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GAZETESi 
Umum üccarların ve Müteahhitlerin 

• 
esteki Organıdır ~ 

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

lstanbulun imarı için 
düşündüklerimiz 

" - l -
11Yanın en zengin tabii güzelliklerini sine
~;oplamış olan fstanbulun imarı için her 
htd en evvel nazarı dikkate alınması ica
k en şey, bu tabii güzellikleri velevki 
~8tnen bile olsa bozabilecek bir plantn daima uzak kalmaktır. Fazla o

Cltak mevcut tabii güzellikleri art
tırmak bile ön plana alınmalıdır. 

~b 1 ··* ~•ti" deyüp geçmeyelim. köy, Yeniköyden Rumeli Kavağına 
~~ı .. 11 ~e kadar güzel, fakat kadar ilerleyecek ve Rumeli Ka
ftt 11 dılberi kadar tabii gü- vağından Anadolu Kavağına bah-

tıQ IS 
~, t.k ltı~nesi olduğunu anla- lanan bir asma köprü ile Anadolu 

ill" dır edebilmek için hiç sahilini talcibeu devam edecek 
ı ıene Avrupada bu- olaıı ayni asfalt ve bahçeli yol

'~ ~onra vapurla lstanbula dan Üsküdar, Kadıköy, Kalamış, 
İdir i•ı.tn nihcıyetine kadar Cadde Bostanı, Maltepe, Pendik 
~ ' ve TuLlaya kadar giderek dö-
tG~ 1b~. ıeyahat ıonun~a es- nüşte de vapurla Adaları geıdik

Lit~ ~1•tin bütün inceliklerini ten •onra şehire avdet edecekti. 
~ 0' 1tıüınkü11 olabilir. Bılhassa Kalamışlan Tuzlaya 

tt~llda11 dolayıdır ki, ~eh- kadar olan sahil yolu Londra ıe-
Sı ' 11 bütün ecnebı miHet- yahlarma bir Türkiye kot d'aıürü

:\lp ,ıevahlar. se)•ir,t(ı&~Jtk nün hayatını vaaatAr1ıkh r::-ı .:: 
•ta.ı' .. ,anbuıun aun ~ '- • d aıürün Hiyer kasabuın~an Kan, 

ilci. hayran ve mebhut i\ıiı ve italya hududuna kadar uza· 
't;~d~rlar. . . . nan Ventimil mıntakalarını andı-
~ıı"'"~•litaaız. söyleyebı~ı~ı~ 

tbı ınilletler Boğa21çını 
Clt) •t Halici \Kotdor ), 1 üı-

n~ . . . 
Oralarda yetişen ve yetıştırı• 

a) ALAR 
inşaat-Tamirat .. Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

Aukara Defterdarlığındnn: 

Keşif bedeli 770 liradan ib~ret olan Ankara Dt•fıerdarlık 
·binası \'aridat servi~i işgalindeki odada ıarnn kiri~Jeriııin tak
viyesi i~i 8·3-939 ç ı~amba günü Eaat 13 de vila)t t dtfterdar-
1 ğıuua toplanacak konıı::>)Oııda pazaıJı"la tksilırniye konulmu~
t ur. h.tekiılerın tt.: mııuıt ıııt k t u bu, ıic:aret odası 'c~i kası ve 
ııafıa müdürliiğuııden bu i~e aıt alacakları ehlıyct H'Sİkasiyle 
Lırlikle yukarıda yazılı güııde saat 15 ıe konıı~)oııa müraca
aıları. Bu işe ait keşif tVınkı ve ~artııame defteı<larhkla görü
lebiJir. 

Dahiliye Vekaletinden : 

Mardin kasabası su projesi tanzimi işi eksiltmesi. 
Mardin kasabaaı içme suyu tesisatı etüd ve projtleri tanzimi 

işi kapalı zarf usulile eksiltıniye çıkaıılmışhr. 

l İşin muhammen bedeli bOOO liradır. 
2- İstekliler bu i!le aid, şartname, proje vesair evrakı bilabe

del An farada Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar Heyeti Fen Şef
liğinden veya Mardin Belediyesinden alabilirler. 

3- Ekı.iltme 'l.7 mart 939 tarihine ra.stlıyan pazartesi günü 
saat 1 l de Mardin Beledıyeıinde toplanacak Eksiltme Komisyonun
da yapılacaktır. 

4- Eksıltweye girebilmek için isteklıleıin aşağıda yazılı temi
nat ve vesaiki ayni gün \ e saat 10 a kadar Komiıyon Rei•lİjİİııe 
teslim etmiş olmaları lazımdır. 

A - l490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerin:\ ~vul~?n"90 
ı; ... 1.1. -··K' , . 4 ünc1i ıuuudelil 1uucıbıncc eıuııtm y ıı c- anunun . k b 

. d h dair imzalı bır ıne tu • . . . . 
bir manıı bnlunma ı.ına d kl . "'U işlerinde sahıbı ıbtııas 

M k •t rak e ece erın • . O- üna asaya 1 
... 

1 
• 1 l ldug- undan ialekb-

" d' .. heudı., olma arı şar t. 
yükı.ek muhen ıı veya wu "h l teki f z:arflarile beraber 
ler.11 bu hususutevsik ed~n vesı a arını • 

vermel<:.rı lazımdır. 

de beş tane bina yedi gün müddetle açık eksiltme sure· 
tile yaptırılacaktır. 

2- İhalesi 10 mart 939 cuma günü saat 10 da lzmir
Bornovada Askeri Satmalma Komisyonunda yapılacakbr. 

3- Bu beş binanın umum bedeli keşfi 00s7 lira 15 
kuruş olup ilk teminatı 724 lira 28 kuruştur. 

4- Bunlara aid keşif, fenni şartname, resim ve pilAn 
Afyon, Bornova, Aydın Askeri Satmalma komisyonlarında 
görülebilir. 

5- İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde yazılı vesika ve teminatlarla birlikte yukarıda 
ikinci madde yazılı gün ve saatında Bornovada Askeri 
Satınalma Komisyonuna gelmele.ıi ilan olunur. 

Şile Kazası MalmüdürJüğünden : 

1- 20 Mart 939 tarihine mlisadif Pazartesi giinii saat on 
dörıte Şile ı\talmiıdürliiği.ınde müteşekkil Eksiltme Komisyo· 
ııuncu ıha!e ı dilnıt-k üzne 5,999 lira 84 kuruş keşit bede1li 
hükfınıt l kor ağı ıamiratı nçık eksiJtmeye konulmuştur. 

2 - Mukavt>IP, Pk-,ıltme, bayındırlık i~leri t?;enE-1 ve hu· 
su'-i \C fenni {Urtnnmrlf'rİ proje keşfi hula"-ası ıle buna müte· 
ferrı dığa evrak pı:m.ı-.ız olarak görülecektir. 

3 Mmakkat t minal 450 liradır. 
4 - lst• k lilPı in hemen 5000 liralık lıu i~e benzer İ§ yap· 

tığına, PLiltrr:e tarihirıd<"n sekiz gün evvf'l müracaatla Nafıa 
Miidiirlüğiır df'n almış olduğu ehliyet ve Tfoaret Odası vesika
larrnı ıhale giirıü saat on ikiye kadar Komisyona ibraz eyle· 
meleri lillımdır 1 ,L·ı t1ez tat>rıKası ııe ı ı ıtııometre 

1 - !(.unya l!..ff~ hını t"' • ~ d 
. "'d'\ ekte ohn h riz su kuvvet aantralı araısın a 

znkt·t rn~a ~ 1 m ' h"d' f t 
u • ı·ı k hnvui hattın diı ek temelleri iaşaat va ı ı ıya 
le ~ e< ı c k l 
es:ısile ve kapalı zart u sıı lıle f'ksiltmeye çı arı ~~t:~· d 

~ _ l~hu inşaatın muhammen bedeli 960 l. .. ı~a .~r :. d 

3 Ek,;;iltme evrakı Sümer Bank Umumi Mudurluğu~ e~ 
- ~ r B f b 'k s Müdurhı· 

2 lira bed .. lle satın alınabilir ve Ereğ ı ez a n a ı 
' )ll\ayan halkımum ve yur
~~ hakiki sahipleri olan 
ı_ ~lttinden daha iyi bilir ve 

t '· Çünkü Halıcin alhn 

len afı.ıçların, çiçeklerin, yapılan 
parkların, bahçelerin aynı~ı bu
rada dahi yapmak mumkun ve 
iklimin de müsaadekarlığı mey-

* lfün •atJ Kaı::al.ıası halıhazır haritası alımı iti eksıltmesi 
* * y ''\) l ekturlı~ kısııuuın haıılıaıır han-

13 U)all kllbllİ.Jfü:ıllllll v l 
u lı t 90 beli.tarıııı;. kısuııle ::>U lıektaıa varan sa~ 

ğünde görülebilır. . .. .. 16 d \ . 
Ek ·ı l 3-3-939 pazartesı gunu. saat a • n 

4 - Sl ı me .. ·· 11.. ki ı a ı-:ksi\tme 

' 
1\llaıı, Bofıazın Marmara

ı,~1~n gümüş ıeyyale~i g..rp 
~ ~ın layemut uerlermde en 
~ rlt\liklui taavir .eden lev

' 'lınde canlandırılwıştır. 

dandadır. 
Biz, lstanbulun imarı için yüz:· 

luce mılyona mal olacak bu şe~ 
kılde bır iwllrı bu gün ve bel~ı 
rl yaı ın İ\,İn ~ay ri mümkün go-

•. b11lun cofırilfı mevkıine, 
Jılt l d .. 
~· t~kkülüue göre unya· 
~ç bir tarafmda bu şc:hrin 
~\~ ~tya benıeri bnlunu1aoıfıı· 

' cihaıı halkı itiraf eder· 

~b llthriu Türk milletin~ bir 
~ t oldufıunu bili kayd ve 
~ b\ll thnewiz lazımdır. 

tt'- '' dünya cenneti deye bir 
ht ;~ •ranıak laıım ııelirs~ b~ 

~·l~ cennt.ti, hiç tüpheaız kı 
'"' di 

~ ruL ı; akat is.ikbal için bunu ruyo · 
. kan~ız: farı. etmeyoru:ı:. ım . _ 

.1 ürk milleti için gayrı mum-
k\ill keliuıesınin ifad~ edec~ti hır 
mani yoklur. 'l üık ıçin dunyada 

b e yapılır ve yapılabilir. Her 
er ş Y • k" 
ey mümkiıııdür. Ancak o ım an-

:arı hazırlayabilmek için vakıt bul
mak ve al.ıwle çalışmanıo yoıu

nu bilmek gerektır. 
lstanbulun im arı işinde en mü· 

him rut:'1 kiı bü) ük cauıi1ere . ver
melidır. lhı büyük ve dahıyane ' '· ,;il'& bülün Avrupa ve Ariıe: 

~ .~ büttın Asya ve Afrikayı ae~
' lt!' &armüş olanlar müttefı-

e ler bir daha yapılamaz. Bun· 
es ı . b" 
lar l rılıin '1 Ürk oıillet~n~ . ırer 

~ h'&l etmektecıirler. 
'' c'' Türk milleti çok zengin 
C.-.. taaıbulun tabii güzelliklerin· 

hedi)esidir. liu hediyelerı ıyı ınu· 
hafaı.a etmek vaı.ifemizdir. 

Bü> uk camilerin ne kadar. e· 

h mı)elle nıuhatazası lazım ıse, 
cm h . l 

t .hi mimari bir kı) nıetı aız o -
arı b .. 

ma) an mescıt kabılmden veya u-

uııarıl~ bulu~ ıuı/'l~U~ lık uıuuuaııılı lıarita:;ıuııı ycıııdcıı ulnuı liil 
haıııu ya uız 

kaındu Süın(f B.ınk Umum Mudıirluounde nı at 

Komisyonunda yapılacaktır. ~ . 
5 _ \hı vakkat teminat 79';) lıradır · . . . . . • 
6 - l'jteklilcr yaptıklnn in§aat lşlerını gösterır vesı~a su 

L il ıvc ·~ıkarılm ı~ur. 
kapalı ıari u:;uulc c.::ıı w / -s • t 187 5 

l~ıu ın1;1.k tu b.;Jeıı ı5UU - hnı.ıır. Mu v alı.kat Lt:m ına • 

lıra<lır. · t 11 de Hüu 
lkbillmc 'J.7 mart 19J9 pazaıtesı guHU ıaa 

retl<'riııi ılıra7. edccekler<lır. l k ihale 
7 T kli.f ıııekluplarını havi zartlar kapalı o ara 

ti l d tk ı lUlt: Kuıııısyoııun· 
)an l:klcdı)~::ırndc lupl::.ııaeak t: c I)e • ı ı 

oa yapllaca~ıu. l. · ı· b J 1 Aııkaraı.ia lieledıyeler luıar Heytlı 

günü :t ;5 şe kadar Sümer Bs?k Umum Müdürlütü Mubı· 
b ubesine teslim edeceklerdır. . 

~aı tııawdt:I ul a t! t: ı. 
. . il yan Ude<lıytbıııdeu alın ı uılıııır. 

F cu ;>dıığınocu VC}ai uu k d li ı an He-
l dı;.ııiıcı m uıym el1ılcıı gucıde ~aat uua a ar l uı Y. · ı 

lıu ıııaalt: kadar po::ta ı t: goııaen -
ledıyesiııc vcııluıt:til Vt:) a 
mi~ olrua~ı ıa~ıwdu. 

lstanhul Nafıa Müdürlüğünden : 
. · ·· ü saat l l de 

25 3 939 tarihine musadıf cumartesı gun k 
· · - · - d"l 10287 l lira 94 kuruş e-

k · ıt si yapılacagı ılan e 1 en 
e. t~=:li y eşitköy Hava istasyonu iltisa~ yolu as.f~lt '°ı:e 
şı k · ıt . . o .. rülen lüzum üzerıne şımdılık te ır 
inşaatı e sı ınesının g 
edileceği ilan olunur. 

B T .. n Satın Alma Konıisyoııundan: 
ornova ume ~ · haller-

\- Aydında cibeti askeriyenin gösterecegı ma 

erat;_ Po ta ile gönderilecek tekliflerin, eksiltme saatınden 
nihayd bir sanı evveline kadar gelmiş ve zartlar mazbut ıe· 
kilde kapalılımş olmaeı laıımıiı~. . . .. "d verebileıt~i 

9 - Banka bu inş&atı dılı~dığı mute.a~hı e 
gibi ek~iıtmeyi tamamen hükümsüz sayabılır. 

Dahiliye VekAletinden : 

h 't ı mı i•ine aid ek· Biga kasabası halihazır arı ası a ı .. 

siltme. k b 150 hektarlık kısmının halihazır ha· 
Biga asa asının h k 

b b t 30 hektarlık kısmile 180 e tara 
ritalarile unu mlu a l 2000 lik münhanili haritasının ye-

n sahanın ya nız . k 1 _. 
v~dra l . kapalı zarf usulile ek-iltmiye çı arı mı.,~ır. 
nı ent ~ ımı ıkşı b d r 2500 liradır . . Muvakkat teminatı 

şın ma tu e e ı 

ı 87 .5 liradır· . .. - t 1l de Bi· 

·~~~kile ısüfade • edilebılecek 
'4,~il olç61ü imar planlarını tatbik 
~ 01.~ttk aenit bir servete ma· 
\ \~dı, İıtanbul tabıi ve este· 
~la:anıandan detil yalnız:, ııuai, 
~~ iinıran batumlarından ~.a 
'~ ıı aiiı.eUikleıiyle yer yu
t'lt b~\Ün milıellere gıbt~ ve
•~ı bır pu lanla gibi lekeıız ve 
t,, "'· bir zümrüd a-ibi yeşil ve 

uk cao..ı.erın haşmet ve a:ıame

iuıi küçultebilecek yapılışta olan-
ların da lemamen kaldırılması la· - f d h fehrin imarına tesiri 

M k koruluk birer meşcere ay ası em 

Eksiltmes 27 mart 1939 pazartesı gu nu s~a Eksiltme 
gada Belediye dairesinde toplanacak Beledıye 

"'" ' ttnncıler cenneti mevkııne 
ltct'-t· L .. ı. 

h) 011clradan otomobili ile Flor-

zımdır. . .. . . ve yukse . olacaktır. 
l\1e1.ela: Yenı camım hır az: ıle- bali~egebtirlilmhaellkıdııry.az:ın gu""ı1e•len Bu iıı ııanıldılrı kadar güç .. kde· 

.. d balıkhaııe)e yakın yapılan I u ., ., 
rısm e atan .. ' . erler ğıldir. Umumiyc.tlı:: bu buyu ca• 
ku~uk cami gibı. .. . . ko""tu·· bunalarak golielı, ıerın .Y r . . elrafıııda mahalle teşkil 

Bö le binalar cuccılığın b 1 ak ihtiyacıııdadır. Mtsırele ~ ıml"rın i . l "ki ucu· 
y • k ' d" u m b" · 'k sebebi budur. edtn evler ahşaptır. shm a 

ı..:ir ifadesı kadıır çır .rn ır koşmanın ıııcı l 1 1 Yıkılması ve açılması 
u • l l . ölge ı yer- za ma o ur. 

Büyük camılerııı ıs umasız o a- Temiz. hava, serın ve g d ı ve k la dır. Temelleri de o niıbette 
rak etrafı temanıen nçılmalıdır.Her ler balkımızrn her yaz aıa ıfı . o . y n kaldırılıp park 
mahal emn una yolla~ı mutl~ka bulamadığı şeylerddendirl. kKışı:c~~ bas:a~lç:ut~:~:e ııetiriimeai ııüç 
mınıakanın eu büyuk camııne le müsait havalar a ço u ç 1 ve 

1 
t 1 l dır Canııleriıı avlıları . . güneşlenecek · parklanmız, olmayacaktır . l . 

0

1.~'~r•;:::ri ~anında birer park ~~hçelerimiz: yokbr. b Bundan sonra yapıl~cak ı' erı 

K isyonunda yapılacaktır. İ H 
om l b'l~bedel Ankarada Belediyeler mar e-

Şartoame er ı a ı b T 
yeti Fen Şefliğinde~ veya .. Biga Belediye~n::; ~ ı:• ~~:: 
Tekliflerin tayin edılen gund~ saat ona a g 
diyesine gönderilmiş olması lazımdır. 

. . 1 ioi ek~Htmeai: Eıkl· 
• Fı;;kişehir Halıhazır harıtası a ımı \"h h •ta 

* • J~ /SOO ve l /2500 oıikyaıh ha ı aıır arı • 
Of-bir kas::lhasının 1 • , . · kOn sahadan 120 

.. · d. lacak tashıbal ıle gavrıme~ . . . 
ları uzerın t yapı 'd h ı"talarının alınması ııı ıle 

k b. k n yem en ar 

"-~ ~tltcek ıeyahlar Marmara 
--~ltı aıfalt ve bahçeli yirmi 
ta)b lıtnişlitindeki yoldan Sa· 
)o"-""'".na ve oradan aynı tarz~~ 
~kip ederek bütün Halıcı 
' lttan ıonra Karaköy, Top· 

ur ki ·1 ıııı.te cami avlıları ve etrafı u de ııraı"ıle izah edccekız:. . geniş ı.ıaı ar ı e, .. k 1 
ile ve~ ~ış\ yıneen bodur ağaçlarla, büyük ihtiyacı karşılamakl~b U: - L. A. KENBER 
c;ok yu ı.e -mle) epheleri de keaif mayacak beaı halkın ıı a e l 

hektarlı ır ısmını k etıelik. uzun haritaı.ınm ah· 
1100 hektara varan 1/5000 ta eom 

ı F llad&Jr.lı. Betiktaf, Arnavut• ıert ruıııar ı c 



MGnakaaa Oaz~e~~~si!_., ______________________________________________________________ __ 

2 

üzayedeler iste si Bu gün ilan olunan Münakasalarve 
Muhm• bed. Teminat Müracaat yeri Şekl~i ____ .,._ ___________________ :=,::.:.:,:~;:_, ______________ _ 

·----
~ d _ __._---~--

Gün Saat 

Cinsi 

CiNSİ 

Fi atlar 
A,ağı 

Kr Pa. 
Yukarı 

Kr.Pa. 

BuA-day 
Un 
Arpa 

Gelen 

ı_nşaat, Tamlrat!_~~a~f~ia~l~ş::le::r:...:i:?., ..:M::.:a:.:;lz;;.:e:.:m~e-H_a_r_it_a __ 
A k 1999 2J 

Yol inşa ve tamiratı: 310 m. ç. e s. 5999 84 
Salıhli Belediyesi 9-3-39 16 - Buğd. yumut 5 22,5 6 -

5 4 5 5 
5 l7 

B peynir 
Yulaf 
Nohut 
Kepek 
Yapak 
Tiftik 
Çavdar 
Z. yatı 
Mısır 

450 - Şile Kazast Malmüd. 20-3-39 14 -
10-3-39 10-

,, sert 
,, kızılca Hükümet konağt tamiri " 9657 ı5 

Aydında ciheti Ask. göstere~eği mahallerde " 
beş tane bina yap. (tasbıb) 

Umumi hela inş. 

724 28 Bornova lümen SAK. 
Arpa yemlik 4 20 

Aç. ekı. 

" Paz. 

1470 48 
713 53 

111 - Çanak. Beled. 
Çanak. Ortaokul Direk. 

141 - Çanak. Mst. Mevki SAK. 
619 61 Diyarbak ır Lev. SAK 

15 3 39 14 -
15-3-39 14 -
10-3·39 10 -
16-3-39 14 - . 

Çanak. orta okul binası inş. 
Top hangarı inşaatı (temd.) 
Bina inş. : 2 ad. 
Malatyn tütün fabrikasında yap. lre~uar'. 

asansör tesisatı bahçe toprak tesvıyesı 
drenaj ve ihata dıvarları inş. (şart •. 184 kr.) 

Aç. eks. 
Kapalı z. 

8661 ! 2 
3619-i 97 2759 77 İııbiııarlar U. Müd. 23-3-39 ıo -

Talas nahiyesi mrk. ait içme suyu keşıf ve - 500 -

proje tanı.imi 
Aç. ekı. 2032 15 Çapa kız ö~retmen okulu binası. tamiri 

Yeşilköy Hava istasyonu şose .ınşaa.tın.ın 
25 3-39 tarihli münakasası tehır edıldı 

iz mit Sellüloz fabrikası yanında tesis edilect" k Kapalı z. 15497 70 
transformatör binası inşaatı (şart. fi L.) 

Konya Ereilesindeki bez fabrikaı.ı il~ 1_7 Kapalı z. 
kim. uzakta inşa edilmekte olan lvrız 
su kuvvet santralı arasında tesis edilecek 
havai hattın direk temelleri inşaatı 

(şart. L. 2) 

9601 95 

lliçlar, Klinik ve ispençiyari alAt, Hastane Lev. 

Bilama karbonat dö sut su tasfiye tesisah Kapalı z, 7000 -

için : ıoo t. 

153 -

1165 --

795 -

525 -

Kayseri Vılayeti 16-3-39 14 -

ist Kız Öğretmen Okulu SAK. 23 3-39 ll -

İst. Nafıa Müd. 

Sümerbank Umum Müd. 17-3-39 16 -

13-3-39 16 -
• " 

,, 

D. D. Y. Haydarpaşa 29-3-39 15 -

Elektrlk-Havagazı-Kalorlfer (tesisat. ve malzemesi) 
ıoo Kontinü ve alternatif cereyanlar için 

megonluk 220 ve 500 voltluk pilli J.>ir 
adet galvanimetrc 

Elektrik motörü ve dinamo 
Bakır çıplak tel: 1200 k 
Harici çift telefon kablosu 7000 m. 

Mensucat, Elbise, Kundura, 

Eldiven : 189 çift 

Aç. eks. 
Aç. ekı. 

" 

2400 -
1370 -
1260 -

Çamaşır v.s. 

Paz. 

Paz. 

180 -
102 75 
94 50 

Menemen Belediyesi 

Bornova Tümen SAK. 
D. D Y. Haydarpııfa 

,, " " 

Tophane Lev. SAK 

20-3-39 lO -
23.3.39 l o 30 
23-3-39 10 30 

14-3-39 14 30 

Kereste, Tahta ve saire 

Kereste : 2) m3 (temd.) 
Çıralı çamdan mumul parke : 1. 125000 ad. 

(şart. 53t kr.) 

Kap. z. Beb. o 09 50 6593 75 

Diyarbakır Vilayeti 18-2-39 itib. 1 ay 
D O. Y. Ank. Haydarpaşa Vezneleri ~2-3-39 15 30 

Keresle: Sl8 (460 ml (temd.) Paz. 

u-A..ı• • ..,-A.,P .,.~ nMtn:ı.r'"lluMıltfı-A--YAlflffil K:apalı z. 1 U2'Q 40 
ve tahliye işi (temd ) 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Mazot: 5000 t. (şart. 15 L.) Kapalı z. 300000 -
Gaz yağı : 2,5 t Paz. 
Somi kok kömürü: lPO t. Aç. eks. 2700 -

Müteferrik 

Sultan çiftliği ktimu : 400 m3. 
iç ve dış otomobil last ği : 4 ad. 
Bezir : 3 kalem 115000 kg. 
Üstübeçler, minyon de plömb ve oksit dö 

fer: 4 kalem : 100000 kg. (şart. 2 gu· 
rup 141 kr.) 

Deniz iniş iıkelesi tamiri için alet (temd.) 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Kuru fHulye: 15 t. 
Pirinç: 20 t. (temd.) 

B) Müzayedeler 
Kundura: 2600 • çift çizme: 29 çift 
Gazometre ve şakuli iskeleti direkleri, ka

zan: v.ı. 100 t. (temd.) 
Fort otomobili ve iç ve dış laııtikleri 
Şevrole marka müıtamel kamyon : 2 ad. 

mı pazarlıkla eksiltıniye konulmuştur. 

İşin bedeli: 7250.-liradır. 

Kapalı z, 
Paz. 
Kapalı z. 62050 -

,, ,, 28250 -

Aç. eks. 1952 68 

Paz. 2250 -
,, 

Paz. 266 -
k. Q 03 

Pu:. 
Aç. art. 900 -

1276 - Çanak Mst. Mvk SAK. 

766 90 D. D. Y. Haydarpaşa 

15750 - Deniz Lev. SAK. Kasımpaşa • 
Tophane Lev. SAK. 

202 50 Çanak. Belediyesi 

Belediye Sular fdareıi 
Tophane Lvz •SAK. 

435'.l 50 D. D. Y. Ank. ve Haydarpaşa 
21 l8 75 ,, 

" 
,, 

" 

İzmir Lev. SAK. 

168 75 Lüleburgaz Tümen SAK. 
Çanak. Mst. Mvk. SAK. 

40 - Tophane Lvz. SAK. 
lzmir Beled. 

Çorum Hu.sust Muhuebe Müd. 
Beşiktaş M11liye Tahıil Şef iği 

16-3-39 15 -

17-3-39 11 -

23.3-39 14 -
9-3-39 14 30 

16-3-39 15 -

27-~-39 16 -
lO-.l-39 14 30 
21-3-39 15 30 
21-3-39 15 30 

18-3-39 15 -

10-3-39 11 -
15-3-39 15 -

15-3-39 15 -
10 3-39 16 -

20-2-30 itib. 1 ay 
l 1-3-39 10-

çaroamba günü saat (15) ou beşte Haydarpaşada gar bina· 
ııodaki satın alma komisyonu taraf lodan J kapalı zarf usulü ile 
satın alınacaktır. Eksiltme 27 mart 1939 pazartesi güniı saat 11 de Eıki

oehir Bdediyesinde toplanacak Belediye EkaiJtme Komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

Bu işe girmek istıyenlerin kanunun tayın ettiği vesaik ve 
525 liralık muvakkat teminatlarile birlikte teklit mektuplarını 
muhtevi zarflarını eksiltme günü saat (14) on dörde kadar ko

Heyeti . misyona vermeleri JAzımdır. 
Muvakkat teminat 545 liradır. 

Şartnamekr bilabcdel Ankarada Belediyeler İmar 
Fen Şefliğinden ve Eskişehir Belediyesinden alına bilir. 

1 
Bu ioe aid şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki ko· 

• • • misyon tarafından parasız olarak da~ıtılmaktsdır. 

Çapa Kız öğrf'tmen okulu binası tamiri. Bak : lst. Kız Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz~) 
öğretm••n okulu SAK. ilanlarına. 

lıaçlar, Klinik ve İspençiyari alat, Hastane Lev. 

Devlet DemiryolJarı İşletme U. MüdürWğünden : 

Muhammen bedeli 7000 lira olan 100.000 kilo su tasfiye 
tesisatı için bilama karbonat dö sut (% 96 aafiyette) ~9.3.9J9 

Bornova Tümen Satınalma Komisyonundan : , 

1- Ciheti askeriye için (20-22) beygir kuvvetinde 
mazotla müteharrik (375-450) devirli, . dizel sistem, souk 
kafalı tip elektrik bir motör ile ayrıca 1800 devirli 54--60 
amperlik ve 220 voltluk bir dinamo açık ekıiltme sure• 
tile müııakuaya konmuıtur. 

,, Anadol 
Çavdar 
Afyon kaba 
Susam 
Peynir beyaz 
Ceviz kabuklu 
Ceviz içi 
Kuşyemi çuvallı 

,, dökme 
Fındık içi 
Tiftik oğlak 

,, mal 
z. yağı yemeklik 
Yapak Anadolu 

,, Trakya 
Mrsır beyaz 
M11ır aarı 

Yulaf 
Zerdeva deriıi 
Sansar 
Varşak 

,, 
,, 

5 ılO 
270 - 295 -

ı 16 - 120 -

52 -
65 -

500:>- 5500 -
3764 -4?50 -
l:WO -1400 -

Arpıı 

Kuşer 

Tıftik 

Kuşyemi 

Yapak 
İç fındık 
Afyon 

Giden 

Dış Flatıar 
Butday : Uverpul 

" Şikago 
,, Vinipek 

Arpa Anvers 
Mısır : Londra 
Keten T. ,, 
Fındık G. Hamburg 

.. L. 

2- İhalesi 20 mart 939 pazartesi gtinü 

yapılacaktır. . . 
3- Motör ve dinamo için tahmın edılen 

lira olup ilk teminat 180 liradır. 

Menemen Belediye Riyasetinden: 

Belediyemiz Elektrik santralında kullanıhnak11 aşağıda yazılı iki adet mukavemet ve cereyan ölç 

satın alınacaktır. 
Alakadar müesseselerin bir hafta içinde 

lerini bildirilmeleri ilan olunur. . . OO tP 
l- Kontinü ve altarnatif cereyanlar ıçın 1 

luk 220 ve 500 voltluk pilli bir adet galvan.imetre~ııtl 
2- Fabrika tarafındın ~aıulien b~r. .ç 

1111 
risinde monte edilmiş komple hır halde btrıncı 
zikredilen cereyanlar için şebeke çıkış hatlarının ~· 

lu f t h. lelerini ölrm,.k i17 P.TP. vnltfl"fP tf' 
ı'ArnfJl,t~rıl1Yfivon~fre mııı ampermetre diğer te e 
beraber bir adet cihaz, 

• • • 
Bakır çıplak tel ile harici ciJt 

Hak : D. D. Y. ilanlarına. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır 

ı~ıanhul Lvz An irllği S, A. Komisyonurıdan : 
189 çift eldiven dınacakıır. Pa1aı lığı 14,3.939 sıh1' 

saat 14,~0 da Tophanede 1 tanbul Lvz. Amirliği S. A. 
yonunuda yapılal·aktır. Nümunesi KomLyonda ~örül~t· 
klileıin klıti teminatlarile belli saatte Ko. a gelmeleri· 

Kereste, tahta ve saire 
ı =- Çanakkale Mst. Mvk. Satınalma KomisyonundaJI · 

Kapalı zarf ve pazarlıkla eksiltmesinde talip nç t. 
yan 318.460 metre mikabı kerestenin pazarlığı •~
perşembe günü saat 15 de Çanakkalede Müstahkeı:ll 
ki Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Talipler dl 

tarihte 1276 lira muvakkat teminatları ile ihale kaıs 
nun, 2-3 cü maddelerindeki vesaikle komisyona fP 

caatları. 

Diyarbakır Vilayet Daimi Encümeninden: 

Nafia dairesine alınacak 25 M3 kereste için ta~ 
temdit olunan müddetler içinde istekli çıkmadığındaO 
939 tarihinden itibaren bir ay müddetle pazarlığa bıt 
mıştır. İsteklilerin vilayet Daimi Encümenine mürac:t• 
ilAn olunua. 

Devlet Demiryolları İşletme U. Müdü rliiğünden : 
Beher adedinin muhammen bedeli 9,5. kuruf 

8 X 10 X 20 santim eb'adında 1.125.000 aded çıralı 
dan mamul parke 22.3.939 çarşamba günü saat ıs,3" 
kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasında ıabn 
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 6,593, 75 liralık 
teminatla kanunun tayin ettiği veaikaları ve 



Mlaakaıa Gaseteıi 

~ 
~ ı!'- &aat 14,30 a kadar Komiıyon Reisliğine verme· 
'q)llldır. 

~~meler 534 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vez· 
"""de &atılmaktadır. 

gün saat 1 O a kadar 766 lira 90 kuruş muvakkat temi
natla birlikte teklif mcktublarını komisyon kalemine ver
meleri ve bu işe aid şartnameyi Haydarpaşa Liman Baş· 
müfettişliğinden parasız olarak tedarik etmeleri ilan olunur. 

Erzak, Zahire, et ve Sebze : 
--=-

İstanbul Komutanlığı Satmı.1lma Komıı;} or.ıund.m 

İ stanbul Komutanlığı birlıkleri için şerait 'e ev fı a göre 
49000 kilo pilavlık pirinç satıu alınacaktır. Kapalı atfla ihale
si 20 mart 939 pazarte i günü aat 11 de )8pılacaktır. .Mu ban -
men kıymeti 12740 liradır. İlk teminatı 936 liradır. Şartnamesi 
her giin Komisyonda görülebilir. 

~-Boşaltma-Yükletme 
Devlet Demıryolları ve Limanları U. İdaresinden : 

1 
..... A11ıbar dahilinde ıupalana lıazırlamıık ve vapur dahilinde 

t '11J>Uan yapmak bu ameliyede rıhtım veya silo iskelesine 
~~ giiverteıine vermek ve bırakmak ta dahildir. 
"V'fV1 ton Maden kömürü krom ve emsab dökme cehver Behe
~O Kuruştur Kok kömürü Briket i3 kuruş Beher tonu Muh-
2 t11ıe eşya ve emtia 23 kuruş. 
'- - S11paland•n açık vagona tahmil ve mütekabilen de vagon-

P•I.o 0 d · · · ı d d . k ··t ve ı are vıncı ı e vagon an enıze verme veya mu •-
- deıdzden almak. 
!oral~ ton Maden kömürü krom ve emsali dökme cevher Be
.. 11 4,5 kuruttur 499l ton Kok kömürü Briket 9 kuruş lieher 
a llhtelif malzeme eşya ve emtia !1 kuruş. 

._ Vinç iıtiraki olmaksızın nhtım veya silo iskelesiııe veya 
~alarak vagona tahmil etmek veya mulekabıleo. 
\o .S ton Maden kömürü krom ve emsali dökme cevher Be
.... :11 17 .kuruştur 5J26 ton Kok kömürü Briket 2'l kuruı Be
'· ı ın6 ton Muhlelıf malıeme eşya ve emtia 14 kurut Be· 

• ~ Supalandan alınıp açık araziye nakil ve iıtif etmek ve 

1 ~"· ~ ton Maden kömürü krom ve emsali dökme cevher Be-
~ 11 23 kuruştur Koıc kömürü Bıiket 23 kuruş Beher tonu 
$ '1ubtelif malzeme e:şya ve emtia 18 kuruş Beher tonu. 
.'Silo iskdesine yaoaşmış vapur güvertesinden veya silo 
~tn nakil ve yer.eştirmek. 
ita en kömürü krom ve emsali dökme cevher 5 kuruş Beheri 
• k kömürü Briket U kuruş lieher tonu Muhtelif malzeme 

8 t •11ıtia 16 kuruş Beher tonu. 
~ Vinç ittiriki olmaksızın vagondan tahliye ve açık araziye 
~ ta nakil ve istif ve mütekabilen. 
8 l40 Maden kömüru krom ve emsali dökme cevher Beheri 
~ k11ruıtur 2103 ton Kok kömürü Briket 24 kuruş Beher to
? toı:ı Muhtelif malzeme eşya ve emtia ~3 kuruş Beher tonL:. 

.... Vawoodan idare viııcile açık aıaziye tahliye ııtif ve mü-
~tı. 
1\ t11 kömürü krom ve emsali dökme cevher _7 kuruş Beh~r 

011 kömürü Bıiket 5 kurut Beher tonu 47;> ton Muhtelıf 
8 t tfya ve emtia 14 kuruş Beher toou. 
~ 'Vınçıiz merakibi bahriyeden küfderle veya aralık ile ve 
t~rılarak vagona tahmil açık araziye mağazalara nakil ve 
~ek ve mÜlekabilen. 
'11111 ton Maden kömürü krom .. e emsali dökme cevher ~O 
~~beri toı.u 19J tun Kok kömürü Brik~t ı4 kuruş Beher '7 ton Muhtelif malzem..: eşya ve emtia 18 kuıuş Beher tonu. 
~ Vagondan olukla tabliye 
'11 ton Maden kömürü krom ve emsali dökme cevher Be
IQ ll 5 kuru~tur 7 kurut Beher tonu 9 kuruş Betıer tonu. 
~' Saatle müteahıtleıı aunacak amele. 
'lon Maden kömürü krom ve emsalı dökme cevher 18 ku-
1 ı t tonu. 
l&' Yevmiye ile alınacak amele. 
' - ton Maden kömürü krom ve emsali dökme cevher Be
b. ". 120 kuruşlur. 

t "'lllce limanıuın on bir aıı.eliyeden ibaret olan ve 2.J5j95 li
~tıa· 11ıuhammen bedeli bulunan tahmıl ve tahliye işi bir ae

eUe kapalı zarf uıulile münakasaya konmuştur. Her ame· 
'1tanda ııöıterilen tonaj tahmini ve rakribidır. Aym zaman-
~tliyeluin beher tonu kaçar kuruşa yapılabilecefıi de hı-
~ iÖıtcrilmiştir. • 
G.aakaıa 20 8 939 tarihine müsadif Pazarte.i&güııü ıaat "l ln 
"-'Pap Gar binası dahilinde Birinci lıletme Komisyonu ta
~ 'ii)•pılacakb r. 
~IQ Pltrin 1919 lira 63 kurut muvakkat temıuat ıle aynı gün 

,, ' kadar komiıyon kalemine teklif mektuplarını verwele-
a ~r. 

ite aid prtnameler, Haydarpaşa Liman Başmüfettişlitinde 
olarak verilmektedir. 

~•let Demiryolları lşletme U. Müdürlüğ~ııden: 
~~ 

et ve kok kömürün 
beher tonu 

Kuruı 
27 
8 

25 
35 

Maden kö:nlirilnün 
beher tonu 

Kuruı 
13 
3 

21 
20 

nıerakibinde supalan yapmak Supalandan vincle 
~ ~boıil Supalandan arka ile vagona Vincsiz mera
~ liyeden arka ile vagona tahmil 

tt)darpaşa limanına bir sene zarfında gelecek olan 
l2 •rı:ıeliye hizasında gösterilen fiatlar dahilinde tak
~"1 981 ton maden kömürü ile . 5~36 ton kok ve bri

llrlerinin tahmil ve tahliyesi işinin 27.2.939 da pa
lbGnakasası ilan edilmişse de talip zuhur etmedi
"1talıaınmen bedel 10225 lira 40 kuruşa iblağ edi-

ltilerek kapah zarf usulile tekrar milnakasası ic
t ktir. 17.3.939 tarihine musadif cuma günü saat · ;t bin&11 dahilinde Birinci iıletme Komisyonunca 

'Pdacak olan bu eksiltmeye talip olanların ayni 

-
Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. 

Deniz Levazım Satınalnıa Komisyonuıı<ları : 

l - Tıshmin l'dilen bedeli 300000 lira olan 5000 ton 
mazotun 23 mart 19.~9 tarihine raslayan perşembe günü saat 
14 te kapalı zarflo eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Murnkkat ltmiııatı 15750 lira olup ~artnanıesl her 
gün Komisyondan 15 lira bedd mukabilinde alınabilir. 

3 - İsteklileriıı 2490 sayılı kıınun tarifatı d ıhilin<le tan· 
zirıı edecekleri kapalı tekl ıt nıcktuhlannı en ~cç bcJli gün ve 
saallen bir saat C\'veliııe kadar Kasınıpaşada bulunan Komiı · 
yon Ba~kanlığma vermeleri. 

İstanbul L~vazım Arııiılıği Satrnalma Komisyonundan : 

2500 kilo gaz yağının pazarlıkla eksiltmesi 9/3/939 
perşembe gürıü saat l 1,30 Ja Tophanede lstanhul Levazım 
amirliği Satınalma komisyonunda yapılacaktır. tsteklilerın kati 
teminatlaıile beraber belli saatte Komisyona gdm leri. 

Çanakkale Belediyesinden -

t- Çanakkale elektrik santralında teslim 101) ton 
sömi kok kömürii 15 gün müddetle açık eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

2 Her ton 27 liradan muhammen bedeli 2700 lira 

* • * lstanlml Komutanlığı birlik len için ~erait ev afı 
nıuııe::ıi gihi 12,000 k. çorbalık pirinç satın almaktır. Açı 

siltme ıle ihalesi 20 mart 939 pazartesi güı-ıti S!lat l4 te 
pılacaktır. Muhamme"n kıymeti 2880 liradır. İlk teminatı 
liradır. Şartnamesi her giın komio:ıyonda görulebılır. 

Lüleburgaz Tümen Satınalma Komisyonundan : 

11 ı · 
k· 

ya-
216 

6 tonu Babaeski, Kaynarca ve Hayrebolu Birlikıerine 
sevki müteahhide ait olmak üzere 15 ton kuru fasulye 
pazarlıkla satın alınacaktır. Evsaf ve nümunesi Lülebur
gazda Ko. da görülebilir. Tahmin fiatı 2~50 lira, ilk te
minatı 168 lira 75 kuruştur. İsteklilerin 10-3·939 günü 
aaat 11 de Lüleburgazda Tüm satınalma komisyonuna mü
racaatları. 

Çauakkale Mst. M vk. Satına ima Komisyonundan : 

Çanakkale Mst. Mvk. birlikleri ihtiyacı için açık eksiltme 
sureti le alınacak olan ~0000 kilo pirince 27 .2.939 pazartesı 
günü saat 15 de talip çıkmadığından ~490 sayıh kanunun 
4d üncü maddesine göre on gün müddetle uzahlarak pa
zarlığa bırakılmıştır. 

Pazarlığı 15 mart 939 çarşamba günü saat 15 de Mst. 
Mvk. satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin mezkur tarihte komisyona müracaatları ilan 
olunur. 

olup muvakkat teminatı 202 lira 50 kuruştur. 1 
3- Eksiltme 16.3.939 perşembe günü saat 15 de be

lediye dairesinde müteşekkil Encümen huzurunda yapıla· 
caktır. 

İnhisarlar U. Müdür l Ü ğ Ünden: 1 

4- İstekJilerin bu işe ait şartnaıneyı isteyenlere Be
lediye Muhasebecilğinden parasız olarak verilir. 

5- Eksiltmeye iştirak edebilmek için isteklilerin ka
nuni evsafı haiz bulunmaları ilan olunur. 

Müteferrik 

İ"tanbul Levazım kınirliği Satınalnıa Komjsyorıuııdnn : 

4 ıııdP.t iç VP, <iış oınmohil lastiğinin pazarlıı..la d\~ilt ııtsi 
IOFi/939 cuma günü ~rıat l(l,30 TnphıınPrte lsıınhul L~vazım 
ılmirJ • ğı Sııtınnlma komisyonunda yapılarakıır. İsteklilerin ka
ti teminatiarile beraber lıelli saatte komisyon.ıı gelmeleri. 

BE'!lediye Sular İdaresinden : 

İdaremizin Göksu, Elmalı bendindeki terşib kavuzları 
için satın alınacak 400 m3, Sultançiftliği kumu kapalı 
zarfla münakasaya konulmuştur. 

1 Bu husu için tanzim edilen şartname idaremiz 
Levazım Servisinden parasız olarak alınabilir. 

2 - Talihler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı 
zarflarını ihale günü olan 27 mart 939 pazartesi günü 
günü saat 16 ya kadar Taksimdeki İdare Merkezinde Mü
dürlüğe vermelidirler. Bu saatten sonra getirilecek zarflar 
kabul edilmez. 

İzmir Levazım Amirliği S. A. Komisyonunıfan : 
8 mart 9.J9 cuınarLeai giiııü ıtıat ondr. kışladd lz rııır l...vz 

Amirlıği S. A. Komisyonunda açık ı·ksiltıne sııretıle ihlllcsi ya· 
pılacağı il4n edilen RP~adiye de t.lyvar.! alayına ait d<' ni:r. iniş 
iskele:,ıuin tamirinde kullaııılacak 195l lirn 68 kuruş b ıieli ke
şiflı aletin ihale günü s.·hven 8 mart 9J9 cumartasi günü saat 
on be~te yıı pılacaktir d iyı> ilin edil ıniştir 18.3. ~99 cunıJrl<'si gü· 
nü saat 15 te yapılacağı taı::hıl.ıen ilô.n olunur. 

D. D. Y. ve Limanları loletmr. U. ldaresind~n : 

İsim, miktar ve muhammen beddlerile muvakk"at teminat· 
lan aşağıda yazılı olan 2 listt: muhteviyatı muhtelıf malzeme 
21.3 939 salı günil aaat 15,30 dan itibaren saa!ile kapalı zarf 
usulile An karada idare binasında s ıtınalı nacaktır. 

Bu i~e girmek istiyeııleriu aş11ğıda hazalarında yazılı mu
vakkat teminat ile kanunun reyin ettıği vrsikaları ve tekliflerini 
ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

Şartnameler (111) kuru§a Aııkara ve Haydarpaşa H:zne· 
lerinde ıatılmakıadır. 
No. lswi Miktarı 

Kg. 
Muham· 

men B. 
Lira 

1 Bezirlrr (3 kalem) 115000 62050 
2 Ü&tübeçler, minyon dö plomb ve oksit 

dö fer (4 kalem) 100000 Z8250 

Muvııkkat 
Tl"minat 

T.L. 
4352,50 

2118,73 

Cinsi Miktarı Muham. 
bedeli 

Lira Kr. 

Yerli baskül 2 adet 446 30 
Baskül 1 ,, sif 2100 
Şiıe etiketi 373000 ,, 3055 75 
7 cins takım 

% 7,5 
teminatı 

Lira Kr. 

33 47 
157 50 
229 18 

-
Eksiltme 

Şekh Saati 

Aç. eks. 14 

,, ,, 14,30 

" ,, 15 

1- Yukarda cins ve miktarı yazılı 3 kalem mal
zeme ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. 

il- Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hi· 
7.&la.rında gösıtuilmiştir. 

ili- Eksiltme, 20,3,939 tarihine rastlıyan Pazartesi 
günü hizalarında yazıla saatlerde Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV- Şartname ve listeler her gün sözü geçen Şu
beden parasız olarak alınabileceği gibi etiket numunele
ri de görülebilir. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gun e 
saatlerde % 1,'i> güvenme paralariyle mezkur Komisyona 
gelmeleri ilin olunur. ( 1398) 2-4 

. ,, ,, ,, .. ,, 
0.D.YOLLAQI iŞLETME U. MUOU~LUGUND ·N 

Muhammen bedellerile .. miktar" ve evsafı aşağıda yru:ılı iki gu
rup mabeme .her gurllp ,ayn ayrı )hale. edilmek_şartıle 23.j. ltJJU 
Perşembe günü saat ( I0,30) on buçukta Haydarpaşada gar binasın
daki Satınalma Komııyonu tarafından açık ekıiltme usulile Hlıa 
alıııacakıır. 

Bu işe Kirmek isteyenleriıı kanunun tayin ettiği veıaık ve her 
a-uruba ait hizalannda yazılı muvakkat temiııatlarile birlikte eksilt
me günü saatine kadar komiıyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnamelu Haydarpaşada gar binasındaki Satınalma 
Komisyonu tarafından parasız olarak datıulmaktadır. 

1- 1200 kilo bakır çıplak tel muhammen bedeli 1370 lira 
muvakkat teminatı 102 lira 75 kuruştur. 

2- 7000 metre harici çift telefon kablosu muhammen bedelı 
1260 lira muvakkat teminatı 9-i lira 50 kuruştur. (149J) 1-4 

Açık eksiltme_ ilanı 

lstanbul Kız Öğretmen Okulu Satınaıma 
Komisyonundan : 

23 3 939 Perşembe günü ıaat 11 de İstanbul Çapada Kız 
Ötretme~ Okulu binasıııda toplanan Okul ekbiltme Komisyonu 
odasında 2032 lira 15 kuruş keşif bedelli İstanbul Kıı. Oğretmen 
Okulu tamirab açık eksiltmeye konmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel hususi ve fenni 
tartnameleri, proje, kt:şlf hulaıasile buna müteferri diğer evrak o· 
kuldan görülebiıir. 

Muvakkat teminat (153) lira olup eksiltmeden bir gün evve
line kadar Beyoğlu İstiklal caddesinde İstanbul 1..iıcler Muhasebe
ciliti veznesine yabrılacakbr. 

isteklilerin en az ( l 000) liralık bu işe benzer it yaptığına dair 
idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Vilayetın· 
den eksiltme tarihinden 8 gün evvel alınmış ehliyet ve 939 yılınıı 
ait ticaret Odaaı veıikaları ve teminat makbuzile Komisyona baş 
vurmaları. (1496) l-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Mode Prix 
d•adjudicat. eatimatif Objet de l'adjudication 

• 
A) Adjudications au Rabais --

Caution. 
proviıoire 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier de1 Cbarrea Jours Heures 

Conatructlone - R6paratlone-Trav. Publlcs-Mat6rlel da Con•tructlon-Cartographla 

Rep. et constr. route: 310 m. 
Cooatr. Konak gouvernemeotal 
Cooıtr. cinq batiHes aux lieux desiınh 

par lea . utorıtea Militaireı (rectif.) 
Conllr. W.C. 
Rep. bat. ecole ııecondaire 
Cooıtr. hangar artilletie a Çanak. (aj.) 
Cooıtr. bat. : 2 p. 
Conatr. trottoir, ioıtal. aseenıeur, trav. 

d'ajuıtemeııt et conıtr. mur de ıou
tainement il la bit. fabrique tabacı 
Malatya (Cah. eh. p. 181) 

Projet et devis eau potable ville Talaa 
Rep bit. ecole normale Çapa 
L'adjudıcation du 25-3-939 pour conıtr. 

cbauıee en aaphalte route Station 
Aer. Yeşilköy a ete ajournee 

Conıtr. iti11e tranıform .. t~ur pr~s fabri· 
Celluloz ıi lzmit (Cab eh. L. 5) 

Cooıtr. foodement. dea poteaux de la voie 
aerienne a inııtituer entre fabrique 
toile d'Ereğli de Konya et la Centra• 
le d 'eau d'lvriz (Cah. eh. L. 2) 

Publique 

" ,, 

,, 
,, 

Gr6 i gre 
Publique 
PJi cacb. 

Publique 

Pli cacb. 

,, 

1999 2.l 
599·• 84 
9657 15 

1470 48 
713 53 

8661 fı2 
36796 97 

590 -
2032 15 

15497 70 

9601 95 

450 -
724 28 

lll -

141 -
649 61 

27.>9 77 

153 -

1165 -

195 -

Municip. Salıhli 
Dir. Fisc Bourı Şile 
Com. Ach. Dıv. Bornova 

Municip. Çanak. 
Direc. Ecole Seeondaire Çanak. 
Com. Ach. Plaee Forte Çanak. 
Com. Ach. lnt. Diyarbakır 
Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 

9-3-39 16 -
20-3-39 14 -
10-3-39 10 -

15-3-3~) 

15-1-39 
10-3-39 
16-3-39 
23-3-:39 

14 -
14 -
10 -
14 -
lb -

Vil. Kay.eri 16 3-39 14 -
Com.Ach.Dir.Ec.Norm.Jeunu Fıl. fıt. 23-3-39 11 -
Dir. Trav. Pub. lıt. 

Dir. Gen. Sümerbank Ank. 17-3-39 16 -

,, ,, 13-3-39 16 -

Prodults Chlmlques et Pharmaceutlquea-lnatruments Sanltalres-Fournlture pour Hopltaux - --- -- --
Carbooate de ıoude pour filtraıe eau: Pli cacb. 70.,0 - 525 - tere Expl. Ch. d~ fer Etat Haydarpa

0

ttl 29-3-39 15 -
l(JO t. 

Electrlclt6-Gaz-Chautfaga Central (lnstallatlon et Mat6rlel) 

Deux appareils de meaure de re11iıtaoce 
et de courant electr. tela que ~·lva
nimetre et aıı:.e de millivoltmetre 

Moteur eleetrique et dynamo 
Fıl en cuivre iıole: li!OU k. 
Cable t'lephonique : 7000 m. 

Publique 
,, 
,, 

Hablllemant- Chauaaur•• Tissus - Culrs 

Ganta: 189 paires Gre a gr~ 

Bola de Construction, Ptanchea Poteaux ete. 

2400 -
1370 -
1260 -

!80 -
102 75 
94 50 

Boiı de constr.: 818,460 m3 (aj.) 
Parquet en boiı de Hpio reaıncux: 

t.125.0UO p. (Cah. cb. P. 534) 
Charpeote: 25 m3 (aj) 

Gre a rre 1216 -
Pli cach. la p. O 09,50 6593 75 

Gre a ıre 

Traneport - chargement • d6chargement 

Municıp. Menemen Danı uoe ıemaine - -

Com. Ach. Div. Bornova 20-3-39 10 -
l~re Expl. Cb. de fer Elat Haydarpaşa 23-3-39 10 30 

,, 
" 

Com. Acb. lnt. Tophane 

Com. Acb. Place Forte Çanak. 
Adm. Gen. Ch de Fer Et.tt Aok. 

Caiase Haydarpaşa 

23-3·39 1 o 30 

14-3-39 14 30 

16-3-39 1 f) -

22-3-39 15 30 

Vıl. Diyarbakır 1 mois a partir du 18-2-39 

Cbargem• ot et dechargemeut brıq.ıette, 
coke et houılle (aj.) 

Pli ca b. 1022 > 4.J 766 90 ı ere E.xpl. Cb. de fer Etat H.tydarpaşa 17-3-39 J 1 -

Combuatlbla - Cerburant - Hullea 

Petrole : 2,5 t. 
Mazoute: 50UO t. (Cah. eh. P. 15) 
Semi·coke: 100 t. 

Dl vere 

Chambrc a air el pneux: 4 P• 
Huile de lin: 3 l1ıh (115000 k, 

Ceruıe, mignoo de plomb et oxyde de 
fer: 4 lotı (Cab. eh. pour let deux 
sıroupet P. 141) 

Outil• et inıtrument. pour repar. cebel
le (aj.) 

Sable de Sultan Çiftlik : 400 m3 

Provıalon• 

Gr~ a rr' 
Pıi cacb. 3t)(l0ll0 -
Publique 2;00 -

Gre a ırri 
Pli cach. 6:W50 -

" 28250 -

Publique 1952 68 

Pli cach. 

. 
Haricotı ıecı : 15 t. Gre a rr6 2250 -
Riz: 20 t. (aj.) ,, 

!) Adjudications a la surenchere 
Chau11ure1 : 2660 pııires • bottineı : 29 p. 
Gazometre poteaux ete. (aj.) 

Gre a gri 266 -
le k. O 03 

Auto marque Ford avec chambre l air Gre il gr' 
et poeux 

Camionı uugeı marque Cbevrolet ı 2 p. Publique 400 -

• 

15750 -
202 50 

4352 50 

2118 75 

168 75 

40 -

' 

Com. Acb. lot. Topban6 
Com. Ach. lot. Marit. Kaaımpaşa 
Mubicip Çanak. 

Com. Acb. in~ Tophane 
Adm. Gen. Ch. Fer Etat Ank. 

Caiase Haydarpata 
,, ,, 

Com. Acb. lnt. lzmir 

Adm. E•ux Municip. lıt. 

Cam. Ach. DiY. Luleburıraz 
Com. Ach. Place Forte Çanak. 

9-3-39 14 30 
23-3-39 14 -
16-3-39 I~ -

10..3-39 14 30 
21-3-39 15 30 

21-3-39 15 30 

18-3-39 15 -

27-3-39 16 -

10-3-39 ı 1 -
15-3-39 15 -

Com. Ach. lnt. Tophane 
Muoicip. lz,nir 
Dir. Comptab. 

15-3-39 15 -
10-3-39 16 -

1 moiı a partir 20-2-39 
Particuliere Çorum 

Bar. Fiıc Betiktaf 11-3-39 10 -

~...-.-.--~ 
ı 

~t ü t e a h h i t l e r i n T a k v i m i 

Çarşamba 8.3.939 

• Meşe atacı (Samsun Orman Müd.) No 970 
Llatık çizme balıkçı muşamba11 v. ı. (inhiı. U. Müd.) No 91ı 
Pijama (M. M. V .) No 972 
Tire çorap ( ,, ,, ) No 972 
Bahriye Bakımevi elektrik tesisatı (İohiı. U. Müd.) No 97Z ~ 
Osmaniye telıiz iıtasyonunda yap. tamirat (İıt. P . T. 1· 

No 973 • 
Un (Siirt Ask. SAK.) No 9i3 
Seyyar mutbak (M. M. V.) No 974 
Dıvar ve trotuvar inş. (Nafıa Vek) No 975 
M. M. V. binası tnmiri (M. M. V.) No 975 
Elbiselik kumaş (Erenköy Ktz Lisesi) No 975 
Etbiıe ve manto (İıt. Beled,) No 975 
Attş tuğlası ( Nafı,._ Vek. İıt. Elektrilc İşleri) No 975 
Tuz (Mrk Hıfzıas. Müe seıi) No 9i5 
Hizar ve yedek aksamı (Kıhs Beled ) No 975 
Otubüı (Türkkuşu Gen. Direk.) No 976 
Kaldırım ioş. (Kayseri Beled.) No 981 
• Gübre ( ,, ,, ) No 982 
Umumi heli inşaatı (Akşehir Şarbay.) No 98 ı ' 
Kalorifer kazanı için eleidrıkli tulumba (fst. PTT. Müd.) No 
Un (Diyarbakır Lvz.) No 985 
Cöp kovaaı (Tophane Lvz.) No 986 
• Kohne rıya (lst. Sıhhi Müesseseler SAK.) No 986 
Defterdalık ' binası tamiri (Ank. Defterd.) No 988 

-Memento des Fournisseurs 

Mercredi 8.3.939 

• Boiı de chene (Dir. F orets Samıuo) No !:170 
Botlu en caoutchouc impermeable1 de pecbeun 

Monop.) No &7l 
Pijama. (Mın Def. Nat.) No 972 
Chau.settes en cotoo (Min. Def. Nat .) No 972 
Ioıtall. electr. M.si~on Manipul. Tabacı Bahariye (Dir. Gln· tJ 

No 97l 
Repar. a Station T. S. F. O.maniye (Dir. PT f. lst.) No 97J 
Farine (Com. Ach. Mil. Siirt) No 973 
Cuiaioe ambulante (Min. Def. Nat.) No 974 
Coostr. mur et trottoir (Minist. Tr. Fub.) No 975 
Repar. oatisse Mın. Def. Nat. (Min. Def. Nat.) No 975 
Etoffe pour habitı; (Lycee Fıllea Erenköy) No 975 
H.tbıtl et maoteaux \Mııııicip. ht.) No 975 , 
Tuiles refractairu tMio. 1 r. Pub. Dir. Gen. llectr. lıt.) t.Jo 
Sel \Etab!İisemeot Hygiene Aok.J No 975 
Macbine il ıcicr r.t picces rechaogu (Municip. Kiliı) No 915 
Autobuı (Dir. Geo. Türkkuşu) No 9i6 
Constr p.ıve (~unicip. Kayıeri) No 981 
• Fumier ( ,, n ) No 982 
Conıtr. W. C. public (Municip. Akşehir) No 983 .t 

Pompe electr. pour chaudi~re chauffare central (Oir. P. 1'· ı· 
No 985 

Farine (lat. Diyarbakır) No 98:1 
Scc-aux pour ordures (lat. Tophane) No 986 956 
• Obj~ts camelotes (Com. Acb. Etabliı. Hy~ı~ne lıt.) No 
Rep. bit Defterderat (Defterdarat Ank.) No 988 

b) M UZ -Y-E DE LE ~ ~ 
Çorum Hu u~i Muhasehe Müdürlüğünden: 

Vilayetin i-,timalden kaldırıl ıın 507 model fıat ~~~ 
dört iç ve dış Jastiğı ile beraber 20-2-939 tarihinden ıtt flı '-<! 
ay mü<ldetlr. pazarlık suretiJe satılacağından talıp olarıltJ qt 
susi muhasebe müdüriyetine müracaatları ilan olunur. ~ 

lzınir Belediyesinden: 

Hava gazı fabrikasında mevcut ve tahminen 100,~~~ ~ 
ağırlığında gazometrenin bı}uınum iıfki sakuJi iskelet~ I~ I 

kazanları dahil satılması lıaşkatiplikte şartnamesi 

103.939 cuma günü saat 16 ya temdit edilmiştir. ~ 

Mu.b~ınınen bedeli lıehe~ kilosu ü~ kuruştur. lşti~:e 
cekler ıkı yüz yirmi beı lıralık temınat makbuzu 1 

mene gelirl~r. 

imtiyaz aabibi ve yazı itleri Direktörü: hmail Girit 
Baııldıtı yer : Merkez Baaımeyi Galata 


