı mucibince •2250• lirası 938 mali :nlı iciııde 

• 4 

ve mütebaki •2775(1 .. lirası da \'erilecek bono ile 939 mali bütçesinin 
tasdikini miıkakit. n ·rilmck üzere cem'an •30000" liralık muhammen 
ke~if bedeli, dahilinde bir oto garajı inşası kapalı zarfla münakasaya 
ko ımu~tur. Münakasaııı 7/9/ 936 çarşamba günü saat 17 de l\.ayseride 
Kor. Satınalma Komisyonunda yapılacaktır' Muvakkat teminatı 2250 

liradır. Şartname ve planı her gün mezk\ır komisyonda görülebileceği 
gibi hariçten müracaat edenlere de bedeli mukabilinde gönderilir. 
İcnbcden \.'esikaları ihtiva edecek olan \'e kanunun tarif <-ttiği şekilde 
ihzar edilmiş teklif mektuplarının mezkur günde c;aat 16 ya kadar 
mezkur Komisyon Reisliğine verilmiş olması. 

•298• ·5649· 1--4 

M. M. V. Satınalma 
Komisyonundan : 

22-S-939 paı.artesi günü eksilQ1lesi yapılacağı ilan edilen 100!> ta
ne sıhhiye arka çantasma ait fenni şartname ile nümune dcğiştiril4 

ditinden ve yeniden ilina verilecetinden ekıiltmesi tehir edilmiştir. 
(~) (562.3) 2-2 



Münakasa Gazeteai 

Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 
Cinıi Şekli Mubam.bed. Teminat 

A) MÜNAKASALAR 

inşaat, Tamirat, Nafia lflerl, Malzeme, Harita 

Kandıra Karabaaının halihazır tanzimi (temd) 
Orduda yap. Halkevi bina1ı i•i (Birinci 

Pazarlık 375- 28.73 

Müracaat yeri Gan Saat 

K~ndıra Belediyui 5-9-38 14-

Müteahhitlerin Takvimi 
--= 

P JZ ırte.;i, 22 ·8·9 38 

Topoğraf çantası (Hart. Gen. Drk. Ank.\ No. 783 
Sığır eti, saman, ot, (Adana Tüm.) No. 783 
Aspirin ıinonimi (Tophane Lvz.) No. 750 
Pulluk iki demirli ecnebi mamulatı (Ank. Vil. ve İıt. zir· 

Müd.) No. 758 
. zir· Eanebi mamuiatı 2 tekerlek pulıuk (Ank. Vil. ve Ist. 

11 - Müd.) No. 759 K111m (temd.) Kapalı z. 25000- 1815- Ordu C.H.P Başltanhtı ::9-8-38 
İatanbul Belediyesi Kartal Merkez Okulu Tamiri (Temd.) 

Oto srarajı inıaatı 
Açık ele. 
Kapalı z. 

1787.31 134.05 
2251) -

11 - Arazöz makinesi (Çorum Bel ) No. 161 
17 . ~ 

31-8-38 
Kayıeri Kor SAK. 7-9-38 

Sinema bina11 inşaatı (temd) Kapalı z. 5000 =- lirıuerum İmar birliği Başkaalıtı 7-9-38 
- Kanal güzergahının tesbit proje ve evrakının keşfiyeıııı 

16-
tangim işleri (Konya Vil.) No. 765 

Mensucat Elektrik tesisatı (Bolu Bel.) No. 165 
iııf Su yolunun çelik boru ile yeniden döşenmeri suretile 

Yemeni 1333 çiff 
Yemeni 5000 çift 

Açık ek. 
Kapalı z, 

2466 
8500 

185 - Gam. Mub. Ge •. Komut fst SAK 
637.50 Tobpane Tuz. SAK. 

2:?-8-38 14 - (Saray Bel.) No. 770 
~9-3~ 15.30 Sadeyağ (Bursa Ask. Sak.) No. 772 

Tahta, kereste ve saire 
Ekmeklik un {Yozgad Jandr. Okul. Kom.) No. 772 
Et, ve muhtelif erzak (Bayramıç Ask. Sak.) No. 775 

Çirahk tahta 18, 784 m3 (temd) Açık ek. 770.10 5S - İzmir Lise ve Orta Okullar SAK. 
Ekmeklik un (Yozgad Jandr. Okul. Kom. No. 77 4 '{1f 

30-8..JS 12 -
1 
MuhtE>lif takımlık ç"lik malume (İst.Ask. Fabr. Sak.) No· 
Arpa Erzincan Ask.) No. 775 
Un (İsparta Ask.) No. 115 Matbaa lşlerl - Kırtasiye, Yazıhane Levazım 
Kuru ot lKonya Lvz.) No. 777 

Pirinç Klite 3 takım Açık ekı. 630.- 47.25 İnhi. U. Müdürla~a 5 9-38 13 - Saman (lst. Komut.) No. 111 . v 
Y eşilköy D. H. Yol. istasyonunda yap. gece uçuf ten••~ ~ 
işi- Bilyükd, rd tayyare istasyonunda yap. tamirat ye elelıt Nakllyat-Bo,altma-YUkletme 
tesisat işleri (lst. Nafıa Müd.) No. 778 

2-9-38 12 - Garaj inşaat (Konya Lvz. Sak.) No. 779 ~ 
Gülhane parkında bahçeler Müd. binası tamiri (İs. Bel.) o/ 

lnbiaarlar mamulatı naldı Açık ek. 48,75 Edirne lnh. Ba4müdllr. 

Mobllya ve bUro eşyası, Muşamba-Hah v. s. 779 ~ d 

Çelik eşya dolabı büyük 110 adet. kGçük 20 adet Kapalı z. 12600.- - - M.M.V. SAK 

1 ~ağıt matbaa milrekkebi v.s. - Çatalca sıfat istasyonu ilı ij 

7-9..JS 1 ı - ınş. (İst. Bel.) Na. 770 · 
Gürgen odunu (Ank. Lvz. Sak.) No. 779 
Hortum tamiri (lst. Bel,) 779 
Hükünıel konağı in~. (Balıkesir Naf. Müd.) No 780 

Mahrukat, Benzin, Makine vesaire 

ince makine yatı : 2 t - Kalın makine yatı 11>0 t . Açık ~k. 
beyaz ıaz 1 t. benıio 800 k. 

663.50 Menemen Urbayhtı 
Hangar in~. (Mani~a Tüm.) No 780 

l-9-38 11 - Zt:lze!eden harap olan anharl:ır, iılnre binası v.i irışaat 
(Ank. İnh. Başmüd.) No 780 Türk Antu11t kömür& 25 t. Açık ek. 

Müteferrik 

Tutla 44.000 adet. Kireç J_O t. Çimento Yuna• Atık ek. 
marka 2,5 t. Kiremit 40000 adet (temd.) 
Lavba dikilmesi 35 adet Açık ek. 
V aryoz: 116 adet Yaba. 90 det Manili 

(Kürkfi) demiri 30 adet, tırmık 50 adet Pazarlık 
Eter 172 adet (temd) Kapalı z. 
Biıarba marka terazı 10 adet (temd) Açık ek. 
Çimento : 220 çunl • Kum : 75m3 - çak il 50m - Kireç Açık ek. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze vesaire 

Kuru ot 11100 k. (temd) Pazarlık 
Sıtır eti 324 t. Kapalı z. 
SamaD 5Z'/ t. Kapalı z. 
Koyun eti, dana etl, Sadeyat ve ekmek (temd) 

Süt: 5 t. Yoturt 5 t. Açık ele. 
Buğday kırılma1ı 180 ton Kapalı z. 
Saman 15ti t. Açık ek. 
Ekmek 700 t. (tart 330 k.) Kapalı z, 

1171.50 

103:;0.-
28~0.-

514.-

80995 
873'2 

2738 50 
66500 

67.50 Edirne Vılayeti ~6-8-38 12-

88.- İzınir Liae, Orta okullar SAK. 3(}.8..38 12-

ö2.50 Kocaeli Vilayeti 29-8-38 15-

52- Edirne Vilaye-ti 6-9·3~ 12-
779.- Gum. Mat. Gen. Kom. İ.t. SAK 5-9-38 11-
216.- Gana. Mub. Gen. Kom. Iıt. SAK 23-S-jS 11-

38.55 lobi. U. Müdürlütfi 6-9·38 10-

16,65 Iat. Beledlyui 5-9-38 11-
6086- l~mit Tllm. SAK. 12-9-3~ 15-
656- ,, ,, ,, ,, 12-9-38 16-

lzmir Sıhhat ve içtimai Mnu•enet 27-8-38 10-
müdürlüğü 

lı.mit Tilm. SAK 5 938 
Edirne Turyağı SAK 5-9 38 11 -

204 75 Adana Tüm. SAK. 1-9-3'i 16-
4575.- Deniz Lvz. SAK. 10.9-38 11.30 

1 pazarhğa çevrilmiştir. Liste&iyle şartnamesi Levazım müdürlü-
Adana Tiimen Satınalma Komisyonundan! · ı ğ?nde göröle~ilir. İ•teldiler 2490 n~marah kanunda yazılı ve· 

1 Ad d k . b. ı·kı · h t b. ı ·k 1.v. . . 156 :,ıka ve 259 lıra 9 km-u~luk ılk: temınat makbuz v6ya nıektuu - nna a ı ır ı erm ayvana ınm ır sene ı yem ıgı ıçın 
bin kilo saman açık eksiltmeye konulmu~tur. 

2 - Samanın muhammen bedeli 2730 lira 50 kr. olup muvakkat te

minata 20-1 lira 75 kuruştur. Eksiltmeye 1 eyliil 938 perşembe günü I 
saat 16 da Tüm. Karargahında satınalma komisyon odasında yapıla-

~~ 1 

ile berabtr 2·9 938 cuma gün ti ıaat l 1 'de Daimi encümende 
bulunma!ıdırlar. 

İzmir Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğünden: 

3 - Samanın şartnamesi Tümen satınalma komisyonundadır. Gör- Cins En az En çok Beher En çok Muvakkat 
mek istiyen talipler her gün görebilirler. 1 Kilo Kilo kilosunun miktar temenat 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek olanlar Ticaret odasında mukayyet muh. fiatı kıymeti 

olduklarına dair vesikalarını beraber getireceklerdir. 1 Koyun eti 1700 21 ()() 45 kr. 945 71 

lstarıbul Belediyesinden 

Kilo u Beher kiloeunun muhammen bedeli Cinsi 
12035 2o Kuru, Kuru üzüm 

t82S 5o ,, ,. kayisı 

600 2o ,, ,, zerdali 
So 3o ,, ,, vışne 

Belediye hutanele.riyle tiiğer mtteı~eselerce lüıumu o1an 
•e yukarıda cins ve miktarı yazılı kuru meyn a9ık eksiltmeye 
konuloıuf iıe de bılli ihale gününde giren bul unmadiğındın 

Dana ,, l 500 1900 30 ,, 570 43 
Sade yağ 800 1000 95 ,, 950 72 
t-ci ekm. 14000 16000 9 75 1560 117 

Sağır, Dilsiz ve körler müessesesinin yıllık ihtiyacı için 
yukarıda cinı ve miktar, muhammen kıymet ve teminat 
miktarları yazılı erzakın 17.8.938 tarihinde ihalesi icra 
edilmek üzere eksiltmeye konulmuş ise de mezkür tarihte 
talip çıkmamış olmasından dolayı sözü geçen erzakın ev• 
velki ıeraif ilan veçhile 27.8.938 tarihine müsadif cumar• 
tesi günft saat onda ihelesı icra edilmek üzere on gün 
müddetle münakaaının temdid edilmiş olduğu ve taliplerin 
mezkur günde Sıhhat müdüriyetinde müteıekkil komisyona 
ml\racaatları ilin olunur. 

Sığır eti ( Çann kk ale Mst. M !vk) No 782 
Demir dol11p (Ank Gu. Tapu Sicil, Müd) No 783 
Arpa veya Yulaf (Bornova Ask. SAK) No 783 
Lükci kılı (A'lk. Fab· U. Müd. Ank.) No 783 
Ecza (İst. Bel.) No 780 
Laslik malzeme, idrotil pamuk, gnz idrofil, sargılık 

amerikan bezi (Ank. Num Hast Ba~tab.) No. 780 
Elektrik malzem, ampul (İ~t Bel) No 780 
Odun (Adana Tüm) No 78 

İnhisarlar ldareleri tefrisi için e§ya (lnh U Müdür) No 7sO 
Me~e kalas. (O.D.Y.H. paşa) No. 780 
Gaz, benzin, mazot v.s. (Nazilli pamuk Tohum Ur. 

Çif. Müd.) No. 780 
Çuval (lnhi. U. Müdür.) No. 780 
Arpa (Kars Tür.u.) No. 780 
Et, yağ, şeker, sabun v.•. (Yozgaıl Jand.) No. 781 
Yo~urt tTophaue Lvz.) No. 78 l 
Kastamonu Mrk. Kasabası halih:ızır haritası alınması 

(Ka:staınonu Btl.l No. 78 l 
Afyon lisc~inde inş. işi (Afyon Na. Müd.) No. 78 l 10ı 
Ankara Jand. matbaasının ikmali inş. (Nafia Ve.kA.) No· 
Su yolu tamiri (İr önü Bel.) No. 781 

Köprü inşaatı (Konya vilayeti) No. 781 
Veterfaer pansıınan malzemesi (M.M. V.SAK) N''· 781 
Hurda ve dökme (OD.Yol) No, 781 
Ham taş nakli (Çankırı Vilayeti) No 78l 
Odun, köı~ür (Yozgad Jandar. Okulu) No. 781 81 
Perde, masa, dolap v. s. eşya (İnhi, U. Müdftr.) No· 1 tı' 
Eskişehir başmüdürlük binasinda yap. kalorifer te5is' 

U. Müd.) No. 781 
Makara ipliği (İst. Jandar. Sak.) No. 781 
Motor için yedek makine parçaları (Kelvin 

Muh. Gen. Komut. No. 781 
Amyantlı rondela-Şofaj irtibat başlığı, şofaj boşalt~:. Ç 

luğu, kontak plakası v. s. (D. D. Yol. H. Paşa) 
Balast (D. D. Yol. Kayseri) No: 781 
Kuru soian, patates (Tophane Lvz.) No. 781 
Odun (Manisa Tum. Sak., 782 ~3' 
lıkokul inşaatı ve şose tamiri (Eskişehir Nasıa Miid·~ 
Kalori~e~ ve telefon dairesi için eşya-elektrik nı.al~o· ~ 

mızhk ve asansöre ait eşya (Adliye Vekaleti) 
Balast (D. D. Yol. Malatya) No· 784 
Parke ve trotuvar ins. (Samsun Bel.) No. 785 f~ ~ 
Bölge Sanat okullarında yap. hela inşaatı (Konya N• 

No. 185 bi' 
Bdtonarme geçidi ve ahşap köprü inıaatı (E•kif' 

No. 785 ~ 
Evrak ve defterler tabettiriımesi (Samsun Bel.) No. 

Balast (D. D. Yol. Kayıeri) No. 185 

Devamı 6 inci Sayfada 


