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Umum Tüccarların ve üteahhitlerin Mesleki Organıdır 
1 

1stanbulun temizliği ve 
intizamı 

Şehir hayatında intizamın rôlu. 
-5 

.. lıııı b'ı b" d d' . b" 
"I tlhl' o ır er ıınn ır 

ta ıl etmek üzere yaz
ı tıların bu üçüncüsüdür. 
Qı k . 

1114 il al mde , lstanbulun 
~tı ve sokakların inti-

İııli •n ba.hsetmiştim. ~er 

11 
laın, lstanbulun ve Is

. ~·hayatı için o kadar 
\t~ 1• bu mes'eleye de te-

ten kendimi alamıyo-

Yazan : HALDUN TERE \f 

açık gö:ıün biri, kendinden evvel 
g elenin öoGne geçmek isten\?, 
şıddetle takbih edilerek, dcrh 3l 
"kuyruğun" nrkuına. bulu!lmaıı 
ica b ettiği yere gönderilir. BizdC; 
de halk buna alışıncaya kadar pa
zar günleri, ıineınalarda satılan 

biletlerin numaralı yerlere teka
bül etmesi temin edilemez mi? 
Eğer ıeanslar ara&ında müşteri ka-

llıı bul eltirilmuıe, her biletin an 
l 1 f u· • 

ltıı nıaa eıe ıntızamn cak muayyen bir ıeans için mu-
hG,~11 ıtıodero hayatta ne teber tutulması kabildir, saıııyo
~. ~'lr. bir rol oynadığını 
~ u rum, Belediye, bu İfİ de para Hr· 

~ lıtıda bittabi Belediye- fetmeksizin intizama r;okabilir. 
'tı~bahatı yoktur. Hatta Şımdi. yn ı meı'elenio tram· 
ı..1 larda yürümesini öğ-1' vay ve otobüslere ait kısmına ge-
'IL Çalışıyor bile : tram· • lelim : durak yerlerinde bilet ma-

Yaıılar, çivili geçitlerin 
ttı ~ halli buluonındığından, halk bura-
~-ı:_"yenler cezaya çarp· larda sıra bek\emeğe icbar edile -
f• 'il "saT.tdao yürü,, de. 
... ~ a mez. Netice: Sabah Ye akşamları 

'ı . l tewiılik bahsinde tıklım tıklım dolu tramvay ve olo 
~•bi, bütün bu gayretler büsleıe binmek için halk adc:ta 
'tlit \tı aarfediliyor, ve elde mücadeleye girişir. O anlarda ilk 

t de pek verimli ol- a elenin hukukunu kım gözelir? 
~11•1 Tramvaya bu suretle binmej'e çıı
'Jl\a eyb, burada da sıkı lış n, veya bir yer bulmak için 
~ıııı.'-'daya başvurmak. ve otobüılcrio arka11odan koşan va
~ ıı l•ndamn neticelerini tandıışların arzetlikleri feci mao· 

•~ balkı timd!den "pra- :z;araya her aabab şabid olurum. 
~~.~tlto İntizama alıştır- Bu halin önüne ıeçmek, yani du
~~dır. Mesela Kadıköy raA"a ılk ıelenin hukukunu koru· 
'ı)t~ İskelesinde bilet al- mak kabil değilmi<lir ? Bence ka

~t tt, 1rişclerin önünde bildir, hem de gayet basit bir su· 
'ıı lti4 - çıkışn kelimelerine . tb rette : bunun için, her durağa, çe-
1 ta;. tınmiyct verme:z.ler, kıleo bir kol, yahut baııılao bir 
ıı.A 41dtn, kimi soldan, bi-ıı.. düğme sayesinde numaralt bilet 

~l* Çalııarak, bir kanşık- veıen otomatik bir makioa konur. 
~)I. t, Bılhassa paznr gün· • Durağa ilk gelen, derhal nıakina-

lıt tttıanıaralara k im şahid dan bir bilet alır. Kendinden ıon· 
._d, lialbuki, Haydarpa· ra ıelenlerin bilet numaraları da
allQOlduğu gibi, her bilet ha büyük olduğundan, duraAa 1re
tıı b?t, yalnız bir tarafa len tramvay veya otoblis, oradakı 
l •l •ter "tourniquet" kon- ılk yolcuyu, bileli aayeıinde tes-
ttı. Qıa.k istivenlt:r, mecburi 

" 1 J bit ed r, ve arabadaki boş yer· 
~}'b '.ra bekliyecekler, ve lere göre , evvela ılk yolcuyu, son

~(lttj dk gelenin hukuku, ra numara uraısına göre, dığer 
%,(~ ınanövreleriııe rağ· yolcuları alır. Artık yer kalma· 
~Ilı ~ıa edilecektir. Şimdi yıuca araba hareket eder, ve ıe-
~ı, ~ lier bilet mahallinin riye kalan yolcular, ellerindeki 
il ~ .tourniquet,, ile niba· bilet ıaycsiDde, muhakkak ılk 
Q~ ltı 3 ınetre bir geçid ya- olarak kendileri bineceklcrinden 
>~ b aırafını edılıniş olur ? emin oldukları diğer arab.ıyı, le
'd "lıtıu Denizbaoktan iı· "' hiş ve sabırsııhk ıcfütermeden 

\'abunı alır? beklerler. 
d tGııı, . . 1 
oı rı 11oema arın ne Tarif ettiğim bu uıul, bu gün 

'lıı lt(l hoşl\ldığı malumdur. p ris ve Lyon 'da mülu.mmelen 
~. ,,~0tuında, kapıda bekli· tatbik edilmektedir. 
• i, 0

•11• adeta hücum ecier. Bu fikrimi bir kaç ay evnl 
~it , .ttıınj ıikretmt:k isteme- bazı lıimselerc açmışlıın. Dediler 
>t, .. 1lltına.aa, bu yüzden bir ki : 
.ı " et .. 
1111. llşerek az daha çiğ· 1) Bir kısım hrılkın ne kadar 
'~~ b•şlca biri de arkadan açık iÖZ olduğu malümdur. Bu 
11~ft •lirGsüftün şidcJetlı tıız· otomatik makineleri bozarlar, ya· 
)'ııı' lllaınıyacak derecede but bütün biletleri alırlar, gider
tQ11 tll'ııı, çırpınıyordu. Baş- ler. 
htı~·atrıe ayni sinemada, 2) Bu makinalann duraklara 
11t, ~tı, salonda yer bulmak konmaıı wasr.Jh olur. 
~ ı1 • e/;/enıe mulıallindPki Ru itirazlar bence varid de-
l •er · q' llt ltı<ic11 koşarak önle- a-ildir. Evvela, halkımızın kendi 

il ~l:tı~· "ntlatmağn' çalış- hukukunu bile bile ayaklan allına 
~ b,t 1 2(Szleri n le gördüm. alabileceğini zanııetwiyoruın. Far
ltı Yabancı memlekette :zımubal olarak kutuların bozu. 
~ttil:~'•lara şah ı d olmak labileceklerini yahut boşaltılacak
btttı,t" . Nukil ışlerinde ol- lannı kabul eisek bile, halk inti
~tıı lltda olsun, her kes 

1 
zama alışıncaya kadar, her durağa 

''t t~•\'c\ gelenin hukuku· bir polis memuru koyarak, hem 
~)tll~~: Y•ııi kendi tabi~ biletleri meşru bir ıurette kullan-

ltşkil eder. Eter 1 mıyanlan tiddetli cezalara çarp· 

l 

cnebi irmaların, ve 
Onları Tevkil ·Edenlerin 

azarı Dikkatına 
Askeri Fabrikalar alım, satımlarına ec

nebi firmalar namına iştirak etmek isti .. 
yenlerin ibraz edecekleri vekaletnameler
de (komisyoncu istihdam edilmiyeceği ve 
ancak Türk firmalarını işlerin Türk ka
nunları dairesinde yürütülmek için tevkil 
edildiği) kaydı da sarahate.n yazılmış ol
malıdır. 

İnşaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

Trabzon Vilayetinden : 

1 - Eksiltmiye konulan iş: Trabzon· Zefanoı yolunun 
3 X 000 - t 2 X IJOO kilometresinde büz - inşaatı ve şose e
saslı tamiri. 

Keşif bedeli 26199 lira 21 kuru~tu•. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve ev:-aı:c şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Nafıa işleri genel şartnamesi, 
D - Tesviyei türabiye, şosa ve kargir inşaata dair fen· 

ni şartname, 
E - Hususi şaltname, 
F - Silsilei fiat cetveli, metraj ve keşif cetveli, 
G - Grafik. 
lstiyenler bu şartnameler ve evrakı 150 kuruş bedel 

mukabilinde Nafıadan alabilirler. 
3 - Eksiltme 1 .6.939 tarihine çatan pazarteai günft saat 

15 te Trabzonda Vi layet makamında toplanacak olan Dai
mi Encümende yapılacal<tır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf uıulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1965 lira 

muvakkat teminat vernıesj, bundan başka aşağıdaki vesika· 
ları haiz olup göstermesi lazımdır. Ticaret Odası vesikası, 

teminat mektub veya makbuzu ve Trabzon Vilayetinden a
lacağı ehliyet vesikası. 

6 - Teklif mektubları yukarıda 3 üncü maddede yazılı 
saatten bir saat evveline kadar Vilayet Daimi Encümenine 
getirilerek eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabi
Hnde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların niha· 
yet 3-ünctı maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve 
dış zarfının mühür mumile iyice kapatılmış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilemez 

tırmak, hem tramvay Ye otobüs 
biletçilerine, yolcuları numarala
rına göre arabalarına alma işine 
yardım ettirmek pek ala kabildir. 

Halk inti ıama alıştıktan sonra, 

Bunlar, tram•ay idaresi ile oto· 
büsçüler tarafından müttereken 
yaptırılmalıdır. 

Otobüılerd -.:n bahı açılmıtken, 
Belediyenin bu huıusta da yapa
bilc ceA-i bazı islahata temas et-

artılı eodişeye de mahal kalmaz. 
Bunun misalini pek nla otobüsler-
d x Ü B l d' k h k mek mecburiyetini hissediyorum. e gur yoruz: e e ıye, p e a - A 

1 l k t b
- 1 kt d Mesela, az yolcu tatıdıkları saat· 

ı o ara , o o us ere aya a u-
k ı 1 t 

. 1 lerde, otobüsler, mü9t .. ri almak 
rcJca yo t u a ınmasını mene mış . 

h ık b k b k 1 
emelıle gayet yavaş giderler, iı-

ve a una pe ça u a ışmış-
·ı . . _ tasyon aralarında dururlar ve 

br: wattmanın veya bı etçınıo mu· b"lh p 1 •1 E · ·· Ü d 
· kl 1 ı esııa anga tı ı e mınoo n e 

maıııahna rağmen, h ım tıklım 2 , b 5 d '- ' '- b kl 1 B 
d l b

. l . - ,-ı, azan a~ıKa e er er. u 
o u tramvaylara ınen C ı ın had- . . . _ 

d. h b '-t b k b"l yetmıyormuş jıhı, baıı otobus!er 
ı esa ı yoK ur : una mu a ı b · 1 • • l d ı l 

" · · k d. t b" . enıın erını yo aras ı n a a ır ar. 
yerımlL yo ıyen o o uı bı- . _ . 

. . . . " . Bır vatandaş otobuıe çabuk gıt-
letçısının ıhtarına r.1A'men hıç bir k . . b' b O d _ . . me ıçın ıner ve u y z en 

İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi İl}·önkurul Baıkanlığmdan : 

4.S.939 perşembe günii saat 15 te İstanbulda Cumhuriyet 
Halk partisi ilyönkurul eksiltme komisyonu odasında 129,262 
lira keşif bedelli Kadıköy Bahariye caddesindeki arsada yapıla
cak Halkevi binası inşaatının bir kısmı kapalı zari uaulile ek· 
siltmiye konulmuştur. 

Mukavele ek iltme bayındırlık işleri genel, hususi ve tennt 
ş:ırtnameleı i, projı:>, keşif hü)asasile buna müteferri diğer evrak 
6~0 kuruş muknbilinıie daire inden verilecektir. 

Muvı.kkıı t teminat 7714 liradır. 
İiteklileri n teklif mektubları .ve en az &0000 liralık bu 

i~e benzer i ~ yaptığına dair idtırelerinden almış olduğu vesikı· 
lara Ltinaden İstanbul Vilayetinden eksiltme tarihinden 8 gün 
evvel alınmış tlıli} et ve 939 yılına ait ticaret odası vesikalarım 
havi kapalı zarflarını 4.5.939 perşembe • ünü saat 14 e kadar 
İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi İlyöokurul Başkanlığına 
vermeleri. 

lzmir Belediyesinden : 

l - K!zımözalp bulvarının doktor Mustafa Enyer cadde
sinden itibaren Alsancak meydanına kadar uzanın kısmının 
yaya yollariyle orta Treplenine yeniden kesme kordon çekil· 
mesi başmühendi!>lıkteki şartnamesi veçhile açık eksiltmeye 
konulmuştur. Muhammen bedeli 3270 Jira olup ihalesi 28.4.939 
cuma günü saat 16 dadır. İştirak edecekler 245 lira 25 ku
ru§luk teminat mak buzile encümene gelirler. 

2 - Uray ve Rdik Saydam caddeleri arasındaki 1362 sa· 
ydı sokakta kanalizasyon yaptırılması ba~mühendislikteki ıar
tnamesi veçhile açık eksiltmeye konulmuıtur. Muhammen be· 
l 167 lira 22 kuruş olup ihalesi 28.4.9~9 cuma günü sut 16 
dadır. 1 tirak edecekler 87 Jira 55 kuruşluk teminat makbü· 
zile encümene gelirler. 

Sivas Erk~k Öğretmen Okulu Direktörlüğünden : 
Tutarı Fiyatı Mikdarı 

L. K. L. K. 
46 40 08 

754 00 1 30 
13 ~o 4 nO 
o 50 o 50 

48 00 o 10 
80 00 

7 60 

580 metre 
580 ,, 

3 adet 

1 " 
580 m. t. 

Ameliyatın cinsi 
hafriyat 
elli m. m. demir boru 
· 6 · geltva-t vana 
" t. parçası 

boru vaziyeıi 
ana künk masrafı 
belediyeye 
küçük malzeme 

için 

960 00 umumi yekun 
Yukarda müfredatı ya7.ılı 960 Jira keşifli Okulumuza akı· 

tılacak tazyikli şehir suyu 10.4.939 tarihinden itibaren 15 ıün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 25.4.939 nh 
günü snat J 4 te kültür direktörlüğ iinde yapılacağından istekJi
Jerin % 7,5 teminat akçn sı 72 Jira ile birlikte kühür direk· 
törlüğüne gelmeleri ve bu hususta izahat almak isteyenltriD 
Okul Direktörlüğüne müracaatları iltın olunur. 

Nafıa Vekaletinden 

1 - Tunceli Vilayetinde Elazıt - Erzincan yolu üzerindeki 
"Mamiki,, köprüsü üst yapısının demir olarak inşaatı 37,800 lira 
keşif bedeli üzerinden kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkanlmıttır. 

2 - Ekııltme 31.5.939 tarihine müıadif çarşamba g-ilnG aaat 
16 da Nafıa Vekaletinde toıe ve köprüler reiıliti odaıında yapıla· 
caktır. 

3 - Ekıiltme şartnamesi ve buna müteferri diter evrak 189 
kuruş mukabilinde adı geçen reislikten alınabilir. 

4 - lıteklilerin ekıiltme tarihinden en az ıeki:ı gün evvd bir 
istida ile Nafıa Vekaletine müracaatle bu gibi inşaatı yapabilecek· 
lerine dair ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin dördüncü maddede bahsedilen 
vesika ile Ticaret Oduı vesikasıoi ve Z835 liralık muvakkat temi• 
natları havi olarak 2490 1&yılı kanunun tarifah dairesinde ba11rlıya• 
cakları kapalı :ı:arflarıoı ikinci maddede yazılı vakitten bir saat ey
veline kadar makbuz mukabilinde komiıyoo reiılifine vermeleri 
muktazidir. 

İçel Nafıa ' .\iüdiirlüğiloden : 
vatandaşın zorla otobuse gudiia- t k d f f l 
ol örmedim. ramvaya nazaran ço e a az a 

,kinci itiraza gelince, otomatik para da verir. Eğer işine zama
bilet kutularının Belediyeni1.1 yap- nında gidemiyecekse, neden bu 
tırması için hiç bir aebeb yoktur. füzuli masrafı ihtiyar etıin ? 

Mersin Gümrük S :ıç aubarları su olukları ile bina çı· 
lıeı kirem .t eı \n i n aklarılmasına ait tanzim kılınan 843 80 li· 
ralık keşif evrakı üzerine pazarlığa konulmuşlur, 

1 
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Pazar 16 Niıan 1939 Mıtnakasa Gazetesi 

Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
Cinıi Şekli Muhm bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saa 

A) Münakasalar 

ln,aat, Tamlrcıt, Nafia lşlerl, Malzeme Harita 

Cibali fabrikuı matbahında yap. çini ve 
yağlı boya işlt:ri 

Taşdelen mevkiinde inşa edilecek müdür 
makinist ~vlerile revir müstahdemin bi
naları inş. (temd.) 

Firat üzer nde inşa olu nan demir köprü 
~şart. 836 kr.) (temd.) 

Pa:z. 

" 

Kapah z. 

1225 42 

12704 44 

167059 60 

91 91 fnhiurlar U. Müd. 264-39 14 30 

1906 - Kadıköy Vakıflar Direk. 12-4-39 itib. 1 ay 

9303 48 Nafıa Vekaleti 1-6-39 15 -

aıat, Hastane Lev. ll3çlar, Klinik ve ispençiyari 
~~-----=-~~~~~~~ 

Asit sutrik : 950 k. 
Aıit tarta ik : 650 k. 
Tanen alkol : 400 k. 
Asit ıülfurü: l t. 
Terden fuzüvar : 100 k. 
Foı.fat amonyak : 150 k. 
Jelatıo : 450 kg. 
Rondel kükürt: 550 k. 
Şarap mayaaı : (5 kalem) : 463 litre 

Aç. ekı. 
,, 
" Pa:z. 

,, 
,, 

Aç. eks. 
,, 
,, 

1140 -
643 50 

1380 -
420 -
150 -
225-
675 -
1~3 -
944 -

85 50 
48 23 

103 50 
31 50 
il 25 
16 h7 
50 62 
14 48 
70 80 

inhisarlar U. Mild. 
,, ,, 
" 

,, 
" " 
" • 
" " 
" 

,, 
" " 
" 

,, 

3-5-39 14 30 
3-~-~9 14 45 
3-5-39 15 -
3-5-39 15 30 
3-S-39 15 45 
3-5-39 16 -
3-5-39 16 30 
4-5-39 14 -
4-5-39 14 30 

Elektrik Havagazı-Kalorlfer tesisat ve malzemesl) 

Tt:lefon ıaotralı i._in akkü batarya11 Aç. eks. 3000 - 22.5 - P. T. T. U. MQd. Ank. ·~-39 16 -

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Hamam bornuzu : 10 ad. 

Müteferrik 

Çdik çekme boru, bakır çeleme boru, çe
lik aaç, yuvarlak bakar çubuk, bakır 

lc:vba, pirinç çubuk killçe çinko v.s. 
Çamaşır yıkama, ııkma ve ütüleme maki-

neleri 3 er adet (tcmd.) 
Demir çubuA"u (temd.) 
Yangın ıöndilrme 1 .-vazımı: 13 kalem 
Yang-ın tulumbası: 5 ad. 
Hortum : 8Q9 m. 
Yangın aöodürme aleti : 105 ad. 
Kum torbaaı: 64 ad.-yangın eczaıı: 95 ad. 

Paz. 

Kapelı z. 9071 20 

Paz. 13300 -

" Aç. eks. 614 92 

" 
59j -

" 
674 15 

" 671 50 
,, 1383 90 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Koyun eti : 20 t. Kapalı ı. k. O 40 

B) Müzayedeler 

Radyo: 4 lambalı Aç. art. 

Puzarlık 27.4.939 tarihine rastlayan perşembe güniı ıaat 
10 da Nafıa MudiirJüğünde yapılacaktır. 

l~tekh muvakkat teminat parası olan 63.28 lirayı maJsandı
ğına makbuz mukabilınde yatırmış olmaları Jtızımdır. 

Fazla malıiınal almalc isteyenlerın N..tfıa Müdürlüğüne 
mürdcaat etmeleri ildn olunur. 

Kayseri Encümeni Villyetten: 

Bedeli ke§fi 7612 lıra 99 kuruştan ibaret olan . İncesu 
Kaymakam evinin inşası k~şif mucıbınce eksiılıııeye konul· 
muştur. 'falipler tarafından yapılacak teuzil!t haddi la.)ık gö
rülduğu takdırde l6.4.Y.39 çarşamba güı ü ihalesıain yapılaca
ğı ilD.o olunur. 

Tire Belediye Reisliğinden : 

1 - Belediyr.mizce tesis edilecek bayvan pazarı inşaatının 
birinci kısmı 6.ll.939 tarihiııdeıı 25.4.939 tarıhıoe kadar 20 
gün ruüddetie oııık ekbihwt:ye konulmuştur. 

· ~ - inşaatın wubammen ke~ıt bedeh 9565 lira 13 ku
ruştuı·. 

3 - Eksilmeye i§tİrak edeceklerin muhammen bedelin 
yüıJe 7,5 uıııbetıu<lekı ve 717 lıra 38 kuruştım ibartt muvak· 
kat lt:mınat akçeısı makbuz veya banka mektubu ve 939 yılına 
aid Tıcaret Oıfası kıtyıt ve ~icil hüviyet varakasile birlıkte 

25.4.9J9 taıihıne rasdıyan salı güfJÜ saat 15 de belediyemiz 
daımi enclicncoiue gdıııeJeri ve pliu keşıfoaıne ve §ıtrlnaınesi· 

le mukavdename prujeı,inı görmek ve bedehıiz olarak birer 
kopya-mı alıullk. btıyt:ult.riu ue ekısılınıe 111üddeti ve çah~mı:ı 
saatlerı içıude ht:ı gun lıdt:dıye lıa~ ı..aııplığıue müracaatları lü
zuwu ılau o uuur. 

Kadıköy Vakıflar Müdürlüğünden ; 
Kapalt zarf usu1ile eksiltmeye konulan ve 14.4.939 gü 

nü ihalesi mukarrer bulunmuş olan Alemdağında Taşdelen 
mevkiinde yeniden inşa olunacak müdür ve makini:st evle· 
rile revir, müstahdemın binalarının eksiltmesi J 2.4.939 gü· 
nünden itibaren bir ay pazarl·ğa bırakılmıştır. Bu inşaatın 

keşif bedeli l 2704 lira 44 kuruştur. Pazarlığa girmek için 
1906 lira teminat yatırılacaktır. Proje fenni ve hususi şart. 
name ile eksiltme şartnamesi ve mukavele projesi parasız 
olarak lstanbulda Valuflar Başmimarlığından alıuır. Pazar 

- - Tophane Lvz. SAK. 20-4-39 14 30 

680 34 D. D. Y. Haydarpafa ~-39 ·~ -

997 50 Tophane Lvz. SAK. 28-4-39 15 -

326 25 Çanak. Mıt. Mvk. SAK. 8-5-39 10 -
46 13 lnbiaarlar U. Miid. 2 5-39 14 -
44 62 n ,, 2-5-39 14 30 
50 :ı6 

" " 
2-5-39 15 30 

50 36 
" 

,, 2-5-39 16 30 
103 74 

" 
,, 2-5-39 16 30 

600 - Kırklareli Tümen SAK. 8-5-39 16 -

lst. 2 inci İcra mem. lıt. Sandal 21·28-~-39 13 -
Bedesteni 

lığa girecek mimar mühendislerin 938 senesine aid ticaret 
odası vesikası ve yine bu yıla aid olarak Nafıa Müdürlüğün
den alınmış on bin liralık tek bir bina inşaatını yapmış ve 
muyafık olmuş olduğunu bildiren yapı müteahhidliği vesi 
kası göstermeleri meşruttur. Pazarlık Kadıköy Vakıflar Mü 
dürlügünde yapılacaktır. İsteklilerin bu müddet içinde mü· 
racaatiarı. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 

20 nisan 939 perşembe günü ihalesi yapılacağı il!n edil
miş olan A~kcri Müzeııiu 470 lıralık muhawmen k..e~ıf bedelı 
dalıiıi sıvasının paziir!ığı 24 nisan 9J9pazartesi günü saat 10,.iOda 
yapıillcaktır. btekhl~rının 71 liralık ilk temınat makbuzu ve
ya wcktut>laıile V ılayet Nafıa Fen müdürlüklerinden 8 gün _ev· 
vel alac.ikl jfl ve.:;ıkalacıle beraber f'ıodıklıda Ko •. utanJık Sa· 
tınalwa komisyonuna gdmeleri. 

Ankara Belediyesinden : 

1 - Dispanserde yapılmasına lüzum görülen umumi ta-
mirat on beş güa müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Muhammen bedeli 3J66,08 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 22,50 liradır. 
4- Keşif ve şartnamesini görmek istiyenlerin her 

gün yazı işleri kalemine ve isteklilerin de 2.5.9J9 salı saat 
10,30 da Belediye encümenine müracaatları. 

Seyhan Vilayeti Daimi Encümeninden : 

1 - Adana - Kozan yolunun O + 600 - 3 + 000 ara
sındaki üç kilometrelik şosa inşaatı keşif tutarı olan 3047~ 
lira 32 kuruşla eksi.ı.tmiye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 2 5.939 tarihine musadif iah günü ıaat 
on birde Vilayet Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

3 - İstiyenler bu işe aid keşıf evrakını görmek üzere 
Nafıa Müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

4 - isteklilerin 2285 lira 42 kuruş muvakkat teminat 
verilmesi ve bu işi yapmağa iktidarının müsaid olduğuna 
dair ehliyet vesikası almak üzere 2 nci maddede yazılı gün
den sekiz gün evvel Vılayete müracaat etmeleri lazımdır. 

İstanbul Kız Öğretmen Okulu Satınalma Komisyonundan : 

Okulumuzda 1982 lira 15 kuruş bedelli tamirat 21 ni-

HD cuma günü-saat 14 de lstanbul l.tiklil caddesi~~ 
da Liseler muhasebeciliğinde pazarlıkla ihale edil ıdfl 
İstekliler bu işe ait Nafıa ve inşaat şartnamesini ok",; r. 
görüp öğrenirler. Teminat 148 lira 66 kuruştur. Bu p v~ 
lığa girecekler bu gibi işleri yaptığına dair İstanbul ~ 
yetinden almış oldukları ehliyet ve Ticaret Odasıo1' 
yılı vesikalariJe birlikte komisyona başvurmaları. qy 

~ 

İstanbul Orman Müdürlüğünden : ,ı/ 
Florya Teşcir sahasında yapılacak galvaniz bor 

su tesisatı açık eksiltmiye konulmuştur. ~ 

1 .- Tesisatın muhammen bedeli 3939 lira . 54 k 
2 - Muvakkat teminat 296 liradır. · / 
3 - İhale l mayıs 1939 tarihine musadif paıartefl 

nü saat 14 te Vilayet Orman Müdürlüğü binasında 
Alım Sıtıw Komisyonu tarafından yapılacaktır. . ar 

4 - Tesisata aid proje, şartname ve evrakı saifC
51 

0 

man Müdürlüğünde görülebilir. ,1 ~'r 
Talihlerin teminat mektublarile birlikte ihale gO~· !e 

saat 14 ten evvel Komisyona müracaat etmeleri J&Jıdl 

Çorum Vilayeti Osmancık Kazası Belediyesinden: 

3.5.93~ tarıh çarşamba günü saat 14 de O:mıancık .fJe 
Y~. rei~li~i t>k:iltme_ kom_isyonu. o~a~ı?da maktu ızo.o Iı~ 
~ıi bedellı su ı~aJesı proje tanzımı ışı Nafıa V ckaleıınce t 
mış etüt ve raporlara göre kapalı zart u:mliyle t!ksıltıııe) 
nulıııu~tur. 

Mukavele, eksiltme bayındırlık işleri genel, husu:i .~e, 
ni şaı tnameleri, proje k.::~ıf hulıısa:sıle buua müteferri dıf 
rak belediye claire::ıinde veıılecek.tir. 

Muvakkat teminat ~O liradır. ~ 
İsteklılerin teklif mektupları ve hu işe benz.er i~ 1' h 

na dair idarelerinden almış oldukları vesikaları 3.5.939 
~aat 14 e kadar Osmancık bdediyesine vermeleri lnzıwdıf· 

• * * ~ 
Cibali fabrikası matbahmda yap. çini ve yağlı bD 

leri : Bak İnhisarlar U. Müd. ilinlarına. . 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat v~ ~ 
''-t 
~~ 
~ 

P. T. 'T. Umum Müdürlüğünden: 

1 - Telefon santralı için bir akkü bataryası açı~ 
meye konulmuştur. , 

2 -. Mu~amme~ bedel 3000 muvakkat teminat ~: 
olup eksıltmesı 1 hazıran 939 perşembe günü saat 16 ~ 
karada P. T. T. Umum Müdürlük binasındaki SatıoalıJl' 
misyonunda yapılacaktır. . ~ 

3 - btekliler muvakkat teminat makbuz veya hail 0,~ 
tubu ve kanuni vesaik ile beraber o gün ve saalt" aıez1' ı · 
misyona mü racdat edeceklerdir. "'lı 

4 - Şartnamder Ankarada P. T. T. taı 
ğünden ve İstanbulJa Kınac yan hanında 
şube~inden parasız verilir. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v :!/ 
latanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonuııd,ıı o 

Nümuuesi gibi 10 adet hamam bornuzu alıoaca1'lJ 
zarlıkla ek::ıiltmesi 20.4.939 . perşembe günü saat ~4, 
Tophanede İstanbul Le\•azım Amirliğı Satınalma Kooı191J 
da yapılacaktır. 1steldilcrin katı temiııatlarile beraber tJe 
atte Komisyona geJmelerı. 

Müteferrik 

Bursa Y eni:ıehir Kızası Ziraat Muallimliğindıa : 

Yeni~ehir kazası köyleri için açık ekı;iltme ile 58 
Verınord marka pülverizatör alınacaktır. 

Pülverizaıörlerio muhammen bedeli 812 liradır. 
Muvakkat teminat ol lıradır. · 1 
Eksiltme 26.4.939 çarşamba günti saat 14 te Zır" 

re inde müteşekkil Komisyon huzurunda yapılacaktı!· ~ 

Pül verizrtörlere aid şartname İstanbul Zirsat ~~t 
ğüoden ve Yeni~ehir Ziraat Muallimliğinden temin edı 1 

lıtanbul Belediyesinden : 

BelP.diye için alıua~ak bir tane motoıildet 57J JirS ı 
bedelıle açık eksiltrniye konulmu~tnr. Şartnamesi 
Müdürlüğünde görülebılir. 1steklılt~r2'190 sayılı kaouııd• 
vcsıkn ve 43 lira 12 kuru~luk ıJk teminat malı:.buz "et' 
tubile beraber :l.5.939 salı günü saat 14.30 ta Daiırıi go' 
de bulunmalıdırlar. 

Lüleburgaz Tümen Satınalma Komisyonuodall J , 

475 adet eğer keçesine talip zuhur etmediğinden zO· \11~ 
pf>rşembe günü ~aat 11 de yeniden ihalesi yapılacaktı'··~ ~ 
ve nümunesi Lüleburg zda Ko. da görülebihr. lstekli:e~9 
nuni vesikalarilc beraber belli gün ve saatte LülPburgııZ 
saıınalma komi~yonuna müracaatları. 



-
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~{ll Umum Müdürlüğü Merkez Satmalma 
d~ l Komisyonundan : 

~ ~~~:inin edilen bedeli 1500 lira olan 31 kalem muhtelif 
, f\ a~keri fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın

ttg?1rnısyonunca 29.4.939 cumartesi günü saat 1 l de 
lit 

1 tnıe ile ihale edileceldir. Şartname para ız olarak 
~ klldan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 112 
lt, ~ruş ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerin
~d llıkıe komisyoncu olmadıklarına ve bu işe alakadar 

tee.n olduklarına dair Ticaret odast vesikasile mezkur 
•aatte Komisyona müracaatleri. 

i? a~ı. ~· Vekiile!i Satınalma Komi.syonundan : 
tıı et hrezP tezgahı pnzarhkla ek ıltmeve konulmu~tur. 

\l ken bedeli 14410 lira olup ilk temiuat nnl.tarı 1080 
. O ~~ Uruşı . r. 
1 lorırlığı 2.5.939 salı günii saat 15 te vekalet satmalma 
() ~rt ında )apı)acaktır. 
ıf· lek~~nı:si her gün komisyonunda görülebilir. 

2~ ~lerın be!lı gün ve sıı atte ilk teminat mAktup veya 
rıle komisyona gelmeleri. 

~Çanakkale Mat. Mevki Satınalma Komisyonundan 

ca~kenı mevki inşaat komisyonu ihtiyacı için açık eksiltme 
'-tıp olan yedi milimetrelik demir çubuğa ikinci pazarlık 
liı, çıkınadığı cihetle 2490 sayılı kanunun 43 neti maddesine 

(
5 
lllüdde tle uzatılaçak pazarlığa bırakılmıştır. Son pazar

iııe.u .939 pazartesi günü saat onda yapılacaktır. Taliplerin 
~ti de.rı olan 326 lira 25 kuruş ve ihale kanunun 2, ve 3 cü 
~ 'l\.fl elti vesaikle birlikte her gün Çanakkalede Müs. Mv. 

0
• ııa müracaatları. 

~b 
ü ll} levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
Çtt d 
flıUa et çamaşır yıkama, sıkma ve ütüleme makine-

tııı d teahbid nam ve hesabına açılan eksiltmesine ta· 
l ~r:ığından pazarlıkla eksiltmesi 28.4.939 cuma gil· 

lu d ~ . ~ e Tophanede Lv. Am. Sa. Al. Ko da yapıla-
~~ tpsinin tahmin bedeli 13300 lira ilk teminatı 997 
·~~tuştur. Şartnamesi Ko. da görülebilir. Bursa için 
l~l ttanbul için ayrı olmak üzere her makineye ayrı 
~a ek!if edilecektir. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
~ i ~esinde istenilen kataloğlarile beraber belli saatte 

t llıeleri. 

~~· ı ~ ıryolJarı ve Limaııları İşletmesi U. daresioden : 
~ha 1 b lı~tnen bedeli 9071 lira 20 kuruş oJan çelik çekme 

~ b~ t ~ekme boru, çelik saç, yuvarlcık, bakır çubuk, ba· 
f '~ Pıriuç çubuk, pırinç levhn, çinko levha, külçe çinko, 

~lıt d"nıir ve galvanize tellerle yay teli. galvanize ka
(af~ lt>f, pirinç tel, ~inrk teli, pirinç knfe teli, ba~da
tlla~ lf!lj gihi malzew· 8.5.939 pazartesi giirıü saat 15 te 
r ~ada gar binası dahilindeki Komiı-yon tarafından ka
i~ suıu ile satın alınacaktır. 
vl\ • 

ı "'e gırmek istiyerıledn 680 lira 34 kuruşluk muvakkat 
~1 '-kanunun tayin etti~i ve~aiki ve tekliflerini ınuhte\i 

e11. ·ı ti ~ı hne giinü saat 14 de kadar Komisyon Reişlıği· 
oı11erı 1Aıımdır. Hu işe aid ~artnameJer Komiıyondan 

y tak dağıtılmaktadır. 

-~~ ... 
d ~lfl •öndörnae levazımı alınacaktır: Bak İnhiıarlar • 1. 

cınlarına. 

~~~ı ~~~~~~'!!!!!!!!!~~~~~~ 

Sanatlar Akademisi Arttırma ve 
ca Eksiltme Komisyonundan 
~ ~t ~t~ •ıınatlar akademisine ba~lı - Dolmabahçe sarayının 

iıtc~ı.resindeki - Resim ve heykel müzesinin çatı ve kur-
95 it 1 açık eksiltmeye konulmuştur. Bu işin keşif bedeli 
.\~11t lll'\ıt muvakkat teminatı da 303 lira 60 kuruştur. 

1~ <;
11

Q-eksiltme l 7.4 939 tarihine raslayan pnzartesi günü 
· aloğlunda Yüksek Mektepler muhasebecilijfode ya-

~ıı"' •le S>t ~~le, eksiltme. bayındırlık işleri genel ve hususi 
~'lla, 0 Je keşif hulasası ve buna miiteferri plan vesaire 
ltkıu"~ademisi İdaresinden bedelsiz olarak alınabilir. 

~ ~<ldoerı~ evvelce bir teahhüt işini yapmıf olduklarına 
'>l İlt rlukünden ve evkaf heyeti fenniyesinden alacnklan 

~tl:~ayyen gün ve saatle ha:ıır bulunarak eksiltmeye 
rı. (2484) 4-4 

Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğünden : 
1 - Güzel sanatlar akademisine merbut Dolmababçe sarayının I 

eski veliaht dairesini işğal eden Resim ve heykel müzesinin bod
rum ve zemin katlarının bir kısmındaki oda ve 1Blonlarıo sıva, ba
dana, yağlı boya ve zemin döşemelerile kapı ve peoçerelerinio ta· 
miri ve eski bir hamamın gurup hela ıoa tahvili işleri açık eksil· 
tmeye konulmuştur. Bu İfin ketif bedeli 3767 lira muvakkat temi· 
nail da 282 lira 53 kuruştur. 

2 - Açık eksiltme 18.4.939 tarihinde saat 14 de Çafaloğluada 
Yük ek mektepler muhasebeciliğinde yapılacaktır. 

3 Mukavele, eksiltme bayındırlık işleri genel ve hususi şar· 
tname ile Plan, keşif hülasası vesair fenni evrak güzel sanatlar aka
demi!,i idaresinden bedelsiz olarak alınabilir. 

4 -- isteklilerin mezkür gün ve saatte Yüksek mektepler mu-
hasebecilikte hazır bulunmaları. (2523) 3-4 

l - İdaremizin Cibali fabrikası matbahında yapılacak 
çini ve yağlı boya işleri keşif ve şartnamesi mucibince pa
zarlıkia yapılacaktır. 

il - Keşif bedeli 1225.42 lira ve muvakkat teminatı 
91.91 liradır. ı 

III- Eksiltme 26/ IV/939 çarşamba günü saat 14,30 da 
Kabataşda Levazım Şubesi Müdiiriyetindeki Alım Komisyo- ' 
nuada yapılacaktır. 1 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden 6 kuruş 
mukabilinde alınabilir. 1 

V - İ')teklilerin ekailtme için tayin edilen gön vesaatte 1 

% 7,5 güvenme paralarile mezkur Komisyona gelmeleri. 
(2585) 1-4 

••• 
Cinsi Miktarı Muh. bed. % 7,5te. Eksiltme 

li. ku. li. ku. şekli sa atı 

--- -----
Yangın sön
dürme leva
zımı 

13 kalem 614.92 

Yangın tu- 5 adet 595 .-
lumbası 

Hortum 400 metre 67 4 ·. 15 

" 
" 

Yangın sön· 
dürme aleti 

34 " 
455 ., 
105 adet 

Kum torbası 64 " 
Yangın eczası 95 ,, 

671 .50 

1383.90 

46 13 aç. eks. 14 

44 62 
" 14,30 

50 56 
" 15,30 

50 36 
" 

16,30 

103 74 ,, 

l - Şartnameleri mucibince satın alınacak olan Yu
karda miktarı yazılı yangın ıöndürme levazımı hizalarında 
gösterilen usullerle eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli, muvakkat teminatları, eksilt· 
me saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

111 - Eksiltme 2/ V /939 salı günü Kabataşda Levazım 
Şubesi Müdürlüğündeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV Şartname ve listeler her gün sözü geçen Şubeden 
parasız alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve ıa
atte % 7,5 gliveome paralarile mezktlr Komiıyoııa gelme· 
leri {2586) 1-4· 

• • • 
I - Şartname ''"numunesi veçhile (500) bobin 120 m/m 

sarı yaldızlı mf'tal kağıdı (kapalı za1 f urnlilc) eksiltme} e ko· 
nulnıuştur. 

il - Beher boLin 750 metre ve beher 1000 meırc!i 29.19 
lira hcsahile muhammen bedel sif ( 10946.25) lira ve muvakkat 
teminatı (820.97) Jiradır. 

III - EksiltmP. 2/S/9~{9 sah günü saat 16 da Kabataşda Le
vazım Şulıe~ı Mı.idüriyetindeki Alım Komısyonunda yapıla
caktır· 

IV - Şartnameler her gün ~özü geçen ş ıheden parasız ah
nacabilect'ği gibi numunede görülebilir. 

V - Ek!:iiltınc)e iştirak edeceklerin mühürlü teklif mektu
bunu kanuni vesaiklt'! % 7,5 ~livenrnt: para8ı makbuzu veya 
banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ek
siltme saatinden bir saat evveline kadar mezkur kombyon 
başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

(2407) 2-4 
• • • 

1 - Şartname ve numunesi mucibince idare ihtiyacı için 
20x25 ebadında olmak üzere 20 milyon mantar kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konacaktır. 

il - Eksiltme 26.4.939 çarşamba günü saat t 4 de Ka· 
bataşda Levazım Şubesindeki Alım Komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

111 - Muhammen bedeli 7 4.000 lira muvakkat teminatı 
5550 liradır. 

iV - Şartnameler her giln slSzil geçen Şubeden ve f zmir 
Ankara Başmüdürlüklerinden 370 kuruş bedel mukabilin· 
de alınabileceği gibi numunelerde görülebilir. 

V - İsteklilerin kanuni vesaikle % 7,5 güvenme parası 
veyd banka teminat mektubunu ihtiva edecek zarflar ihale 
günü eksiltme saatinden bir saat evveline kadar mezkur 
Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi li-
ıımdır. (2135) 3-4 

Cinsi Miktarı Muham. %7,5 tem. Eksiltme 

30 tef. siga- 25.000 Top 
ra ka. 

Sigara kağıdı 150.000 A. 
28 m/m lik. 

B. 
Lira 

45300 

76860 

Lira Kş. 

3397.50 

5764.50 

şekli saab 

----
kapalı zarf 15 

" 
,, us 

1 - Şartname ve numuneleri mucibince yukarda cins ve 
miktarı yazılı 2 cins siğara kağıdı ayrı ayrı kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli muvakkat teminatı eksiltme 
saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

llI - Eksiltme 19 nisan 939 tarihinde çarşamba gilnü 
Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Ahm Komis
yonunda yapılacaktır . 

IV - Şartname ve numuneler her gfin ıözü geçen Şu
beden ve l.ımir Ankara Ba~mildürlnklerinden 226 ve 386 
kuruı muknbilinde alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak edecekler mfthürln teklif mek
tubunu ve % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka te
minat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların ihale ıa
atinden bir saat evveline kadar mezkur Komisyon Başkan· 
lığına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. (2032) 4-4 

••• 
1- Şartnamesi mucibince 60 adet alttan stirme ara

ba kapalı zarf uaulile satın alınacaktır. 
il- Muhammen bedeli 6000 lira, muvakkat teminatı 

450 liradır. 

III- Ekıiltme 20 IV.939 tarihine rastlayan perıembe 
günü saat 15 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler hergµn sözü geçen Şubeden para· 
ıız olarak alınabilir. 

V- Eksiltmeye iıtirak edecekler münakasa gftntınden 
bir hafta eyveline kadar fiatsız teklifleri tetkik edilmek 
üzere İnhisarlar Uumum Müdilrlügn Tüttın Fabrikalar Ş11· 
beıine verilmesi ve tekliflerinin kabulüni1 mutazammın 
vesika almaları lAzımdır. 

VI- Kanuni vesaikle mühürlü teklif mektubunu % 
7,5 güvenme parası makbuz veya banka mektubunu ihti· 
Ya edecek olan kapalı zarflar eksiltme günll en geç Hat 
14 e kadar yukarda ndı geçen Komisyon Baıkanhğına 
makbuz mukabilinde vermeleri llzımdır. (1419) 4--4 

Cinsi Miktarı 

Bulaşık yıka 1 adet 
ma makinası 

• • • 
Muh. B. 
lira krş. 

1200.-

% 7,5 te. 
lira kr§. 

90.-

eksiltme 
ıekli natı _____ ,_ 

Açık 14 

• ı 

Su tesisatı mal·21 kalem 4775.- 358.12 
" 

14,30 
zem esi 
Pirinç etiket 31. 770 ad. 572.- 42.90 ,, 15,30 

1 - Değiştirilen şartname i mucibince ve şeraiti sabıka 
dairesiede (I} adet bulaeık yıkama makinasile yukarda cinı ve 
miktarı yszılı (2) kalem malzeme hizalarında iÖSterilen uıulletle 
ekiiltmeye konmuştur. 

il - Muhıı.mmen bedelleri, muvakkat teminatları ve ek
siltme saatleri hizalarında gö!terilmiştir. 

Ill - Ek iltme 18.4.939 .. alı gOnü Kabataıta Levazım 
ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonund• yapılacaklar. 

IV - Şartname ve listeler her gün :sözü geçen Şubeden 
alınabileceği gibi etiket nümuneleri de görülebilir. 

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat
tlerde kanuni vesaik ile birlikte mezkur Komisyona gelmeler 
ilan olunur. (2166) 4-4 

• • • 
Cinıi Miktarı Muham. % 7,5 Ekıiltme 

Bed. teminatı Şekli Saatı 
Lira Kş. Lira K,. 

Nişasta kola 18.425 kg. 3067 76 230 08 Açık ek. 15,30 
Mobilya 13 Kalem 2598 65 194 89 ,, ,. 16,-

" IO ,, 384 00 28 80 ,, ,, 16,30 
1 - İdarece kabul edilen tipler dahilinde resim ve 

şartnameleri mucibince yaptırılacak cins ve miktarı mtıfre• 
dat listesinde yazılı "13" parça eşya ile yukarda miktarı 
yazılı nişasta kola açık eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli, muvakkat teminatları, ehilt• 
me ~ekil ve saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

111 - Eksiltme 20.4.939 perşembe günü hizalarında 
gösterilen saatlerde Kabataşda Levazım Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve listeler her gün sözü geçen Şubeden 
alınabileceği gibi resimler de görülebilir. 

V - ısteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ye saat .. 
te % 7,S güvenme paralarile mezkür Komisyona gelmeleri. 

(2131) 4-4 

İmtiyaz aahibi ve yazı işlc.ri Dirckt6rü : fımail Girit 

Ba11ldığı yer : Merkeı Buımni, Galata 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudication 
Mode Prix Caation. Lieu d'adjudication et du 

Cahier deı Chariu 
Jouu Heures 

d'adjudicat • . eıtimatif proviıoire 

A) Adjudications au Rabais 

Constructlon• - R6paratlons -Trav. Publlcs-Mat6riel de Con•tructlon-Cartographl• 

Trav. carreaux et peinture dana euiıine Gre a ıre 225 42 
fab. Cibali 

Conatr. maiaonı pour Dir., mecaniciena, 
cb,f ReYİre et •g'entl aubalternet a 
Alemdrğ, Taşdt"len (aj.) 

Coııat. pont metalliqui! sur l"Eophrate 
(Cab. cb. 1"36 P.) (aj.) 

" 
12704 « 

Pil cach. 167069 60 

91 91 Com: Ach. Ecoo. Monop. Kabatacbe 26-4-39 14 30 

1906 - Oir. Vakoufa Kadiköy moiı a partir du 12439 

9603 48 Minlıt. Trav. Pub. ~4-39 15 -

Produlta Chlmlque• et Pharmaceutlquea-lnetrumenta Sanltalras-Fournlture pour Hopltaux - -~ 

Acide cihi"que : 950 k. Pablique 1140 - M 50 Com. Acıb lcon. Monop. Kabatacbe 3·5-39 14 30 
.. tartrique : 650 k. ,, 641 50 4~ 23 

" ,, 3 5-39 14 45 
Tanin alcool : 400 k. 

" 1380 - 101 50 ,, ,, 3-5 39 15 -
Aride aulfurique : 1 t. Gr' a srre 420 - 31 50 ,, 

" 
3-5-39 15 30 

Terden fuaoir : JOr> k. ,, l."iO - il 25 ,, ,, 3·5-39 15 45 
Pboıpbate ammoniac : 150 k. ,, 225 - 18 87 ,, ,, J.5-39 16 -
Gelatioe : 450 k. Publlque 675 - 50 61 ,, ,, 3-5-39 16 30 
Soufre en rondelle : 550 k. ,, 193 - 14 48 ,, " 

4-5-39 14 -
Levure de •İn : 5 lotı (463 litre•) 

" 940 - 70 80 ,, ,, 4-5-39 14 30 

Electrlcll6·0a:r-Chauff•a• C•ntral (fnstallatlon t Matvlel) 

Batterie d'accu. pour centr~ıe Telepbo- Publique 3000 - 225 - Dir. Gb. P.T.T. Ankara 1-6-39 16 -
niqae 

Hablllement - Ch•u••ur•• - Tl••u• - Culr• 

Bournoua de baia : l O p. 

Dlvers 

Tuy•u en acier, id. en cui•re, t&te en 
acier, b8fre ronde en cuivre, plaque 
en cuivre, barre en laiton, zinc en 
linıot ete. 

Gre l ır~ 

Pli cach. 9071 20 

Machine-leniveuae, icl. a preuer et id. a 
repuıer : 3 p. de chacune 

Gre l gre ı 3300 -

Barre en fer (aj.) 
Articlea pour extinction d'incendie : 13 

lot• 
Pompe l inct.ndie : 5 p. 
Trompe : 899 m. 
Estincteur d'incendie : 105 p. 

" Puhlique 

,, 
,, 
,, 

Sac pour aable: 64p., mat. d0incenclie: 95 p. n 

Provlslon• 

614 92 

595 -
674 15 
671 50 

1383 90 

Viande de mouton : 20 t. Pli cach. le k. O 40 

Erzak, Zahire, et ve Sebze : 

Manisa Tümen Satınalma Komisyonundan : 

Kilo Cinsi 

170000 Un 
Manisada bulunan kıt'at için yukarıda miktarı yazılı 

bir kalem erzak kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. Hep
ıinin tutarı 21250 liradır. Şartnamesi parasız olarak ko· 
miıyondan verilir. İhalesi 3 Mayıs 939 günü aaat 10 dadır. 
İlk teminatı 1595 liradır. 

• • • Kilo Cinsi 

12500 Un 
Menemende bulunan kıt•at ihtiyacı için yukarıda mikta· 

rı yazılı bir kalem erzak kapalı zarf usuliyle satın alına· 
cakbr. Heosinin tutarı 15625 liradır. Şartname parasız ola· 
rak komisyondan verilir. ihalesi 3 Mayıs 939 Çarşamba gü
nü aaat 11 dedir. 

İlk teminatı 1172 liradır. 

• • • Kilo Ginsi 

- - Com. Acb. lnt. Tophane 20-4-39 14 30 

680 M 1~re Expl. Ch. Fer Etat Haydarpaşa 8-5-39 15 -

997 50 Com. Acb. Int. Tophane 28-4-39 15 -

326 ~ Com. Ach. Place Forte Çanak. 8-t:;-~9 10 -
46 13 · Com. Acb. Econ. Monop. Kabatacbe 2-5-39 14 -

44 62 
50 56 
50 36 

103 94 

" ,, 
n 

600 - Com. Ach. Div. K1rklareli 

,, 
,, 
,, 
• 

2-5-~9 14 30 
2-5-39 15 ~o 
2-5-39 16 30 
2-5-39 16 30 

8-5·39 16 -

yukarıda miktarı yaz1h bir kalem erzak kapalı zarf usuliyle 
satın alınacaktır. Hepsinin tutarı 12000 liradır. 

Şartname parasız olarak komisyondan verilir İhalesi 
3 Mayıs 939 Çarşamba günü saat 16 dadır. ilk teminatı 
000 liradır. 

* • • Kilo Cinsi 

125COO Un 
Kırkağaçta bulunan kıt'at için yukarıda miktarı yazılı 

bir kalem erzak kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. Hep· 
yinin tutarı 15625 liradır. Şartnamesi parasız olarak komis· 
sondan verilir. İhalesi 3 Mayıs 929 çarıamba günü saat 15 
dir. İlk teminatı l 172 liradır. 

İstanbul Komutanhğc Satınalma Komisyonundan : 

Komutanlık birlikleri hayvanatı için 80 ton yulaf sa
iın alınacaktır. Pazarlığı 20 nisan 939 perşembe günü saat 
15 te yapılacaktır. İsteklilerin Komutanlık Satmalma komis· 
yonuna gelmeleri. 

Vize Tilmen Satınalma Komisyonundan : 

96000 Un Kapalı zarfla eksiltmeye konulan sığır .etinin muham-
Turıutlu, Uşak, Salihlide bulunan kıt'at ihtiyacı için men bedeli, miktarı, ilk teminatı, ihale ıaati a1ağ1da ayrı 

tten i n de Four iS" AI' 
seursetc sEntrepreneur' 
e ranger desireux d paf" 
ticlper aux adjudicatiof15 

des Fabriques ilitaire' 
• 

La mention suivante doit etre speC~ 
fiee clairement dans les procurations a eı~ 
hiber par ceuz qui desirent pr~ndre ~ııdi' ~b 
au nom des firmes etrangeres, aux adJll e) ~ 
cations ouvertes par les F abriqıJ 
Militaires : . ~· 

"İl ne sera pas employe de commissı~es 
naire, et les firmes Turques sont nomJJle~I ııı 
a lenr place comme leur ajent uniqueıı>e ~ ~
afin que les operations se derouient e },t 

conformite des lois turques.,, • 

t 
ayn gösterilmiştir. Taliplerin ihale saatinden bir s•~ 
veline kadar teklif mektuplarını Vizede Tüm Satınal 
misyonuna vermeleri. 
Kıtası Mu. Be. Miktarı İlk Te. İhalenin Tş· 

Demirköy 
Hd. A. 

Lira 
32400 

kilo Lira 
120000 2430 

Pınarhisar 35100 130000 2633 
garnizonları 

Vize P. A. · 24300 
BabaeskiP.A.24300 

90000 
90000 

1823 
1833 

8.5.939 

9.5.939 

10.5.939 
l t.5.939 

l<ırklareJi Tümen Satınalma KomisyonuodaP: 

KırklareH askeri hastanesinin ihtiyacı için 2~~ 
koyun eti kapalı znrfla ek~iltme)e konulmuştur. sı 1 
muhammen bede i 40 kuruş olup ilk teminatı 600,1 ~ 
İbalr;i 8 5.939 pazartesi günü saat 16 dadır. Şartıuıll'lt 
larelirıde Komi yonda ı:röıülehilir. 

b) MUZ y EL 
Usküdar İcra Memurluğundan ; 

Mah .. uz ve satılmasına karar verilen mars" ıe 
mahsus bıçkı makinesi ile 2,5 beygir kuvvetinde e 1 

o 
motörü 7.4.939 uncu günü yapılan arttırmada 0 t 
bulmadığından 21.4.939 tarihine müsadif cuma gü~ii~ı 
darda Uncular sokağında 16 No. h marangoz du~ ıf 
2 ci ve kati satışı icra kılınacağından taliplerin sııııt 
14 e kadar mahallinde hazır bulunacak memurun' 
caatları ilAn olunur. 

İstanbul ikinci İcra Memurluğundan : 39/106~.1 
Bir borçtan dolayı haciz altındıı olup p:ıraya çe't

1 

karar veri)Pn 4 Jfımbalı Ilornifon markalı bir adet rd 
2 l Nisan 939 cuma günü saat 13 den 14 e kadar saııjO 
deısteni mezad dairesinde satışı icra edilecektir. Kıymetti 
medığı takdirde ik~uci a.rttmnası 2~ nisan. 939 c.uıııa s~t 
ni mahalde ve tayın edılen saatte ıcra edılecektır. 1 l 
mahallinde hazır bulunacak memuruna müracaatları 
Junur. 
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