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üccarların ve esle ki Organıdır 

istanbulun t mizliği ve 
intizamı 

l~tnizlik mücadelesi nasıl yapılmalı? 
-4 

~etle, nıeıela Şişli'de "Ebe 
•tı, Cihangirde "Susam,, 

iti llıanasını nnlıyamadığıw 
llıleridir. Baıı kim,eler, 

ı· ~tnıleketlerde de mana-1. k 0 aklar yokmu ? diye-
11~Phesiı vardır. Mesela 

ll.ı Ue de Cha-qui-pecbe" 
el& •k avlıyan kedı sokagı,,) 
"' 1 lok e Coeur,, (Kalb med-
~ l 8tı) vardır. Fakat bun
~t :·Ç. asır evvel isimlendi
~ı'llbi bir takım vekn) ii 

--~ •rı içın muhafaza edi
"•tt•ki sokakların isimleri
oı.:ıan:ıi yarım asırlık bir 
't Şi,li'deki "Ebe Kızı,, 
to~~a hangi tarihi h diseyi 

~~ . 
itil lıtaııbul sokaklarıııın 
~I Qıtsi işinde büyül bir 
~k, göze çarpıyor. Hal· 
• ta ele pek ala ve mun· 

11
'ttte halledilebilir .. Bu

~i itne Fransızlann Paris, 
~ltı; buyük şehirlerinde tat

t.;tl llsullerden ilham ala
\t• i, •ehir bir kaç ' daire,, 
,~•,,ye taksim edılir. Bu 
~t edilen mıntaknlardan 

1'1t dahil olan sokaklara, 
tt isimleri, ya şehir 

1/~ kaz.andığımız büyük 
' 1 ••iınleri, yahut da bü

tttı •tıı:nıı.m iı;imltri verilir. 
1 b·e, hem mütecanis ve 
,~; .İsimlendirme sistemi, 
~ . Qıış olur, hem tarihi 
~~tı ve büyük adamları
·~-'~ları birer abide gibi 

0 nünd bulunur. Aynı 
'·~ '<>kağın ismi de hangi 

bil olduğunu sarahatin 

bi, . . l d0 ki' ~ tsım en ırme şe ı 

~•c. lazım gelen teşki-
>oı .. leri bir takım mas 

t açacaktır. Bunların be-
~ ıthlnımül edemiyeceği 
~~ olacağını zaıınetmiyo· 

n, şimdiki halde bir 
Ilı levhaları ya sökülmüş, 
"-t 11f bir haldedir; bunla-

de b· " .d ~t ır gun yenı en ya-
l ,., t· . . ı- ı 

amın azım ge e· 

Yazan : HALDUN TEREM 

ğın ismini taşıyan levhalar vardır. 
Bu prensip Parisde o kadar sılı.ı 
bir surette tatbik edilmektedir ki, 
meselfi bir A sokağı, diger bir B 
sokağında nihayetlenirse, yani A 
ve B sokaklnnnın teşkil ettikleri 
köşe kar,ısında başka bir sokak 
olmayıp yalnız. B sokağının bina
ları bulunursa, bu soknğıa A ya 
bakan binası üzerinde "B sokağı,, 
ismi vardır. 

İstanbula gelince, hiç bir so. 
kakta bu prensiplere riayet edil
diğini görmedim. Levhalar her 
holde ufak bir memura havale 
ediliyor, ve bu zat da bunları 

metodsuz bir surette, bin. ların 
il:ıerine gelişi güzel takıyor. Ne
lıce : Sokağın ismini taşıyan lev
ha, çok defa köşe başına değil, 
fakat köşeden bir kaç metre ile· 
riye takılıysr (misal : Bcyoğlunda 
Kumbaracı yokuşu) ve ııokağı ta
nımıyan bir odam, bunu kolayca 
bulamıyor; yahut binanın köşe 
teşkıl etwiyen yerine laalettfiyin 
asılıyor (misal : Eski Fransız has· 
tanesi ve şimdiki Fraıı ıı konso
loıluğu binası üzerinde İstiklal 
Caddesi). Levha, kö;;ıeba ınn asıl
sa bile, her köşede tel .. errür et
miyor. Sonra, levhalarda, sokak 
isimleri altında bulunan okların 

dn bence manilsı .} ol tur; haydi 
soknğm başıııdn bunların bir işe 
yar dığını farıedelhn ; fakat soka
ğın müntehasında bnlunan bir 
kö ... e}e ayı ı i tikameti göıteren 

bir ok i ret ni ı m n.tsı:ı ığı \ e 
luzumsu luğu şıkardır. 

Şimdi &elclım numaralama iş
lerıne Bunlar da &}'nı memurlara 
tal malsız h vale d h}' r ki, aynı 
metodıuzluk, zev i.dik göze 
ç rpı.} or. Bın num raları, kah 
binaıım kapı ı üzerinde, kah "-apı 
yanında, /.ı ı /, ı ı/,ı 11ç nıdrc 
ol dr, b ı ı < ııı rre all11tdw/,ı. Hay
di, nuınarnların kapının üstünde 
veya yanıııda bulunmasında bir 
sebeb vardır, diyelim ; fakat ka
pıdan uzak numara nerede gö
rülmuştür? Halbul<i yabancı mem· 
leketlerde, numaralama işlerinin 

muntazam olmasına büyük bir 

inşaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

Malatya Vakıflar Müdürlüğünden: 

1 - Arslanbey mahallesinde Hacı Ömer cami'inin ye· 
niden yapılması 4.4.939 dan itibaren 20 gün müddetle açık 
e:ksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhale 24.4.939 Pazarte i günü saat 14 de Malat· 
ya Vakıflar idaresinde yapılacaktır. 

3 - Yapılacak cnmi'in ckeşif bedeli 6537 lira 5 kuruş 
muvakkat teminatı 490 lira 28 kuruştur. 

4 - Eksiltmeye gireceklerde aranılacak şartlar. 
A - Kanuni ikametgah olması. 
B - 10000 liralık veya daha fazla inşaatı muvaffakiyet

le yaptığına dair vesika. 

C - Eksiltmeye iştirak edenler bir şirket olduğu tak
dirde şirketit hali faaliyette olduğuna dair Ticaret Odasın· 
da veya mahkem a n almmış vesika. 

D - Şirket namına teklifte bulunacak vekillerin yuka
nda yazılı vesıkalnrdan başka şirketin vekili olduklarına ve 
keııdilerine selahiyet v rildiğine dair vekaletname. 

H - Yabancı şirkl tlerin eksiltmeye girebilmesi yuka
rıda yazılı vesikalardan başka 1 O seneden beri Tür ki yede 
ikamet ettiğine dair vesika. 

5 - Bu işe ait t • iltme şnrtnnmesi ve planlar vakıf· 
lnr idaresinaen bedelsiz olarak alınır. 

6 - ŞarLnameyi ve planları görmek isteyenlerin vakıf
lar idaresine müracaatları ilin olunur. 

f.•atih Kaymakamlığından: 

l atıh, Emir önu ve Eyiib kazalıırında bulunan ilk mekteb
i rin hır kı~mınd kurgir soba bacaları p:ızarhk suretHc yaptı
rtlacağmdnn bu b:ıbdaki şarnameyi görmek ve paıarhk yapıl
mak üzere taliblerin Fetih Kaymakamlığındaki Komi yonu 
mahsusuna müracaatleri ilau olunur. 

Amas) a Cumhuriyet Halk Partisi llyönkurul Başkanlığıudan : 

l - Aı asyada yaptırılacak Halkevi binası in~aatı kapa· 
lı Zdıf usuhle ve } irmi bir gün müddetle münakasaya konul· 
muştur. 

2 - Keşif bedeli 25500 liradır. 
3 - Bu i~e ait ke._ıhıame, eksiltme şartrınmesi, umumi 

ve hususi ve fenni şartnameler, silsilei faiat, mukavele ve pro
je cetvelleri ve pl€ı.nlart arzu edenler ltyönkurul başlı.auhğm· 
da gbrt~bi irler. 

4 - Eksıltme 2 Mayıs 939 tarihine müsadif salı günü 
saat 15 de İlyönkurul huzurunda yapılacaktır, 

5 - Muvakkat teminat 1912 lıra 50 kuru§tur. 
6 - lı.,k:.ıltmeye girmek ıstiyenlerin 2490 numaralı knnu· 

na göre muktazi \esaıki ve Vilayet Naha Müdürlüğünden i
hale tarihinden sekiz gün evvel alacakları elıliyetmımeyi teklif 
mektuplarına koymaları ve bu mektupların dördüncü maddede 

ehemmi yet verilir. Bu hususta da !J!!·!!ı<!!~i!.ı!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!"!!!'!i!!!ı!ı!!!!!l!!!!!!!!~!!!!!ii!!!'.!~~!!!.i!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'i!!!ı~'!'ıı!!~~!ii!!i!ii ~~~ille levhalarına gelmiş- Parisi misal olarak alalım ; bura- 1Y&! 2!!E! :sss 

t •rın gerek yerlerine da bu işler makul bir metod da- bir yükseklikle (mesela 3 m.) bu- kakların pisliği bertaraf - böyle 
~tttk numaralanma usul· hilinde yapıldığı gibi, kö~e teşkil luıımalıdır. Numaralar, her bina isim verme ve numaralama gibi 
~t Çarpan zevkeiıliklen eden binala~n bir çoğunda~ aynı kapısınm yarı illi afmda (ya sa- zahiren ehemmiyetıiz görülen iş· 

111 tk rnecburiyetini his- s >kakta o koşeden bunu takı beden ğmda, ya solunda) ve münasip terdir. Ve böyle basit işlerin ba-
• Prensip ilibaıile, bir 1 diğer köşeye kadar imtidad eden bir yükseklikte (mesela 2-3 m.) şarılmadıtından dolayı, ecnebi, 

yazılı mıaddan bir saat evvele kadar makbuz mukabilinde il
yönkurul ba~kanhğına vermeleri ve posta ile gönderilecek mek· 
tupbrrn dahi ayni zamandn geleni§ ve dış zarfuıın mühür mu• 
mu ile kııpatılmış olması liizımdır, Po_tadaki gecikmeler kı· 
bul edilmez. 

Gireson Belediye Reisliğinden: 
Kasabamızda yapılacak olan cümhuriyet abideai İn· 

şaatı eksiltmesi 8.4.939 tarihinden itibaren IO gün müd
detle uzatılmıştır. 

Keşif bedeli 2478 lira 19 kuruş olup muvakkat temi· 
nah bunun % 7,5 ğudur. 

İhale 18 4.939 tarihine müsadif salı günü saat 14 de 
belediye dairesinde toplanacak olan daimi encümende yapı· 
lacaktır. Şartname ve diğer evraklarını görmek isteyenle
rın her gün belediye dairesine mfiracaatları ilan olunur. 

• * * Fener mevkiile Hacımiktat mahallesine yaptırıla
cak olan 224 lira 94 kuruş keşif bedeli 10 ton hacmine 
beton arme depolu iki çeşme inşaatı l 5 gün müddetle açık 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

İhale 21 nisan 939 tarihine müsadif cuma günü 14 de 
belediye daimi encümeninde yapılacaktır. İsteklilerin % 
7,5 teminatlarile birlikte belediyeye müracaatları illn 
olunur. 

İzmir Belediyesinden : 

1 - Rtfik Saydam caddf'si ile Uray caddesi arasındaki 
3633-75 metre murabbaındaki yolun belediyece ,·erilecek kesme 
taşlarla yenid<'n dö PltirıJmcsi i~i baş mühendislikteki keıif 

ve ~artoamesi veçhile açık eksiltmeye konu]mu§tur. Ktıit be· 
dpli 3500 Jira olup ihale~i 25.4.93<J Sfllı günü saat 16 dadır. 
iştirak edf'cekler 262 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat mak· 
buzu !le encümene gelirler. 

2 - Celal Bayar caddesinin Ali Çetinkaya caddeai mey• 
danından itibren nhıanrnk meydauına kadar uzanan kısmının 2 
taraf yaya } oJJarile orıa treplenine 1500 metre boyda kesme 
kordon çekilmesi işi baş mühendislikteki keşit ve ıartnameıi 
''eçlııle açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 3000 lira o· 
lup ihalesi 25.4.939 salı günü saat 16 dadır. İştirak edecekler 
225 lirahk ıeminat makbuzu ile encümene gelirler. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

1-Harp okulunda keşif üzerine ocaklar pazarlıklı tamir 

ettiri ecektir. 
2 - Ke§İf bedeli 300 liradır. Taliplerin 45 lira teminat· 

lariyle birlikte 14.4.939 cuma giinü saat 10 da Ankara LV. 
satınalma komisyoııuna gelmeleri. 

Tekirdağ Şarbaylığından 
Şehrimiz müstakbel imar planının tanzimi ışı 

suretile verileceğinden talih olan mütehassısların 
939 tarihine kadar Tekirdağ Belediye Reiıliiine 
eylemeleri ilan olunur. 

De\'let Basımevi Direktörlüğünden : 

pazarlık 
21 nisan 
müracaat 

İkinci ektıiltmesinde de istekli çıkmıyan yeniden inşa edi
lecek fatırotipi atölyemiz 18 nisan 1939 salı günü saat 15 te Ba· 
sımevimizdP. pazarlıkla ihale edilecektir. 

Şartname ve diğer eksiltme evraki Direktörlüğümüzde gö· 
rülebilir. isteklilerin gerekli vesikalarla o gün eksiltme saatin
den önce Komisyondn bulunmaları ve ihaleyi ınüteıkib yatıra• 
cakları 0 

0 15 kat'i teminatı berabelerinde bulundurmaları i

li\o olunur. 

~~i, ya doğrudan dog· bınaların birincisinin ve sonu.ne~· bulunmalıdır. Her köşe teşkil e- büyük muvaffaluyetlerimiz., mey· 
b teşkil edeu binanın sunun numaraları v rdır. Yam bır den bina üzerinde de Paris'de ol- dana getirdiğimiz büyük escrlel' 

~~: ltlaballine yerleştiri- kö§e başında 34 88 ra~ka~ıı_lar~ dutu gibi, o kısımdaki binaların hakkında yanlış fikirlere kapılır, 
' Ya o binanın önüne varsa, o sokak kısmındakı bırıncı birinciııinin ve sonuncusunun nu- ' ve memleketimiz hakkmda isüye· 

,,: llfak bir direğe mer· binanın numarası 34 v.e sonuncu maraları gösterılmclidir. Bu ifler- rek veya istemiyerek fena propa• d 
~ B den bu 1·srarla bahsedı'ı::ı'me, belk·ı rranda yapar, M. M. Vekuletı Satınalma Komisyonun an : ~>~· i'tceleyin aydınlanan binanın numarası 88 dır. . u su- ... e 

\" 
1
nde gösterilir. Birinci retle Paris ve diğer şehırlerde, bazı okuyucul~nm tebassüm e- Bina naleyh, gerek bu men- ] _Keşif bedeli 1346 lira olan genel kurmay binası ÇI· 

L 1 ~llcll~a mal olduğundan s~ka~ı ve numarası .. mal~m o~an derler; filvaki lstanbuldan hiç ay· fi propagandanın önüne geçmek, tısındaki kırık eternitlerin df'ği~tirilmesi İ§İ pazarlıkla eksil· 
,.tjL ~diyesi haklı olarak bır bınayı bulmak ıçın hıç muş- rılmıyan bir vatandaş, belki bun- gerek sokaklarımızı cezri ve pratik k 

1111 

c ı k tmiye onınuştur. . kh·' tııııştir. Yalnız, ya- külat çe ilmez, lara layik oldukları eh mwiyeti bir tarz.da isimlendirmek, evleri· 
2 

_ Puzarlığı :.8 4.93
9 

C ına günü saat il dedır. 
•o1r ır~trdc, bir sokağın Şimdi bizde de hu işlerı bir atfetmez; fakat yabancı memlc- miz.i de numaralandırmak ıçm 

"1 Q9ırı mkıtau ugraycuı metoda bağlamak için ne ~ap: ketlerde uzun müddet bulunduk- teklif ettiğim islihatın bir an evvel 3 - İlk tPminatı 100 lira 10 kur• Ş olup şartnamesi yedi 
:Q tekrar lantr. Yani malı ? Bence, her sokağın ıs~ı tan sonra İstanbuln avdet ed n tahakkuk eltirilwesi lizımdır. An· kuruş mukabilinde komis) ondan alınır. 

• ~a ltka bir cadde kate- bütün köşelerde tekerrür etmelı, bir vatandaş gördüğü bu intizam· cak bu surclledir ki, şehrin, di· • • • 
~ ~· •~ tttkil eden karşı· ve levhalat, köşe başında bulu- sızlıktan hakikate~ iztırap duyar. ğer bir yar.unda bahsedeceğim R . h k l . d 

1 
• tamirat Bak ıCze ' aanal· 

L ltıan h .k h b' kö t k"I tt'ğ. E b'I ı· b 1 'Ik . t' 1 b. 1 eaım ve ey ·e muzesın e y p . "11 l •n er ı i cep esin- nan ınanın şe eş ı e ı ı ene ı ere ge ınce, un arın ı ın ızaınıız ığının, ır parça o ıun, . . . 
• •nn bulundutu •oka- yorde, ve kolayca ır6rülehilecek dikkat efüklor; ı•yler do • ıo· ı önGnı ıı•çllmif olur, l lar Akademm A, E. K. ılAnlarına. 



Perşembe 13 MBnakua Gauteai 

Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
Cinsi Şekli Mohm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

A) Münakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme Harita 

Amasynda yap. Halkevi binası int· 
Cumhuriyet abidesi inş. (temd.) 
Çeşme inşaatı : 2 ad. 
Resim ve heykel müzesinin çatı ve kur

fUn tamiri 
Celal Bayar cad. yap. tamirat: 1500 m. 
Refik Saydan cad. ile Uray cad, arasıoda 

kesme tıışlarla yeniden döşetilmeıi 
Havuz tamiri 
Kelkit hükumet konağı inş. (şart. 210 kr.) 
İstrotipi atölyesi inşası (lemd.) 
Tekirdağ imar planının tnnzimi 
Yeşilköy klüp sokağı şosesi tamiri 
Yedek subay okulu duvarının geri çeki· 

lerek yolun tevsii inş. (şart. 62 krş.) 
Genel Kurmay binası çatısındaki kırık 

eternitlerin değiştirilmesi 
Ask. müzenin dahili sıva tamiri 
Ank. Etimesğut kanallarının temizleme ve 

tamir işleri (şart. 50 krş.) 
Ocak tamiri 

Kapalı z. 25500 -
Aç. ekı. 2478 19 

,, 224 94 

" 
4047 95 

,, 3000 -
Pu. 3500 -

,, 541 45 
Kapalı z. 40860 83 

Paı.. 

" 
539 35 

Kapalı z. 12~30 Ol 

Pıu. J346 -

,, 
Kapalı z. 10033 36 

Paz. 300-

1912 50 Amasya C. H. P. İlyonkurul Başkam. 2-5-39 15 -
Gıreson Belediyesi 18-4-39 J4 -

,, ,, 21-4-39 14 -
303 60 Gilzel Sanatlar Akadtmiıi SAK. 17-4-39 14 -

225- İzmir Beled. 25-4-39 16 -
262 50 ,, 25-4-39 J8 -

8J - Bornova Zıraat Mücadele İıtuyonu 20-4-39 il -
3065 - Gümüşane Nafıa Müd. 28-4-39 14 -

De•let Basımevi Direk 18-4-39 15 -
Tekirde§' Btlediyesi 27-4-39 a kadar 

•o 45 ist. Belediyeıi 28-4-39 14 30 
924 82 ,, 28-4-39 15 -

100 10 M. M. V. SAK. 28-4-39 1 l -

71 - İst. Komut. SAK. 20-4-39 lO -
752 50 Nafıa Vekaleti 5-5-39 15 -

45 - Ank. Lvz. SAK. 14-4-39 10 -

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari al At, Hastane Lev. 
~~~----~~~~~~ 

Spesyal yerli malı : 6 çeşit (temd.) Paz. 1250 - 187 50 Tophane Lv:ı. SAK. 

Elektrlk-Havagazı-Kalorifer ,tesisat ve malzemesi) 

Elektrik malzemesi : 31 kalem Paz. 194 46 29 07 Tophane Lvz. SAK. l 8-4-39 l 5 45 
28-4-39 15 -Mütemadi ceryan 'müvellidi gurupu 10-15 ,, 

amper 220 volt: l ııd. 
Motör veya lokomobil 75-100 beygirlik- di

namo, jeneratör ve transformatör 220-
~00 voltluk bakar tel 10 m'm : aıooo 
m.- izolatör : 750 ad. (tashih) 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çama,ır v.s. 

Yüz havluıu : 5000 ad. (temd.) Pu. 1350 -

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Vezne makbuzu : 1000 cilt Aç. eks. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Dizel motörü yağı • 6 t. 
Otomobil yaiı : 600 k. 

Kereste, Tahta ve saire 

Platform : 1288 ad. 

Müteferrik 

Mikroskop : 50 ad. (temd.) 
Koli çantası ,ve posta çanta111 : 1858 ad. 
Yassı ve yuvarlak kayış: 670 m. 
Alah fenniye: 60 kalem 
Teknik aleti: 20 kalem (temd.) 
Şamandura tamiri: 6 ad. 
Lüleci kili : 30 t. (temd.) 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Beyaz sabun: 140 kg. - arap sabunu : 
2200 k. 

Pilavlık pirinç : 7 t. 
Çorbalık pirinç : 2500 k. 
Sığır eti : 300 t. (şnrt. 5 L.) 
B) Müzayedeler 

Kamyon Döyçe marka 

Hurda kurşun, demir bakır Ye teferruatilc 
dinamo moUSr v .ı. 

Aç. ekı. 

,, 

Aç. eks. 

Aç. eks. 
Kapalı ı;. 

Aç. ekı. 
,, 

Aç. elu. 

Paz. 

,, 

" Kapalı :ı. 

Bina Ankazı Aç. art. 
Koltuk, sandalya, kanape, tezgah basklll v.s. Aç. art. 

400 -

2400 -
300 -

7085 

7990 -
5758 -
434-

1515 53 
1758 10 
3177 30 
1200 -

k. o 27,50 

1000 -

İlaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lev. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan ; 
Altı çeşit Spe$yal yerli malı ilaç müteahhit nam ve 

hesabına 17 4 939 pazartesi günil saat 15 de Tophanede 
amirlik satınalma ko. da pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 1250 lira kati teminatı 187 lira 60 kuruş
tur. Şartnamesi Ko. da görülebilir. İsteklilerin kanuni vesı· 
kalarile belli saatte komisyona gelmeleri. 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz. 

Siird Belediyesinden : 
Evvelce vaki ilanın gazetede yanlış neşredildiği görill

düğUnden tashih olunur. 75 ile 100 beygirlik bir motör ve
ya lokomobil ile buna muktazi 220 ile 500 voltluk bir di
namo jeneratör ve transformatör ve 31 bin metre 10 m/m 
lik bakır tel ve 750 izolatör alınacaktır. Talib olanların 24 

İst. Elektrik İşleri U. Müd. 

Slird BelediyHi 24-4-39 a kadar 

202 50 Tophane Lv~. SAK. 18-4-39 15 30 

30 -

180 -
22 50 

1062 60 

600 -
431 8~ 
32 50 

113 66 
131 85 
238 30 
90 -

5375 -

75 -

Ank. Belediyeai 

Ank. Beledlyeıi 

" " 

Diyarbakır İnhiaarlar BaımGd. 

M. M. V. SA1'. 
lıt. P. T. T. Müd. 
İnhiıarlar U. Müd. 

,, ,, 
,, ,, 

Deniz Lvz. SAK. Ka11mpaşa 
Ask. Fabrikalar U. Müd. Ank. 

İst. Elektrik İşleri U. MGd. 

İ.t. Komut. SAK. 
,, ,, 

Kırklareli Tümen SAK. 

İıt. 5 inci İcra Taksim Merkez 
Otomobili Garajı 

Denizbank Yalova Kaplıcaları 

2 l-4-39 10 30 

28-4-39 1 o 30 
28-4.Jg 10 JO 

25-4-19 14 -

29-5-39 11 -
26-4-39 15 -
3-5-39 14 -

27-4-39 15 30 
21-4-39 15 30 
29 4-39 11 -
17-4-39 15 30 

~39 15 -

17-4-39 15 -
18-4-39 14 -
1-5-39 16 -

17-4-39 9 -

19-4-39 a kadar 

iıt. Belediyeıi 28-4-39 14 30 
Ank. 4 cü icra Ank. Kartal Müs- 19·22-4-39 il -

kiral Fabrikası 

nisan 939 gfinüne kadar şartlarını Siird Belediyesine bil 
dirmeleri. 

Muhabere ve Münakale VekAleti İstanbul Elektrik 
İşleri Umum Müdürlüğünden : 

Aşağıda isim ve miktarları yazılı üç nevi malzeme 
ayrı ayrı satın alınmak üzere 28 4.939 cuma gün il saat 
15 te Metro Han 5 inci katında toplanacak olan Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonunda ayrı ayrı pazarlığı yapılacaktır. 

1 - Beyaz sabun 140 Kg. 
2 - Arap sabunu 2200 Kg. 
3 - 1 adet 10 - J 5 amper 220 volt mütemadi cereyan 

müvellidi gurupu. 
1 - Pazarlık neticesinde uhdesine ihale yapılandan 

% 15 kat'i teminat alınır. 
2 - Bu işlere ait fenni ıartnameler İdaremiz Leva

zım Müdürlüğünde parasız olarak dağıtılmaktadır. 
isteklilerin ilAn edilen gün ve ıaatte Komisyonda ha

zır bulunmaları ilAn olunur. 

İstanbul elediyesinden: 
İtfaiyeye lüzümu olup 245 lira tahmin ~dilen bir takı~ 

oksijen cihazı pnurlıkln alınacaktır. Pazarlık 14.4.939 Cıı"'; 
günü snat 14.30 da Daimi Encün?ende yapılacaktır. Şartnaoıe ~ 
Encümen ka'eminde görülebilir. istekliler 36 lira 75 kurotl~ 
•eminat makbuz veya mektubile beraber yukarıda yaı.ılı güo 
aat 14.3 O da Daimi Enrümcnde bulunmalıdırlar. 
s 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonund•111~ İstanbul Lv. eşya ve teçhizat anbarı için 31 kaleııı e~ 
rik malzemesi alınacaktır. Pazarlıkl:ı eksiltmesi ıs.4 ;r 
sah günü saat t 5.45 de Tophanede Istanbul Levazıld ~fi 
iği satın.ılın ı ko.nİ!ly.lrıu nda yapılacaktır. Keşif bedeİlı ~ 
lira 46 kuruştur. Kati teminatı 29 lira 17 kuruştur. 1 

!ilerin belli saatte komisyona gelmeleri. J l 
1 ~ at 
Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 11 
--~~~~----~~~~~~~~~~~~----__., . 
İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonund•0 ~ 

5000 adet yüz havlusu müteahh.id nam ve hesabın• (J 
nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 18.4 939 salı günü saat ı ~ 
da Tophanede İstanbul Levazım amirliği satınalma lı.O· 
yapılacaktır. lif' 

Hepsinin tahmin bedeli 1350 lira, kati teminatı 202 ~ 
50 kuruştur. Şartname ve nümunesi Ko. da görülebilir· ~ 
teklilerin kanuni Vl'sikalarile beraber belli saatte 1'0 

gelmeleri. 

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Lev~ 

Ankara Belediyesinden : ~~ 

Muhasebe için yaptırılacak 1000 cilt vezne makbuzu pa••' 
alınmak üzere bir hafta müddetle açık ekıiltmiye konuJnıuftııf• 

2 - Muhammen bedeli 400 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 30 liradır. 
4 Ş t " . . " k . i 1 . fı•' - ar name ve numuneaını gorme ııt yen eruı 1 

us 

yazı itleri kalemine ve iıteldilerinde 21.4.939 cuma ıünt1 ıa•t 
da Belediye Encümenine müracaatları. ,/ ~~: 

Kereste, tahta ve saire 
Diyarbakır İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 

1 ..... Pulntıınede yaprak tütün ~a~ımevi için yaptırıl~: 
reken 1288 ndet Platform 25.4.939 gunune roüudif 1ah guo 
14 te muvakkat ihnlesi yapılmak üzre 5.4.939 gününden iti 
yirmi gün müddetle açık ekıiltmeye konulmuttur. fJ 

2 - Muh!lmmen bedel 7084, teminat akçası 1062 lir• 
ruıtur. 

•• 3 - Bu ite ait şartname ile r~sim ve planlar idarılll1 

hauhe k11mında görülebilir. 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. 5;._... 

Ankara Belediyesinden : 

Su İşleri idaresi için alınacak 6000 kilo dil:el sıı0 il 
yağı ile 600 kilo otomobil yağı on beş gün müddeti• 
ayrı açık eksiltmiyc konulmuştur. 

Dizel yağının muhammen bedeli 2400 liradır. 
Dizel yağının muvakkat teminatı 180 liradır. 
Otomobil yağının muhammen bedeli 300 liradır. 

mobil yağının muvakkat teminatı 22,50 liradır. . 
Şartnamelerini görmek istiyenlerin her iÜn yaı1 1 

kalemine gelmeleri ve isteklilerin de 28.4.939 cuoı• 
saat on buçukta belediye encümenine müracaatları. 

Müteferrik 

Malatya Pamuk Üretme Ç. lstasyenu Müdürlüğünde~· 
Pamuk islah istasyonun telefon hattı için şartnaıne•• 

cibince 280 direk ve 3 m. kutrunda 14 bin metre teiefoJJ 
ıs gün müddetle ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur. 1s 

İhale 17.4.939 pazartesi gününe nıüsadit olup saat 
Emniyet §irketi hanmdaki-Oairede yapılacaktır. 

Taliplerin bu müddet zadmda şeraiti anlamak üzere 
racaatları ilan olunur. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan : 

1 - Tamir edilecek 6 aded ~amandıraya aid açık e~ 
29 nisan 939 tarihine raslıyan cumartesi günü saat 11 
sıınpa§ada bulunan komisyon binasında yapıJacaktır. 

2 - Keşif bedeli 31 r· lira 30 kuru~ olup ilk 
238 lira 30 kuru§tur. 

3 - isteklilerin belli gün ve saatte 2490 sayılı 
yazılı vesikalarla birlikte komisyona müracaatleri. 

M Ui Müdafaa Vekaleti Satınalma Komiıyonundaıı 1~ 
Hepsine tahmin edilen fiat 7990 Jira olan 60 adet ıJJ 

kop müteahhit nam ve hesabına açık eksiltmeye konulıtl 
Eksiltmesi 29.5.939 pazartesi günü saat 11 dedir. llk t~ 
600 Jira olup şartnamesi bedelsiz olarak her gün Ankar8., 

M. V. Satınalma Ko. dan ıılınır. Eksiltmeye girecekl•rJ 
minatları ilf; 2490 sayılı kanunun i, 3·cü maddeleriııd• 

~i 
ki 
u 

l 



le birlikte ihale günü ve saatinde Ankarada M. M. V. , 
'lıa komi yonunda hazır bulunmaları. 
~ - --

eti Fı:ıbrıkalar l mıım Müdürlüğil M~rkez Satınalma 
Komisyonundan: 

~~in edilen bedel J 200 Jira, ol~n 30 ton Lüleci .. ~~li 
~ t nam \ e h~::al.ıına As\.Pı i l• al.ırıkalar Umum Mudur
'-tetkeı Sat malına kamisyonunca 17.4. 1939 pazartesi gii

k ls.30 eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız 
01ttiıyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 

.\ıe 1490 sayılı kanunuun 2 ve :\ maddelerindeki vesaik
Yon u olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccardan ol
' dair Ticaret Odası \'esik asiyle mezk fır gün ve saatte 

aı:ı, ....... 
&&ıUracaatJarı. 

ld İstanbul P. T. T. Mlidürlüğµnden : 

~re ihtiyacı için 50 adet 120X150 S/m ı>badmda miide\'
S S koli çantası 828 adet 60X95 S/'11 ve yine 730 adet 

dm ebadında dahili posta çantası, 150 ad. 60X95 S/m 
18~ SOX75 S/m ebadında harici posta çantaları ki ce
k adet posta çantasının alımı kapalı zarf usulile eksil

"ı.~tıulınuştur. Eksiltme 26.4.939 çarşamba saat 15 de 
lttı •ne bina ı alt katta müfettişlik oJasında toplanacak 
~ ı:ı komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bed~l 5758 
~•kkat teminat 43 L lira 85 kuruştur. Taliplerin ol bap
~ rıanıelerini görmek ve nıuvakkut teminatlarını yatıı

:c Çahşı, • a günlerind~ mezkur müdür!ük İdari kal~m 
k 181llına eksiltme saatı olan 15 <len bır saat evvelıne 

1'llunun tarifatı dahilinde haıırlanmış teklif mektupları
t Sene için muteber Ticaret Odası vesikası, muvakkat 
lı~kbuzu havi olarak yukarda sözü geçen komiıyon 

1 No. lu makbuz mukabilinde tevdi eymeleri. 

~lltı ••• 
1 fenniye yassı ve yuvarlak kayış ile teknik aletleri 
ır. Bak İnhisarlar U. ilAnlarına. 

Zahire, et ve Sebz~ : 
~ --·----~--~----~~~ ~ bakır Levazım A 'llirliği Satınalma Komisyonundan : 
\fır h· 

. •rliklerinin ıığır eti müteahhidi, taahhüdünü ifa e-
~··~den mukavelesi fesh edılmiş ve taksit bakiyesi olıın 

ıııu10 Slğır veya çepiç eti kanunun 51 inci maddesine 
. tcahhid nam ve hesabına açık eksiltmiye konul-

'•iltnıe 28.4.939 cuma günü saat 14 te Diyaı bakır Lv. 
~tınalma komisyonunda yapılacaktır. 

~lftlıınen bedeli sığır etinin 17~24 lira. 80 kuruş . ':e 
t ın 21906 lira 3t:> kuru§ olup ılk temınatı sığır etının 
~ 36 k~ruı ve çepiç_etinin l642 lira 95 .kuruştur ..... 
. ltıesı her gün ı~ zamanında komısyonda goru-

'1ipıc · ilt rın tayin edilen gün 
Q olunur. 

ve saatte komisyona müıa· 

~~ . '°'l'ılll •burgaı Tümen Satınalma Komısyonundan : 
"1i 1 Zarfla eksiltmesi yapılacak olan 213 ton sert bu~

rr lUhur P.tmediğ~den 24.4.939 p'iZarte i giinü Fa Jt 11 
e 1tla ınübayaıı e1ilecektir. Talip olanların beJli gün 

tileburgazda Tüm S!!. al. ko. na müracaatları. 

1,a 

M6naka1a Uazetesi Pe11emhe 13 
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Güzel Sanatlar Akademisi Arttırma ve fstanbul Sıhhi Müesseseler Arttr ma ve 
Eksiltme Komisyonundan Eksiltme Komisyonundan : 

- Güzel sanatlar akademisine bağla - Dolmabahçe saraymın Heybeliada Verem Sanatoryomu için 1500 metre ıofra llrtGıG 
eski veliaht dairesindeki - Resim ve heykel müzesinin çatı ve kur· açık eksiltmeye konulmuştur. 
tun tamiri işleri açık eksiltmeye konulmuştur. Bu işin keşif bedeli Ekıiltme 19.4.939 ç•rtamba ıüaü ıaat 15 de Çaıralotluoda 
4047 lira 95 kuruş muvakkat teminatı da 303 lira 60 kuruştur. Sıhlaat ve fçttmai Muavenet MüdQrlüğil binuıııda kurulu Komis-

2 - Açık eksiltme 17.4 939 tarihine raslayan pazartesi günü yonda yapılacaktır. 
saat 14 de Çataloğlunda Yüksek Mektepler muhasebeciliğinde ya- · Muhammen fiat : Beher metresi : 125 karuştur. 
pılacaktır. Muvakkat sıaranti : 140 lira 6J kuruştur. 

3 - Mukavele, eksiltme. bayındırlık işleri genel ve hususi İstekliler tırtnameyi her gün Komisyonda görebilirler. 
şartname ile proje keşif hulasası ve buna müteferri plıin vesaire İstekliler cari seneye ait Ticar.::t Oduı vdikaaile 2490 HJıh 
Güzel Sanatlar Akademisi İdaresinden bedelsiz olarak alınabilir. kanunda yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat iaranti mak-

4 - İsteklilerin evvelce bir tcahhüt işini yapmış olduklarına buz veya banka mektubu ile birlikte belli rün ve !l!aatt~ Komiıyo· 
dair Nafıa Müdürlüğünden ve evkaf heyeti fenniyesinden alacakları na gelmeleri. (2247) 
bir vesika ile muayyen gün ve saatte hazır bulunarak eksiltmeye 
iştirak eylemeleri. (2484) 1-4 

1 ~ i ı;ru: tiJ tf j ~ 1~·~:111ınıaıınıııılııl~i1 
Kıymeti 

Lira Kr. 

410 26 

Pey Para11 
Lira Kr. 

2~ 97 

----

Tahta Kale Balkapam han üçüncü katta 29 ve 30 No. lu iki 
odanın tamamı 15 gün müddetle satılmak ilzere açık arttırmaya çı· 

karılmıştır. ihalesi 21.4.939 Cuma günü aaat 14 de icra edilecetin
den talihlerin Çenberlit şta Vakıflar Ba,müdürlüğü Mablülat kale-
mine müracaatları. (2263) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan : 

1 - Bir metresine otuz altı kuruş kıymet biçi!en 64512 metre 
vasıf ve örneğine uygun yatak ve yastık kılıflık bez kapalı zarf usulile 
25.4.939 Salı günü saat onda satın alınacaktır. 

2 - Şartname ve örnek parçası yüz on altı kuru' karşılığınd" 
Komisyondan alınabilecek bu eksiltmeye girmek isteyenler;n 1742 
liralık ilk teminat banka mektubu veya sandık makbuzu ile fırtoa

mede yaı.ılı belgeleri muhtevi teklif mektuplarını en gcaç belli gfta 
saat dokuza kadar Komisyona vermiş olmaları. (1215) (2338) 2-4 

P. T. T. 
Fabrika Müdürlüğünden 

4050 kilo 15.9X200 m m "25,4 m m re de on bir diş,, cıvata 
maa ıomun 

~ ,, 6,5X32 mm lama demiri 
2500 ,, Diş üstö 13,50, diş dibi 15.90 m w "25,4 m m rede 

on bir diş somun 
15000 ,, 16 m/m yuvarlak demir 

1500 ,, l,5XIOOOX2000 m1m demir saç 
450 ,, lOX25 m m yuvarlak başlı demir perçin çivisi 

1285 ,, 0,5X20 mm demir çember 
200 ,, 60 m m boyunda ambalaj çivisi 

12000 adet 12,5X 100 m m 4 köşe başlı ağaç vidası 
Fabrika ihtiyacı için kapalı zarf usuliyle cins, eb'ad ve mikda

rı yukanda yazılı dokuz kalem eşya satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli 7239 L. 15 kuruş muvakkat teminatı 542 li

ra 94 kuruştur. 

Cinsi Miktarı Muh. Be. 
Li. ku. 

% 7,5 tem. Ekı. 

Li. ku. günü 
şekli 
saati 

-- --- --- ---- ---
Alitı fen- 60 kalem lf> 15 53 
nıye 

Yassı ve 670 met.sif 434 -
ve yuvar
lak kayış 

113 66 27.4.939 Aç. 15 30 

32 50 3.5.939 ,, 14 

1 - Yukarda cins ve mikdarı yazılı 2 kalem malzeme 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

U - Muhammen bedelleri, muvakkat teminat para
ları eksiltme günü ve saatleri hizalarında yazılıdır. 

111 - Eksiltme hizalarında gösterilen günlerde Kaba· 
taşda Levazım Şubesi Müdürlüğündeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Kayış nümuneleri şartname ve listeler her gll11 
sözü geçen Şubeden parasız alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen a-tın ve sa
atlerde teminat paralariyle mezkur Komiıyona i•lmeleri. 

(2494) 1-4 

• • • 
1 - 1 1 .4.939 tarihinde ihale edildiği ilin edilen 20 

kalem teknik aletlerine talip zuhur etmediğ!nden eksiltme
si on gün müddetle temdit edilmiştir . 

il - Eksiltme 21.4.939 cuma günü saat 15.30 da Ka· 
bataşda Levazım Şubesi Müdüriyetindeki Alım Komisyo
nunda yapılacaktır. 

111 - Muhammen bedeli 1758, 10 lira, muvakkat te· 
minatı 131,85 liradır. 

iV - isteklilerin eksiltme için tayin edilen 
% 7,5 güvenme paralarile Komisyona gelmeleri. 

• • • 
1 - Numunesi mucibince 1258 adet tuz küreği mu• 

bayaa olunacaktır. 
il - Muhammen bedeli 943,50 lira muvakkat teminatı 

70,76 liradır. 
III - Eksiltme 20.4.939 perşembe gllnü saat 14 de Ka

bataşda Levazım Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla· 
caktır. Numuneler her gün sözü geçen Şubeden alınabilir. 

iV - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve sa
atte % 7,5 güvenme paralarile mezkur Komisyona gelme· 
leri (2234) 3-4 

• • • ltı tıbut Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 

Eksiltme 14.4.939 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 de ya
pılacağından taliplerin şartname ve teferruatını görmek için her gün 
Fabrika kalemine müracaat, eksiltmeye girmek için de kanunun ta· 
yin etliği veşaik ile birlikte tuninat makbuzlannı ve teklif mektup
larını havi kapalı zarflarını saat 14 e kadar komisyon reisliğine mak
buz mukabilinde teslim eylemeleri, daha sonra getirilecek zarflann 
kabnl olunmıyacağl. (3000) 4 4 

fı ~l•nlık birlikleri için 7000 kilo pilavlık pirine şerait 
r ahilinde satın alınacaktır. Pazarlığt 17 nisan 939 pa· 
. ~U saat 15 d• yapılacaktır. t~t., ldilerir in belli gün 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111J 

1 - Şartname ve numunesi mucibince 20.000 kg. kani 
kınnap kapalı zarf usulile mubayaa olunacaktır . 

11- Muhammen bedeli 17.000 ve muvakkat teminatı 
1275 liradır. ltıdıklıda Komutanlık satınalma komisyonuna gelme- = 

~ = 
.; l<ornutanlık birlik]ari için 2500 kilo çorbalık pirinç : 
ı g:."eafı dahilinde satın alınacaktır. Pazarlığı 18 nisan : 
it ;rıu saat 14 de yapılacaktır. İsteklilerinin belli giln = 

1 ndıklıda Komutaııhk satmalına komiıyonuna gel- --
~ltkı 

Mektep ve Hastanelerin : ----
ihtiyacı olan Bat- ~ -taniye, Yatak, = 

-
Yorgan, Çarşaf§ 

ve Havluları ~ -

111- Eksiltme 14.4.939 cuma gllnü saat 15 de Kaba· 
taıda Levaıım Şubesi Müdüriyetindeki Alım Komiıyonun• 
da yapılabaktır. 

iV - Şartname ve numuneler her gün sıszü geçen Şu· 
beden parasız alınabilir. 

lt~l arell Tümen Satına]ma Komisyonundan: 
iltt)' l h İstanbul, Sultan Hamam -= b· 1 garnizonu birliklerinin 939 mıı i yılı i tiyacı = 

~t:rı kilo ıığır eti kapalı zarf usulile eksiltmeye ko· E (Tel. 20625) ~ 

V - Mlihürlü teklif mektubunu kanuni veaaik ile % 7,5 
gilvenme parası makbuıunu ihtiva edecek kapalı zarflarJD 
eksiltme günü en geç saat 14 e kadar Komisyon Başkan• 
lığına makbuz mukabilinde verilmesi lAzımdır. (201~) 4-4 

.!>eıırıı.ı . 1 § ve Beyoğlu, İıtiklal caddesi No. 376 {Tel. 4ooo7) = İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
•tı n muhammen fıyatı 27 kuruş SO santım 0 

up S 8 U R S A P AZ A R 1 H A S A N H Ü S N Ü - Eksiltme Komisyonundan : 
le8i 

5~75 lıradır. : -
tt~, 1 hlayı 939 pasartesi günü saat 16 dadır. istek- : de arayınız. • • ; Heybeliada Sanatoryomu için ilzam olan 900 adet len H Mft 

llıe · · l ı . • - - adet yiln fanila açık eksiltmeye konulmuttur. •'-b· ını 500 kuru~ mukabilinde s:ıtm a ııııı .. omısyo · iiunı11111111111111111111111111111111111111111ıııı11111111111111111111111111 b 
it ıı· 1 - Eksiltme 19 4 939 Çartam a gilnü aaat 14,30 da Cafalot• ırler. · 

------------------------ ,_ lunda Sıhhat ve içtimai Muavenet Mildürliltü binasında kurulu ko· - . . . t ~ \r 
't, 'F.e •rap sabunu alınacaktır. Bak elektrik sütu-

lektrik işleri U. Müd ilanına. 

~ Çocuk hekimi , ..... .- • ..., 

t. Ahmed Akkoyunlu 
't-k•im Tallmhana Palas No. 4 
(), 

1•rdan maada her ınn saat l~ ten sonra 

, · · ·ı" •,·Urolôğ' - Of)etatj)r i~ 

nr~ ösM~~N~s~öNER 
ldrllir Yolları. Bel soğuklu(iu 

Hastalıkları MUtehassıaı 

SiJ.kec:i tnmny durefl No. 8 
Tan fotoğrafhane.la• bidfik 
S.at 10 dan 20 ye kadar 

BAHÇE 
Merakhlarına 

Her nevi sebze,,çiçek ve 
ağac tohumlan, lngiliz çi· 
men tohumlan, kimyevi 
gübreler, aşı macunları 
ve her cinı bahçe alatları 
ŞARK TOHUM MAÔAZ4SI 

nda bulacaksınız. 

Adres : İstanbul Balıkpa· 
zar Lonca sokak 3 

Kataloıı iıtenilditlnde aönderilir 

misyonda yapılacaktır. 
2 - Muhammen fiat : Yün fanila 165, pamuk fanila 65 kuruıtur. 
3 - Muvakkat garanti ; 90 lira 29 kuru,. 
4 - istekliler şartnameyi her gün komisyonda iÖrebilirler. 
5 - İstekliler cari seneye ait Ticaret Odası vesikasile 2490 sa• 

yılı kanunda yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat garanti mak
buz veya banka mektubu ile birlikte belli g:in ve ıaatte komisyona 
gelmeleri. (2248) 

İmtiyaz sahibi ve yau itleri DlrekUSril: İımail Gi rit 

Baaıldıjı yer : Merkez Ba1ımHi, Galata 
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Jo rnal Profeşsionnel des Fournisseurs t des Entrepreneurs de l'Etat 

Tableau Synoptique d s Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Mode Prix 

d'adjudicat. estimntif 
Objet de l'ndjudication 

Caution. 

provisoire 

Lieu d'adjudication et du 

Cahier des Charges 
Jours Heures 

A) djudications au Rabais 
Con truct ons - R6paratlon 

Conııtr. Maiıon du Peuple iı Amasya 
Constr. monument de la Republique (aj.) 
Conıtr. deux fontaineı en beton 
Rep. plomb et torture au muıee de dessin 
Pavage ı route Refik Saydan-Uray • 
Constr. pave ı route Celal Bayar-Çetin· 

kaya : 1500 m. 
Rep. banin 
Trav. nettoyage et rep r. canaux Eti· 

mesut Ank. (Cab. eh. P. 50) 
Repar. cheminee 
Constr. konak gouv~rnemental Kelkit 

(Cah. cb, 210 P.) 
Constr. atelier sterfotyple (aj.) 
Dressement plan rest uratıon Tekirdağ 

Rep. chausı6e rue Klüp d Ye ilköy 
Tr v. agraodisscmentroute en deplaçant 

en arrib le mur de l'ecole des offi
ciers de reserve (Cah. eh. 62 P.} 

Trav. remplacement dea eternite casds 
ıur toit batiılle Etat Major 

Repar. enduit ioterieur Musec Militaire 

Medicament de ıpecialıte indiaene: 6 
lotı (aj.) 

El ctrlclt6·Gaz-Chauff g 

Articles electriques : 31 lots 
Groupe de courant continu d 10-15 am· 

pere et de 220 volt 
Moteur locomobile de 75-100 C.V. dyn -

mo, generateur et tranıformateur de 
220·500 volt, f ıl en cuivre de IO m m : 
31000 m. - isolateurs : 750 p. (rectifi6) 

v. Publfc 

Pli cnch. 25500 -
Pub!iquc 2478 19 

,, 224 14 
n 4047 95 

3500 -,, 
., 3000 -

Gre a gr~ 541 45 
Pli cacb. 10033 36 

Gre a gre 3fi0 -
Pli cach. 40860 83 

Gre iı gre 

" 539 35 
Pli cach. 12330 91 

Gre a rre 1346 -

" 

Gr6 a gre 1250 -

t Mat&rlel) 

194 46 
,, 

- Culrs 

Euuie·mains : 5000 p. (aj.) Gre a ıre 1350 -

Quittapceı de Caiue : IOOO volumeı 

Bole d Constructlon, 

Huile moteur Diesel : 6 t. 
,, pour automobile : 600 k. 

Dl ver 

Microıcopes : 50 p. (aj.) 
Sacı pour colis et facteura : 1858 p. 
Courroie plats et rond : 670 m. 
Instrumenta techniques : 20 lots (aj.) 

n n 60 lotı 
Repar. bou6a : 6 p. 
T rre argile : 30 t. (aj.) 

Provl lons 

Publique 

, Potaaux le. 

!'ublique 

Publique 
,, 

' 
Publique 
Pli cnch. 
Publique 

Publique 

" 

Savon blanc : 140 k. - ıavon noir : Gre n gre 
2200 k. 

Riz pour pilaf : 7 t. ,, 
Riz pour ıoupe : 2500 k. n 

400 -

7084 -

2400 -
300 -

7990 -
5758 -

43t -
1758 ıo 
1515 53 

3177 30 
1200 -

1912 50 Preıid. P.R.P. Amasya 2-5-39 15 -
Municip. Gireıon 18-4~9 14 -

,, ,, 21-4-39 14 -
303 60 Com.Ach. Acndemie des Beauıı: Arts 17-4-39 14 -
262 50 Municip. lzmir ' 25-4~9 16 -
225 - n " 

25-4-39 16 -

81 - Station luttc Agricole Bornova 20-4-39 il -
752 50 Minist. Trnv Pub. Ank. 5-5-39 15 -

45 - Com. Ach. lnt. Ankara 14-4-39 lO -
3065 Dir. Trav. Pub. Gümüşnne 28-4-39 14 -

Dir. lmprimerie Etnt 18-4-39 15 -
Municip. Tekırdağ jusqu'au 27-4~9 

40 45 Com. Perm. Municip. Jst. 28-4~9 14 30 
924 82 .. ,, 28-4·39 15 -

100 10 Com Ach. Mlnist. Def. N t. Ank. 28-4-39 ti -

71 - Com. Ach. Comm. Mılit . İat. Fındık\ı 20-4-39 10 -

-Fournltur pour Hoplt ux . .... 
187 50 

29 17 Com Ach. Iot. Tophane 
Dir. G6n. Aff. Electr. lst. 

17-4-39 15 -

184-39 15 45 
28-4~9 15 -

Municip. Siird juıqu'au 24-4-39 

202 30 Com. Ach. lnt. Tophane 18-4-39 15 30 

30 - Munlcip. Ankara 21-4-39 10 30 

1062 60 Dir. Monopoleı Diyarb kır 25.4.39 14 -

180 - Muniaip. Ankara 28-4-39 10 30 
22 50 ,, 

" 
28-4-39 10 30 

600- Com. Ach. Min Diıf. Nat. Ank. 29-5~9 il -
431 85 Dir. P.T.T. iıııt. ~6-4-39 15 -
32 50 Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 3-539 14 -

131 85 
" " 

21-4~9 15 30 
113 66 

" n 27-4-39 15 30 
238 30 Com. Ach. ınt. Marit. Kuımpaşa 29.4~9 il -

90 - Com. Ach. Dir. Gin. Fab. Mil. Ank. 17-4-39 15 30 

Dir. Gen. Aff. Electr. İst. 28-4-39 15 -

Com. Ach. Comm. Milit Iat. Fındıklı 17-4-39 15 -
n n 18-4-39 14 -

Viande de bceuf: 300 t. (Cah. eh. L 5) Pil cacb. le k. O 27,30 5375 - Coru. Ach. Div. Kırklareli 1-5·39 16 -

B) Adjudications a la surenchere 
Plomb, fer, cuivre c melot s, dynamo, 

moteur vec access. ets:. 
Decombres de biitiase Publique 1000 -

Müteahhitlerin Takvimi 

Cuma 14.4.939 

Galvanize telgraf izolıitor çengeli (D. D. Y.) No 98 l 
,, ve oluklu saç ( ,, ,, ,, ) No IOl 1 

Gaz borusu ve ıomun ( ,, ,, • ) No 1012 
Dere iıılah ameliyatı (Nafıa Vekaleti) No .1002 
Beton arme köprü inş. ( " ,, ) No 1011 
Maliye şubesi binası inş. (ist. Defter.) No 1005 
Elbise (Karade!1İ1 Eretli Kaymak.) No 1008 
Kalın kınnap (lohiurlar U. Müd.) No 1008 
• Kıraıık odun (Belgrad Devlet Orman Am.) No lOlO 

·. 

Dinizbank Bnins Thermau1: Yalova jusqu'au 19-4-39 

7~ - Com. Perm. Munfcip. İat. 

Duvar, ahır v. ı. inş. (Kötahya Vil.) No 1011 
Hut ne tamiri ( .. ,, ) No 1016 
Yıızlık elbiselik kumaş (M. M. V.) No IOl 1 

28-~-39 14 30 

Ec::a ambalaj undığı tamiri ve ahnmatı (M. M. V.) No I024 
Kalafat ipi (lst. Telefon Müd) No 1011 
Hortum (İat. Beled ) No IOI 1 
• Bina an kazları (İ11t. Beled ) No 1O12 
Pijam (Tophane Lvz.) No 1012 
Yatak kılıflığı bez (Tophane Lvz.) No l02t 
Gömleklik poplin ( ,, ,, ) No 1021 
Lama demiri, çivi perçin v. s. (PTT. Fabrika Mild.) No 1012 
• At (Ank.:ıra Beled.) No 1012 
Heybeliada anatoryomu ile Sıhhi m<iı:esinde yap. tamirat v 

(lıt. Sıhhi MQ s ea ler) No 1013 
inş, 

Sicemn koltuğu (İst. Sıhhi Müe11eıeler) No 1013 
* Ot (Belediye Sular İdaresi) No 1014 
Ahır ioş. (İzmir Nafıa Müd.) No I014 

-

inekhane inş. (İzmir Nafın Müd.) No 1014 
Hangar ve tamirhane inş (ızmir Nafıa Müd.) No 1014 
Kuşaklamıı kıınalın kaya çıkan kısmının hafriyatı (i:ımir 

No 1014 
Duvnr inş. ve kc:nalizasyon yop. (İzmir Beled) No 1014 
• Meşe odunu (İzmir Orman Çevirge Müd.) No IOl5 
Kamyon tamiri (Kırklareli Tümeni) No 1017 
• Demir palplnnşe (BurH Defterd ) No lO 16 

1111,, 

Kaymakam evi inş. (Isparta Vil.) No I017 ıOI ' 
Makarna, kuru fosulye ve mercimek (Lüleburgaz Tümeni) No 
Amb~r tamiri (U.ıuııköprü İnhisarlar Müd.) N!> 1019 
Lise bina11 tamiri (Kayseri Kültür Direk.) No 1020 
Amerikan vidnlası ve buranda k apsülü (iat. Jandarma 

No 1020 
Edck liman dairesinin temeline kaıık tedarik etmek ve çal<lll 

ameliyesi (Balıkesir Vılayeti) No 1021 
Pavyon, tavl , mutbah, hamam ve çamaşırhane inş. (Muala fııf' 

No 1021 
Mutabiye (Ank Lvz. ) No I023 
Otel tamiri (iz mir Vakıflar Direk.) No t 024 l 
Su yolu ve S"nh tesisatı (Orman Koruma Gen. Komut.İst.) No 

3 
. • Benzin tenekeleri, yazıbaue, masa v. ı. (Ank. Ddt.) No ıO'Zf 
* Koltuk, vinç, saat v. s. demirbaş eşya (Mer1io Gümrük ~ 

No 1025 
* Tay (Selemiye Tümeni) No 1025 pr 
Komodin, dolap, masa ve sandalya (PrevanlNyom-Sanntôryoot 

No 1025 
Oksijen cıhn1 (İ t Beled.) No 1025 ~ zj 
Topkapı Saray müzesi elektrik tesisatı (lat. N11fıa Müd.) No ıo2 

Memento des 

Vendredi 14.4.939 

Crochets galvaniscs d ' isolateurs telegraphiqueı (Ch. 
No 984 

Tôle galvnniıec et ondulee (Ch. Fer Etat) No 101 ı 
Tuyaux de gaz et ecrouı ( ,, ,, ,, ) No l012 
I rav. ıımelioration rivi~r (Min. Trav. Pub.) No 1002 
Conıtr. pont en beton arm6 (,, ,, ,, ) No 1011 

" batisve Bur. Fısc (Defterdarat lst.) No 1005 
Habihı (Kaymak m t Ereğli de in mer Nolre) No 1008 
Ficelle groste (Dir. Gen. Monopoles) No 1008 
• Bois m6lang6 (Chtf. Foret Etat Belgrad) No 1010 
Constr. mur, ecurie ete. {Vil. Kütahya) No 1011 
Rtıpnr. hôp. { ,, ,, ) No 1016 
Etoffe pour habils d'etc (Min. Def. Nat.) No 1011 
Repar. et achat calsıes d 'emballage de med;canı 1'.l 

Nat.) No 1024 
Corde ponr cıılfcutrage (Dir. Telephone. Iıt. ) No IOJ ı 
Trompe ( \fonicip. lst) No IO il 
• Decombres de maison (Munic. Ist.) No IOJ2 
Toile pour housse de lit (lnt. Tophane) No 1021 
Pıjamaa ( ,, ,, ) No 1012 
Poupelinc pour eh miıeı ( ,, 11 ) No IOll 
Fer lııma, clouı, rivets ete. (Dir. Fab. PTT.) No IOl2 
• Chevoux (Municip. Ank.) No 1012 
Repar. et conılr nu ıanatorium de Heybeliada et au Mus•cı 5ı 

(Etabtisa. Hygi~rıe lst.) No l013 
Fauteuils de cioema (Etabl. Hygl~ne lst.} No 1013 
• Foin (Adm. Eaux Municip. lst.) No 1014 
Constr. ecurie (Dir. Trav. Pub. Izmir) No 1014 

,, vaeherie ( ,, " ,, ,, ) No 1014 
,, hangar et ntelier (Dir. Tr. P. lzmir) No 1014 

Trav. creusement rocher du cnnal d'encerclement 
l\o I014 

Con&tr. mur et canalisation (Municip. lzmir) No 1014 
• Bois de ebene (Dir. Foret lzmir) No 1015 
Repar. camion (Div. Kırklareli) No 1015 
* Palphancher en fer (Dcfterderat Burerı) No 1016 
Constr. maison pour kaymakam (Vi!. lıparta) No 1017 
Macaroniı, hariıots, lentilles (Dlv. Luleburgaz) 1012 
Repar. hangnr (Dir. Monop. Uzunköprü} No IOl9 

,, bAtisse lycee (Oir Culture Kayseri) No I020 
Cuır americain et cop ules burand (Gendermerie Ist..) ~o r<P 
Fourniture et trnv. enfoncement poteaux fondements b!tl' 'e 

fecture port Erdek (Vil. Balıkesir\ No 1021 
Constr. pavillon, ecurie, cuisine1 bain, et buandf'J~ie (Brig•dt. 

ğla) No 1021 
Articles de sellerie (lnt. Ank.) No 1023 
Repar. hôtd (Dir. Vakoufs lzmir) No 1024 f 
Iostall. conduit d'eau et compleur (Conımand. Gen. Prot• 

Ist.) No lü24 

• Bido~ de ben~ioe, table de bu~. ete. (Defterdarat Ank.) rl05 
Comodıne, ormoıre, table et chaısea (Dir. Prenutoriurn et 

torium) No 1025 
Apparell d'oxygene (Municip. lıt.) No I025 
lnıtall. 'lectrlqu au aıud Topkapı (Dir Tr. P&ıb. Jııt.) f'JO 


