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Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mes 1 e~ki Organıdır 
'~%~~~~~~1~:~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~ 
'tııı Üniversitemizin kıymetli doçaııtlerinden B. Haldun Nüzhet Te
~ y' lehrimizin imarı ve temizlıği hak/.:wda çok ıstifadeli üç meka
Pııc1cıQzırıış ve gazetemize göndermiştir. Mulıurrir uzun müddei :lvru
~e,.· bulunmuş ve kıymetli gôruşlerile tesbil eyledinl Beletliyecilık 
~'ile ait mevzuları şehrimizle mukayese ederek düşündüklerini 

a) MUNAKASALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

marın ı§ın meauliyeti fenniyesini deruhde ettiğine dair no· 
terden müsaddak taahhüt senedi ve Ticaret Odasından 
senesi içinde ahnmış vesikayı 2400 sayılı kanunun tarifi 
dahilinde teklif mektuplarına eklemeleri şarttır. 

etmiştir. 

lstanbulun temizliği ve 
intizamı 

Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden : 

Eıkitehir-Sivribiaar 13 + 000 • 21 + 920 kilometreleri arasında 
19094 60 lira ketif bedelli şose esaslı temirnb 4 4.939 lılrihinden 

24.4.939 tarihine mDsadif p azartui günü saat 14,45 kadar kapalı 
nrf uıalile eksiltmeye lıtootılmuttur. iksiıtme viliyet daireaiode 
daimt encftmendo yapılaeaktır. 

Teklif mektupları ı4.4.939 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 13,30 a kadar makbuz mukabilinde Daimi Enclimen 
Reisliğine tevdi edilecektir. 

Temizlik mücadelesi nasıl yapılmalı ? 

-1-

•ttı 't tni valimiz.in ~aı.ifeye başla
~d· tilodenberi, gazetelerde be
ı.. 'tece yapılması lazım gelen iş
'-t l~kuıda bir çok yazılar inti
~,_•dıyor, hazan güzel fikirler or· 

'ı •~ılıyor. Her ne kadar ne 
~ -.etıın, ne de vazifem itibar.le 
>ttt \lıuıta aöz ıöyliyecek va:ıi· 
~e detilıem de, ieıek tahıil, 
~ .. lı: •taj ve tetkikat maluadile 
~ llıüddet yabancı memleket· 
' • •• bilhaua Franıa'da bu-
~ "'llf olmaklıtım, belediye i~le· 
\ ~e•ıuub~biı oldutu bu günler· 
)\~eni de lstanbul ile dijer bü
"'9 hbancı şehirler-meseli Paris 
"- lllcla bir mukayeıe yapmata 
"'kedıyor, Binaenaleyh, oralarda 
~d~lerimin ianuıle, İilaobullu 
ttL.;-.ıai münevver bir Türkün, 
~ az masrafla inkıtalı ve 
~ı, '.'l111ui için bulabileceti ça· 
~· ben de ıı.erbest bir vatandaş 
~· araştırmaga çalışacatım. 
' .Ye iflerıle yalundan alaka· 
tltir olllladıtımdan, ileri a.Üreceaim 
'.1erJen baıı1arımn tatoik kıy
~ olınıyaoilır ; belki bazı lıü
~riaıde de yanılabılirim. O 
Ilı! da ıebrio inkitafı için ya
~·ıı bütüa teklif ıerl., alakadar 
'-bi ~ltıarmda şüphe etmedigim aa
' )ettar makamların bizi tenvir 

tleriui dilerim. 

Yazan: HALDUN TEREM 

pis, tozlu yemişleri, para vererek 
yiyen zavallı vatandaşlara, bilse
niz ne kadar acıyordum. O za
man bir Amerikalı seyyaba İstan
bul hakkındaki intibamı soran bir 
ahbabın aldığı cevap aklıma ırel

di: "Biz Amerika'da kazaen ölü
rüz ; ı.iı; lstanbul (da kazaen ya
şıyorsunuzn• Acı, fakat doğru. 

o halde bu pislite mani olmak 
için ne yapmalı? Para cezası •. , 
Evet sıkı bir konlrol tartile, bu 
çarei hal, muvaffakıyetle tatbik e
dilebilir .. Fakat sıkı bir kontrol i
çin, yalm: lm ışle utraşacak ge 
niş kadrollu teşkilat lazımdır ki, 
ou da 'üphcsiı; maaraflı olur. Bu 
kontrol, timdiki lt.tkilitla yaptın 
labilir ve zaman zaman bazı lokan
tacıların, fu veya bu ıatıcuıın ce
zalandırıldık.larma i ör., yaptınlıyor 
da. Fakat her kc:ain şıkıiyetinden, 

elde edilen neticelerin tamamen 
gayri kafi olduA-u kolayca anlaşı
ıu. Bunun sebebi, becıce yalnız 
zabıtayı bt:lediye kadrosunun kifa
yetsiı.ıiğ.nde arcmmamaııdır. Yaı.ıl

wıyoraam, tebrin lemitliai ve in:ıı· 
batile ap~ı yukarı aynı memurlar 
meşiul oluy"r. Evvela, bir kaç 
vazıte ıle mükelld bulunan bir 
memur, tabiidir ki bunlardan biri· 
oi ister istemez ihmal edecektir, 
ve nihayet bu ihmal, yavaş yavaş 
itiyad haline gelerek tam bir la· 
kaydiye müncer olacakbr. Heledi
yenin salahiyettar makamları bu 
ışın tarkındadıı lar: o kadar ki, ko 
uıiserliklere 'Veyo. meı'ul memur
lara, otomobiHeriaı aur' .alle giLme· 
ıeı iı.e, veya laiım ıulannıo boı· 
taıılardd. kudamlmasına maui olun
ması için yapıl.ıo tamimlc:rden ga
ze telcr zaman zaman babsı:deıler. 

liu da, evvelce veı ile o emir
lerin layıkile yerine ıeliıilme. 

diaini ve bahıettiaim tamimlerin 
göııdereuleriu zihııiode birer "ıh

tar n m1&hiyeliaıde olduiunu güzel
ce gösterir. Pisliğe mani olmaları 

lazımgeıen memurları kaç kerre 
yere Lükürürkeıı ıörmütümoür iş
te bu tamımlerın, ve.)a vaıifeye 

yeni batlayan bir amiıin tı:airile, 

ner şey oir müddet ıçio yola ai
rer, oir çok eaoaftao, yere tükü
renlerden, tıamvayaan atlıyanlar· 

dan, para ceı.aıı aııuır, vo oudao 
.oora, dıier tamım.: kadar, her ıey 
tekrar kendi halini alır. 

Munklcat teminat : 1432.09 liradır. 
Bu ite nit Keşif, Grnfik, busual, fenni tarlname eksiltme şart· 

nameıi ve mukavele projeıi her zaman 1'ıafıa Müdürlüğünde gö
rülebılir. 

l:ıteklilerln ihale tarihinden en az sekiz gün ev.el vilayete mü
racaatla ıılacaklaı ı ehliyetname ve ıeneai ıçin ticaret odasından 
alıomıt veaikayı 2490 numaralı kanunun tarifi dabiliode teklıf mek· 
tuplarına eklemeleri lazımdır. Teklif mektupları 24.4.939 pazarleai 
güoö ıoat 13,45 4• kadar ınakbu:1 mukabrnnde daimi eneümen 
rdsli~ine •erıleccktı r. 

Poıta ile gönderilecek mektuplar mühür mumu ile mühürlü 
ve teabbütlü olacak11r. Postada olac.k ge.:ikmeler nazarı itibare 
alınmaz. 

İstanbul Stl.lı1 Mües::ıeseler Arttırma ve Eksiltme 
Kou.i::ıyoaundan: 

Eksiltıniye k,rnul ıı n iş: Heybeli Sanatuıyomu merdiven, 
tiuvar ve tesVİ)C işleri. 

Keoif bedeli : 5618 lira 84 kuru~. 
Muvakk.at garanti 424 Jıra. 

Hı ·ybcli Verem Snnatoryomunda yapılacak merdiven, du
var ve lCö\'İyc işını-: teklıt edilen fiat fazla görü1düğüııdcn eksit
ıııt::::İ 12.4.939 çarşamba günü ~aat 15 e lıırakllıuıştır. 

Eksiltme Cağaloğlunda Sıbbat ve içtimai Muaveııet Mü
dürlüğü binasında kurulu Komisyonda yapılacaktır. İstekliler 
şartııame, proje, kcsıf ve Luua bağh diğer evrakı her gün Ko
mi~yonda göıeLilırler. İstekJıler can seneye aid Tıcarc ı Odası 
vesıkasıle ~490 sayılı kanuııda yazılı \'Cöıkalar ve bu işe yeter 
muvakkat garanti ıııakhuı veya banka nıektubile birlikte bu i;e 
benzer öOOO liralık iş yaptığına dair eksiltme tarihinden 8 güu 
evvel lı:ıtanbul Viliyetiııden alını~ oldukları müteahhıdlik vesi
kalarile birlıkte beHi gün ve saatte KonıİS) ona gelmeleri. 

Eskişehir Nafıa Mtıdftrlllğtlnden : 

Eskişehir · Sivrihisar yolunun 34+400-38 + 140 kilo· 
metreleri arasındaki 13049,39 Jira keşif bedeli şose esaslı 
tamiratı 4.4.9j 9 tarihinden 24.4.9J9 tarihine müsadif pazar
tesi günü saat 15,30 a dadar kapalı zarf usuJiyle eksiltme
ye konulmuştur, Eksiltme Vilayet Dairesinde Daimi Encu
mende yapılacaktır. 

Muvakkat teminat : 978, 70 liradır. 
Bu işe ait keşif, Grafik hususi fenni şartname eksilt 

me şartnamesi ve mukavele projesi her zaman Nafıa Mü
dürlilğünde görülebilir. 

lstekhlerin ihale tarihind~• evvel en az sekiz gün ev
vel Vilayete mllracaatla alacakları ehliyetname ve senesi 
içinde Ticaret Odasından alınmış vesikayı 2400 numaralı 
kanunun tarifi dahilinde teklif mektuplarına eklemeleri li
zımdır. Teklif mektupları 24.4.939 pazartesi günü saat 
14.30 da kadar makbuz mukabilinde Daimi Encümen Reis 
liğine verilecektir, Posta ile gönderilecek mektuplar mühür 
mumu ile mühürlü ve teahhütlü olacaktır. Po•tada olacak 
gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 

• • • Eskişehir Merkezinde inşa edilecek beş dershaneli 
ilk okulun 30000 lira keşif bedeli birinci kısım inşaatı 
4.4.9 \9 tarihinden 24 4.939 tarihine müsadif pazarteıi günü 
saat 14,30 kadar kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuş
tur. Eksiltme Villyet dairesinde toplanacak Daimi Encü• 
mende yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 2250 liradır. 

Posta ile gönderilecek mektubların milhür mumu ile 
mühürlü ve iadeli taahhütlü olması lbımdır. Poıtada Taki 
olacak gecikme kabul edilmez. 

• • • Eski~ehir- Sivrihisar yolunun 27-t-OOO-&J+700 
kilometreleri arasında 14779,44 lira keşif bedelli şose esas· 
lı tamiratı 4.4.939 tarihinden 24.4.939 tarihine müsadif pa
zarteri günü saat 15 şe kadar kapalı zarf usulile eksiltme· 
ye konulmuştur. Eksiltme Vilayet dairesinde Daimi Encü
mende yapılacakbr. 

Muvakkat teminatı: 1108,46 liradır. 
Bu işe ait keşif, Grafik, hususr, fennf şartname, eksilt

me şartnamesi ve mukavele projesi her zaman Nafıa Mü
dürlüğünde görülebilir. İsteklil*"rin ihale tarihinden en az 
sekiz güu evvel Vilayete müracaatla alacakları ehliyetname 
ve senesi içinde Ticaret Odasından alınmış vesikayı 2490 
numaralı kanunun tarifi dahilinde teklif mektuplarına ekle· 
meleri lazımdır. 

Teklif mekt..ıpları 24.4 939 pazartesi günü ıaat 14 de 
kadar makbuz mukabilinde Daimi Encümen Reisliğine veri
lecektir. Posta ile gönderilecek mektuplar mühür mumu 
ile mühürlü ve taahhütlü olacaktır. Postada olacak gecik
meler nazarı itibare alınmaz. 

Malatya İlbaylıktan : 
3000 lira keşif bedelini muhtevi olup hususi idareye 

ait sinema binasında vücude getirilecek inşaat ve tesisat 
23.3.939 tarihinden itibaren 15 gün müddetle eksiltmeye 
konulmuştur. 6.4.939 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 
15 te ihalesi yapılacaktır. Muvakkat teminat 225 liradır. 
İsteklilerin Vilayet Daimi Encümenine müracaatları illn 
olunur. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lev. 

İstanbul GümrOklPrİ Ba~mildür10ğftnden : 
Gümrfik kimyahaneleri için 203 kalem muhtelit kimya 

aletile levazıma 13.4.9:W peroembe günü saat 10 da 2490 sayılı 
kanuııun hükümleri daıresınde açık eksiltme konmuştur. 

1 - ihale bedeli 372~ Jira 85 kuruş olan bu işin ilk te• 
minatı 279 lira 29 kuruştur, 

2 - Alınacak malzf'menin cins ve evsafını gösterir ıart

name Levanın servisinde her gün görülebilir. 
3 - isteklilerin kanuni vesaiklerile Başınüdürlüktekı Ko

misyona gelmeleri ilAn olunur, 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz. 

Afyon VilAyetinden : 

Afyon Lisesinde yaptırılacak 1607 lira 70 kunış keşif 
bedeli el~ktrik tesisatı 17 nisan 939 tarihinde saat 15 de 
Afyon Naf1a Müdürlüğü Komisyonunda ihale edilmek tizere 
açık usulle eksiltmeye konulmuştur. Keşifname ve ıartna· 
meler Nafıa İdaresinden alınabilir. Muvakkat teminat 120 
lira 58 kuruştur. İsteklilerin Ticaret Odası kayıt vesikası, 
ıimdiye kadar buna mümasil işleri yaptıklarına dair elle
rindeki vesaiki ve en az üçüncü sınıf enstel4törlük vesika
sını bağlıyarak ihaleden 8 gün evvel Vilayet makamına ia 
tida ile müracaatla alacakları vesika ile birlikte muayyen 
giln ve saatte VilAyet Nafıa Müdürlüğüne milracaatlan. 

lıQ Bir tehir hakkında fikir edine
~ laıek için yapılacak ilk iş, bitta· 
lıt, 0 i tebria so.kaklannı dolaşmak
h •lanbul'da ilk iÖLe çarpan 
~ llıalüm oıdutu ÜLere, ııokak
'" bak1mıı1lıaı ve pıslıtıdir. Hu 
~, 1111t& o kadar şok ıey ıayılmış 
'ICSyleomiftir ki bılmem tekr .. r 
ı_ ete determi ? Yere tükuren· 
~tclea, veya aokaklan her hangi 
--.. •1arette pia;letenlo;;rdeo para ce
'ıl .... -1ıoma11 aioi teabirler, zaman 
~~ teklif n latbik t:dilir, ve 
1:ı 'tt aoora da unutulur. Meyva· 
~ h11ıifci dükkiolarınıo piıliii 
'llltlüın, Bir ıün kereılecıler
~~ ieçiyordum; o dar, kalaba
~ tozıu ıokaklarda, birbinne 
~ Grceaioe ieçen yük araba
'raaında llalmamak ve ayni 
'' , da öteden beriden dökülen 
~ l tlieçbul mayilerin basıl et• 
'-it lalevzii çamur mantakalarıodan 
k 1~1alak içio, tıır taıtan ubur la· 
)°'dltôte kapmaca oyuıtr gibi aıçra• 
iti '•caı, Sokatın (!) ikı t.r .. fında· 
" dfikkanların onundc:, adı:ta ye• 
~ lerpiliınt bir halde duran kuru 
'- • lal, fııbk ve daha bazı yiyecek· 
~·b~ Clıerlerinde ne camekan, ne 
ta lf örtü vardı. Geçen arabala
~ ~dırdıj"ı toz, bittabi bütün 
\&, )~llıitlerin ilzerine kondutu a-i
tl 0bır ıilrcl ıioek de bu temi.tli
~ ) at'ttınyordu. Bu baıtalık men· 
kblldaa. mümkün olduju kıadar 
t' '-k U:ıakl .. mata çalııırken, ha· 

tu.&, o ıemtlerde ı•çirea, ve bu 

~uıyeo, ve b"nce me' elenin 
en muhım nuklası bnradadır, ha.
kımız maalesef pislitc:. intizam· 
sıı..ıta, ıüaydiye çuı.:ukııığumJ.wı 
ben alıtmıştır. Bir inaanı fena bir 
hiyaddan vazgeçirmek to deveye 
beouek atlatmaktaıı daha a-üçtur. 
Şehrin tc:mizlİJılo u~raşacak, yani 
sok.aklan dolatıp du11.kanlar1 kont· 
rol edecek olanlar, bittabi aldık. 
ları eıni, leri tatı.ıikle mükellef, u
fak maatlı memurlardır. 

(Mabadı yarın) 

Bu İ§e ait evrak: proje, keşif celTelleri, hususi fenni 
~artname, fiat bordrosu, elektrik keşif ve şartnameıi, eksilt· 
me ıartnamesi, mukavele projesinden ibaret olup 150 ku
ruş mukabil:nde Nafıa Müdürlüğüode'n alınabilir. isteklile
rin bu gibi işleri yapmış olduklarına dair ibraz edecekleri 
vesaika istinaden ihale tarihinden en az sekiz evvel Vilayete 
müracaatla alacakları ehliyetname, bir mühendiı veya mi· 

Devlet Demiryolları ve Limanları lıletm• Umum 
İdaresinden : 

Muhammen bedellerlle miktar ye vasıfları aşatıda ya· 
zıh iki grup malzeme ve eşya her grup ayrı ayrı ihale edil
mek üzere 24.4.939 pazartesi günü saat on buçukta Hay• 
darpaşada gar binası dahilindeki Komisyon tarafından açık 
ekailtme usulile ıatın alınacaktır. 



mba 5 Milnelraııa Geıı:eteal 

u gün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 
Cio•I Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

A) Münakasalar 
-~-~--- -- -
inşaat, Tamirat, Nafia lşlerl, Malzeme Harita 

Dört muhtelıf mahalde uçuf yolu yap. Kapalı z. 876000 -
(şart. ~3,hO L.) 

Bafra kasabasında kaymakam evi int. 
Betonarme menfez ınş. 
Havza Sıfat i&tasyonu binasının bir kıs· 

mının inşası 

Giresunda fındık kırma fabrika11 inıası 

Aç. eks. 

" 
" 

9445 41 
740 59 
900-

38790 -

708 40 
55 54 
67 50 

M. M. V. SAK. 

Samsun Vilayeti 
,, ,, 

Samsun Nafıa Müd. 

Giresun Fındık Tanm Sabı Koo
peraıifleri Birliii 

12-4-39 15 -

20-4-39 15 -
20-4-.~9 ıs -
6-4-39 15 -

20 4-39 

llAçlar, Klinik ve ispençiyari alAt, Hastane Lev. 

Kimya iletile levazım : 203 kalem Aç. eks. 3723 85 279 - İst. Gümrükleri Batmüd. 
lst. Belediyesi 

13 4-39 10 -
6-4-39 14 30 Gaz idrofil : 5000 m. Paz. 487 50 73 12 

Elektrik-Havagazı-Kalorlfer (tesisat ve malzemesl) 

Mütenavip ceryanlı elektrik motörü : 5 ad. 
Afyon lise~inde yap. dektı ik lesisab 
Kauçuk kablo fiş ve pri~ 
8UO kadar elektrik uyıcısı ayar, damga, 

temizleme ve tamiri (temd.) 
Elektrik sayıcısı A. E. G., Sieınens, Ganz, 

Landis G. Y.R. marka: 5 amperlik 400 
adet ve 10 amperlik 100 adet 

Akhisar Belediyesinin istasyon cadde~i 

elektrik tesisata (temd) 

Aç. eks. 
,, 

Paz. 
Aç. ekı. 

P.ız. 

1600 -
1607 iO 

99 25 

1732 99 

Mensucat, Elblse, Kundura, Çamaşır v.s. 

Patiska: 13jOJ m. Paz. 
Yünlü kırpıntı vermek suretile battaniye ,, 

imali 
Perdelık bez krem: 1500 m.- gri: 1000 m. Aç. ek•. 

Ten f .. nila: 900 ad.-yün fanila: 375 ad. ,, 

Sofra örtüsil : 1500 m. ,, 

4320 
641 20 

m. 1 20 ve 
o 70 

Beh. l 65 ve 
o 65 

m. 1 25 

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Türk Kodeksinin tah ve teclit işi (temd.) 
Guele kağıdı: 100 top Paz. 415 -

Mobilya ve bUro eşyası, Muşamba - Hah v.s. 

Komodin : 7ıı adet 
Dershane sırası : 20 ad. - öğretmen kür

süsü : 4 ad.- ycmek masası : 6 ad. -
ba..nko : 12 adet 

Nakliyat Boşaltma- -Yükletme 

inhisarlar mamulatı nakli (temd.) 

Paz. 
,, 

Paz. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

D. T. F. ekstra bevvayı diLel motör yatı Aç. eks. 
2500 k. 

Müteferrik 

Bilyalı yatak: 200 ad.- çelik bilye: 200 ad.Aç. eks. 
Yem torbası : ı50 ad. Paz. 
Damızlık boğa : 12 baş: Aç. ekı. 

Yangın söndürme aleti: 2 ad, - hortum Paz. 
ve rakor: 50 m. ecza v.s. 

Dizel lokomotıfi: 2 ad. (temd.) 
Dökme demirden 50 kg. lık dirhem : Kapalı z. 

200 ad. 
Araba tekerlekleri lastıklerinin tebd.li ve Aç. ekı. 

tamıri : 3U adet 
5-4-3!1 da yapı acsk olan 5 adet sepetli 

mulosiklet eksiltme~i iptal edılmiştir. 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Kesme makarna : 13 t. 
K. fa.ulye : 10 t. 
Mercimek : 10 t. 
Sıiır eti : 60 t. 

B) Müzayedeler 

Aç. eks. 
,, 
,, 

Kapalı z. 

382 -

975 -

1117 25 
159 -
960 -
116 -

5400 -
66JO -

678 -

2600 -
1700 -
1500 -

15300 -

Bina ankazı (temd ) 203 -
Çakı, bıçak, çatal, kaşık v.ı. muht. eşya 
Yünlü kırpıntı: 93 t. Kapalı z, 32550 -

Bu işe girmek istiyenlerin her grupa ait hizalarında 
yazılı muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği 
vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar Komisyona 
müracaatları lazımdır. . 

Bu işe ait şartnameler Komisyonda parasız olarak da· 
ğıtılmaktadır. . 

l - 5 adet mütenavip cereyanlı elektrik motörll mu· 
hammen bedeli 1600 lira ve muvakkat teminatı 120 liradır. 

2 - 200 adet muhtelif ebatta bilyalı yatak ve 200 
adet çelik bilye: Muhammen bedeli 1117 lira 25 kuruı ve 
muvakkat teminat 83 lira 80 kuruştur. 

Mustafa Kemalpaşa BeJediyesinden : 

1 - Alınacak sayıcılar A. E. G. Siemens. Ganz, Landi!
GYR, markalı sayıcılardan olacaktır, 

120 -
120 58 

14 89 
30-

D. D. Y. Haydarpaşa 
Afyon Vilayeti 
İst. Belediyesi 
Bandırma Btled. Elektrik İş

letme idaresi 
Mustafa Kemalpata Beled. 

24-4-39 1 o 30 
17-4-39 15 -
6-439 14 30 

13-4-39 15 -

10-4-39 14 -

- - Akhiur Beled. 27-4-39 15 e kadar 

648 - Tophane Lvz. SAK. 
96 18 ,, 

" 
187 50 lst. Sıhhi Müesseseler SAK. 

90 29 ,, ,, 

140 63 
" 

,, 

İ .t. Sıhhi Müesseseler SAK. 
62 25 fst Belediyesi 

58 - Harb Akademisi SAK. 
57 30 Üsküd .ır Birinci Orta Okul 

Beyotlu İsliklal cadd. No. 349 

400 - fnbisarıar Samsun Tütün Fabrikaaı 

74 - Ank. P. T. T. Müd. 

83 80 D. D. Y. Haydarpafa 
2J 85 Lüleburgaz Tümen SAK. 
71 - lçel Vilayeti 
17 40 lst. Belediyesi 

405 - inhisarlar U. Müd. 

'498 75 D. D. Y. Haydarpafa 

50 89 lıt. Beled. 

195 -
127 50 
112 50 

1147 50 

2443 25 

P. T. T. U. Müd. Ank. 

Lüleburgaz Tümen SAK. 

" ,, ,, ,, 
Tekirdağ Tümen SAK. 

Kadiköy Va'<ıflar Direk. 
İst. C. Müddeiumumiliti 
Tophau Lvz. SAK. 

7-~-39 14 30 
19-4-39 15 30 

19 4-39 15 30 

19-4-39 14 30 

19-4-39 15 -

13-4-39 15 -
6-4·39 14 30 

7·4-39 1 ı -
10-4-39 14 -

10-4-39 14 -

17-4-39 15 -

24-4-39 l o 30 
13-4-39 10 -
20-4-J9 15 -
6-4-39 14 30 

20-4-39 14 30 

21-4-39 15 -

21-4-39 14 30 

14-4-39 11 -
14-4-i9 11 -
14-4-39 1 l -
26-4-39 1 l -

7-4-39 
10-4-39 14 -
19-4-39 15 -

• 

2 - Sayıcılar Nafıa Vekftleti ve Ôlçüln ve Ayar Umum 
MüdürliJ~ii tarafından kabul ve umurııi evsafa malık olacaktır. 

3 - Sayıcılar 400 adedi 5 amperlık 100 adedi 10 amper· 
lik oldcaktır. 220 votJuk devre üzerine çalı§acaktır. 

4 - Sayıcılarla beraber ceryan çalınmasına ıtılni olacak 
tarzda terlip edilmiş çelik saçtan mamul bir muhafaza vere· 
cektir. 

Sayıcı bu muhafaza içine konacaktır. S amperlık sayı~ı
larda 2 ve 10 amperlik sayıcıJarda 3 sigortalık yer buluna
cak.hr. Bu sigortalar dahili tetaisat içindedir. 

5 - Sayıcılar Ayar masasında ayarlanmıı oJarak hazırlan· 
mak ve M. Kemal paşada teslim alınacaktır. 

6 - Fıatlar peşin veya mukasseten olması esnayı ihalede 
görü;ülect·kıir. 

7 - Nakliye esnaiında vuku bulacak hatalar müteahhidine 
aittir. 

istanbul Belediyesind 
1 

Tahmin bed· ı, 
L. K. _____ _.,,,, 

Karaata~ MüeHeutı için lkl tane yangın 118 -
•Ündürme aleti, ecza •• saire ile, 50 
metre hortum rekorile birlikte. 

HHeki haatanHi için bet bin metre Gaz 487 60 
ldrofıl 

Tamir atölyesi içln kauçuk keblo, fit n 09 25 
priz 

Matbaa için yüz top 62x9~ ebadında 415 -
mat gazete kiadı. rl'. 

Dairesi adı, cinai, mikdarı. tahınin bedeli y11k•b~ 
bulunan itler ayrı nyrı pazarlıA-a konulmattur. Paıır 
pertembe günü saat 14,30 da Daimi EocGmend• Y' 

ÜI bil1t• Evrak ve şartoameler Encümtn kaleminde gör c '1' 
ler hiz ~Iarıoda yazılı teminat makbuz veya mektub:;.,.ı 
yukarda yazılı günde Hat 14,30 da Daimt Jiocil 
lunmalıdırlar. 

8 -1lıale 10.4.939 tarihine rnüsadit Pazartesi .,,, 
14 de Mustafa K~malpa~a Belediye Encümeniode 18~ 

9 - Taliplerin ayni gün ve saatte Belediye EoC 
hazır buJunmaları ilAn olunur. 

Bandırma Belediyesi Elektrik İoletme İdaresiıde' _, 

idarenin tahmin~n 800 kadar elektrik sayıcı, ayar 
gası 40 kuruş, ayar, damga, temizleme ve tamiri 60 ~ 
harnmen bedt:l üzerinden açık eksiltme ıuretile ibale1' 
muştur. 

Muvakkat teminat 30 liradır. 

3.4.9J9 paıartesi _ünü Eaat 15 te yapılan . 
zuhur etmedığinden on gün müddetle tekrar ekıillı1111' 
muştur. 8' 

Talihlerin 13.4.939 perıembe gtintt eaat IS te r 
Elektrik işletme idaresine müracaat etmeleri ilin oJııll 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır ~ 

İstanbul Levazım Aınirlıği Satınalma Komisyonurld: 
Yüulü kırpıntt vermek suretile battaı.iye alınaC8~ 

her battaniyeye yirmi kuruş inıaliye ücreti verilmek dl 
zarlıkla eksilımesi 19.4.939 çarşamba günü saat 15,30 ~ 
hanede Le~·azım Anı. S. Al. Ko. da yapılacaktır. Tahril 
64. l lira 20 kuruştur. Kati teminatı 96 lira 18 ~ 
Şutname ve hattanjye nümune::ıi Ko. da görülebilir. lst ~ ttt 

kanuut vesikalnrile beraber belJi saatte Ko. na geJrııelcıf ~ 
• • • 13500 metre patiska alınacaktır. PazarJıkJa e~~ 

7 nisan 9J9 cuma günü saat 14,30 da Tophanede At0 
tınalmıı Ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli 4320 li~• .~ 
648 Jiradır. Nümunesi Ko. da görülebilır. lstekJıletl 
saatte Ko. ka gelmeleri. 

lı 
' • . • oll L bi)j lstanbu Sıhhı Müesseseler Arttırma ve Eksıltme Komı•Y. fı" '~ 

Heybeliada Verem Sanatoryumu için 1000 metre grı , tb 

1500 metre perdelik krem bez açık eksiltmeye konulııı&ı~ 
1 - Eksiltme 19 4, 939 Çarşamba günü aaat 15,30 d• ~ 

lunda Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlütü binasında k&J 
misyonda yapılacaktır. . . . . O. 

2 - Muhammen fıat : Grı renklekı bezin metreıı 1 
renkteki bezin metresi 120 kuruştur. 

a - Muvakkat garanti : lt>7 lira 50 kuruttur. • ~ 
4 - istekliler şartnameyi her gün komisyonda gareb•1 

5 - l.ıeklılerin cari srneye ait Ticaret odası vesikaıil• ; 
yılı kanunda yazılı vesikalar ve bu İfe yetu muvakkat g.,-P 
buz veya lıanka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte 
na gelmeleri. 

• • • Heybeliada Sanatoryomu için lazım olan 900 adet teP 
adet yün fanila açık ekıil ım l'ye konulmu,tur. 

1 - Eksiltme l!l 4 !J39 Çarşamba günü saat 14,30 dil ı• 
landa Sıhhat ve içtimai Mua .. ·enet Müdürlüğü binasında k&ırıJ 
misyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat : Yün fanila 165, pamuk fanila 6) ~ti 
3 - Muvakkat garanti ; 90 lıra 29 kurut. . ·~ 
4 - Is elcliter şartnameyi her giln komisyonda g-örebıli~ 
5 - İstekliler cari seneye ait Ticaret Odaaı vesikasile _ti 

yılı kanunda yazılı vesikalar ve bu ite yeter muvakkat g•"' 
buz veya banka mektubu ile bırlikte belli gün ve aaatte 1'0-' 

gelmeleri. 

• • • Hevbeliada Verem Sanatoryomu için 1500 metre •oft• 
açık eksıltmeye konulmuttur. 

Eksiltme 19.4.939 çarşamba giloil Hat 15 de Çaı•l 
Sıhhat ve fçtamai Muavenet Müdürlüftü binaıında kurultl 
yonda yapılacaktır. 

Muhammen fiat: Beher metresi: 125 karuıtur. 
Muvakkat ıraranti : 140 lira 61 kuru,tur. 
lıteklıler fartnameyi her gün Korniıyonda garebilir~~:ı, 
l•tekliler cari ıe11eye ait 1 icaret Oduı vuikuile ~ 

kanunda yazılı v~aikalar ve bu İfe yeter muvakkat ı•''" 
buz •eya banka mektubu ile birlikte belli ırün ve Hatta 2', 
na gelmeleri. 

lıtanbul Sıhhi Müeaseaeler Arttırma ve Ekailtıııe Koml•yoll 
1500 cilt Türk Kodek•!nin tabı işine teklif edilen fia& 

ı6rülmeaine ve teclit iti için de iatekli çıkmama11na blo••• 
meal 13.4.939 perıembe aüaü ıut 15 e bırakılaıııtır. 
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' 'li, -85 forıua tahmin edilen bu işin beher formımoın tab'iyeai 
ı" •e cilt itinin beheri 120 kurut tahmiu .. dilmiştir. 

- Mu.akkat B'•ranti : Tab'iyeal için : 235 lira 8 .. kuruş. 
a Teclidiye için : 135 liradır. 

' - lıtekliler şartnameyi her güa Komisyondan alabilirler ve 
"''Yi .. b·ı· 1 4 fore ı ır er. 

~ ~ - latekliler 1939 yılına ait Ticaret odaaı veaikuile 2490 aa
~"1111ııda yazılı veaikalar ve ba ite girebilmek için bukı işinde 
~~cal( harfler ve nümuoeainde oldutu gıbi lO puntluk harflerle 
~' • •e iyi baaılmıf bir kitab veya yaıı nftmunesini ve şartna• 
\ıı. >'•tılı ev1af ve tarifat dahilinde yapılmış ve ciltlenmit bir 
' ttllcik ve kabul edilmek üzere ekı ıltme tarihinden eo az 8 
~''•el latanbul Sıhhat Müdürlütüne tndi etmeleri ve bu işe 
~ .. llVakkat teminat makbuz yeya banka mektublarile birlikte 
~e ıaatle Komiıyona ıelmelerl. • . 

kat, Benzin, Makina yaları v. s. 
od.. ı 

il •e ru yatı alınacaktır Bak : Erı:alıı ıiltununda ıparta 
1>· ırelt, ilinlarına. 

6-~~~~~~!!!!!!!!!!m!'l~~!!!!!!!!!!~!!!m!l!!!!!ll!!!!!l!~!'!!!!!!!~!!!!!I 

~ lıı:ıı. 
ır Müstahkem Mevki Sattnalma Komisyonundan : 

l....., Rt!§adiye tayyare alayına ait deniz iniş iskelesinin 
t~de kullanılacak 1952 lira altmış sekiz kurut bedeli ke
t~ : 1 30 mart 939 tarihinde açık eksiltme suretiyle yapı· 

'11tnıesinde talip çıkmadığından eksiltme son gün nzatı-
'-ıba\~ıi 10 ni'3an 939 cuma günü saat lS de kışlada İzmir 
1 '- AaıirliAi Saıınalma komisyonundıs yapılacaktır. 
a ...... Teıniaaıı muvakkate akçası 146 lira 46 kuru§tur. 
~:-- Şartname keıifoame n projeıi her gtia kemisyonda 
uıJir 

~' i tekliler Ticaret Ortasına kayıtlı olduklarına dair ve· 
f0 

lerrnek mechudyetindedirler. 
"' Eksiltmtye iştırak. edecekler 2490 Sa)ılı kanunun ikı 

ile& maddelerinde •e şartnamesinde yazılı •eısikaları ve 

•tı lıluvakkatalariyle birlikte ihale aaatindcı11 evvel komis
'1&rıcaatları . 

O İstanbul Belediyesinde• : 

llı:l10hUs imtiyazının kı~a bir zaman zarfında Belediyece 
'rı doğruya icrasına kadar devam etmek üzere şimdilık 
l~G Ve Cihangir mevkileri ara::ıında ruh::ıatla işletmek ı.· 
~Q •ded otobüse ihtiyaç Vdrdır. 
t tatarda otobüs i~letmek istiyeo ve h~rhangi bir batt~ ça· 
~ lıbsatı bulunmıyan otobüs şalıibleri nisanın 12 nci tari· 
b 

11iadıf çar§amba günf1 alt§amına kadar tasarruf veeikalaı ı 
t~r 11tida ile Belediye Reısliğine müracaat edebilirler. 
dt{:tlce ruh at için istida ile müracaat etmi§ olanlar du 

'Yrıca yeni bir istida ile müracaat etmelidir it r . 

l,hA. .kert Fabrikalar Satınnlma Komisyonundan : 
lııtıllıın edilen bedelı 26950 lira ohm 108 kalem nıuhtr lif 
"ıı 11111 ve harçları askeri fabrikalar umum müdürlüğü meı 
,ı~'1ına komisyon unca 24.5.939 çarşamba günü saat 15 
•U tarf ile ihale rdilecektir. ~artoame 1 lira 35 kuru~ 
ru ilde komisyondan verilir. Muvakkat teminatı ~021 lira 

ltur 
'' . 
,~' l'ahınin tdileıı bedeli 35.000 lira olan 100 ton kur-
t~ Fabrikalar U. müdurlüğü mu krz sntınalm~ komi~ 

t, Ş l.4,939 cuma günü saat 15 le kapalı zarfla ıhal~ edı· 
~ •rtname 1 lira 75 kuruş mukıtbilinde komi yondan 

,, Uvakkat teminat 2625 liradır. 
,'>. l'ahrniu edilen bedeli 45 000 lira olnn 100 ton mu· 

le~• tıpa pamuğu askeri fabrikalar umum mi.ıdürlıiğiı 
~t:l~alnıa konıisyonuncli 23 5 939 sah ı:dinü saat 15 tt· 
d .. kıle ihale edılectktir. Şartname 2 Jira 25 kuruş mu· 

6rtli~yondan veri ir. Muvakkat teminatı 3'H5 lirad ı r. 

~~:\lt Dt:ıııiqollun İşi tın c lJ. \Iudi.i lutıı nrir. ! 

"~d~1111 f'n bedelı 66501ı ·a oları 5CO ıdıt f>O kg lÜ.ııı 
ı 'thPrn 7.1.4.939 cumu ~iirılı onat lS tı· Hndarpaşadı· 
dahılındı ki Komisyon ıauıfın<lan kapalı zarf usuljlt 

Cctk lır 

,; gir~t:k i tiyr nl rin kaı . nn•m tayin ı>tıfği \fSa İ' \C 

ı kkuruşluk muvakkat tcmü;at \e tekliflerini muhte,·i 
t, h •ıltnıe güuü saat 14 e kadar Koınisyoııa veroıelt'Tı 
,~,~ ite aid oartnameler. Komiyondan paraaız olaralı. 

<4tdır. 

ö'~ ••• 
'b, t~taıt u çelik bilye alınacaktır. Bak : Elektrik ılitu· 

• llioına. 't ()· ... 
' ·~ı lollomotifi alıoaeaktır. Bak : İohiıarlar U. MGd. 

l Parta Kültür Direktörlüğünden : 

Muhammen bedeli 6650 lira olan :l adet çimento topu (ırn 
püıkürıne makincai) ile 1 adet çimento enje-ktiSrü 24.4.939 pazar• 
tc:ai iÜoÜ 1aat (15) on beşde Haydarpafada gar binau dahilindeki 
Komisyon tarafıodan kapalı zarf uıulil ile Hlın alınacaktır. 

Bu işe girmek iıteyenlerin 498 lira 75 kuruşluk muvıkkat te
minat ve kanunun tayin ettiıl'i vesaiki ve telcliflerini muhtevi zarf
l .rını ekıiltwe iÜoü 1aat 14 de kadar Komiıyon Reiılitine verme
leri lazımdır. 

Bu işe ait 9artoameler Komiıyondan paruız olarak datıtıl· 
maktadır. (206.>) 2-4 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan : 

1 - Bir metresine üç lira fiat tahmin edilen on bir bin meret· 
den on üç bin metreye kadar kaputluk kumaşla bir melreıine iki 
yüz yetmit bet kuruş kıymet biçilen otuz bet bin lira detc:rinde on 
iki binden on dört bin metreye kadar lr.lfhk •e bir metresi altmıt 
oir kuruş kıymet takdir edilen on beş bin metreden yirmi bet bin 
metreye kadar yazlık elbiıelık kumaş kapalı zarf usulıle 1&bn alı

nacak. 
2 - Şartnameleri komisyondan alınabilecek bu ekıiltmeye air

mek isteyenlerin aşagıda yazılı teminat ve şartnamede yazıı ı belie· 
leri muhtevi tekıif mt ktuplaı ını eo geç ihalc:den bir •~at evvel Ko-
mıı1ona vermit olmaları (1064) (19,:,H) 3 4 

Cinai İlk teminat Şartname bedeli Eksiltme vakti 
lira kurut 

--- ---- ---- -------- -------
kaputluk kumat 2925 195 11.4.939 ıalı ıaat 

10. 
kıtlık elbiıelil' 2625 17ö 11.4.939 ,, 15 
kumaş 

yazlık elbiselik 1144 paraıız 12.4.939 çarşamba 
kum at 

Urnl"t.: - Opnatıır 

Dr. OSMAN-S-ÖNER 
ldrer Yolları. Bel soğukluğu 

Ha•talıkları MUtehassı•ı 

Sirkeci tramny dunjı No. 8 
T•n fotoğrafhanenae birifik 

Sa•t 10 dan ~O ye kadar 

10. 

BAHÇE 
Merakhlarına 

Her nevi ıeb1e, ,çiçek ve 
nğac tohumları, lugiliı çi
men tohumları, kimyevi 
gübreler, aşı macunları 
ve her cins bahçe alatldfı 
ŞAR K TOHUM MAÖ /ıZASI 

ııda bulacaksınız. 
Adres : İsfunbul Balıkpa· 

zar Lonca ıokak 3 
Katalog iatenıldiğiadr. gönderili1' 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

-§ Mektep ve Hastanelerin ----
-- -- -§ ihtiyacı olan Bat- ~ 

: taniye, Yatak, ~ 

1 Yorgan, Çarşaf~--=-
~ ve Havluları -- -E İıtanbul, Sultan Hamam 5 

'' '1'•11 Etitmen kurıu l~in ulHD 939 lptidaıındın S (Tel. 20625) i 
tı, •dar iki aylık erzakı • .. tadaki liıte mueibince 15 § ve BeyoJlu, l.tiklal caddeıi No. 376 (Tel. 40007) 5 

111 
ı Ptt:f•la elııiltmeye konmuştur. Taliplerini % 7,5 temi· : i 

Gt,ct· ••ndıtına nre1'ck ihale günil olan 13 niHD 939 : 8 U R S A P AZ A R 1 H A S A N H ÜS N U : 
'~.~~ Perıeınbe günO 1&at 13,30 da 't1aarif daireainc!e : § 

' t11:ıe Komiıyonuna ve izahat almak iıti7enlerin ma· 5 de arayınız. • • 5 _, ı· -'•caatıarı illa olunur. ll il il l il il l il il il il l l lll il l l il il l il il l il ll lllllllll il il il lllllllllllllllllllİ 

1 - 3.4.939 tarihinde ihale edileceği ilin edilmit olaa 
2 adet dizel lokomotifi eksiltmesi görülen luzuma binaen 
tehir edilmiştir. Eksiltme, şeraiti sabıka dairesinde 20.4.939 
perşembe günD saat 14,30 da Kabataşda Levazım ve Mu
bayaat Şubeaindeki Alım Komisyonunda yapılacakbr. 

il - Muhammen bedeli sif İzmir 5400 lira, muvakkat 
teminatı 405 liradır. 

111 - Eksiltme iştirak etmek isteyen firmaların fenni 
teklif mektuplarını eksiltme gfinünden evvel Umum Mn
dürlükte tuz fen Şubesine vererek vesika almaları muk· 
taıidir. 

iV - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaikle Yo 7,1 
gfivenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu 
ve milnakasaya iıtirak vesıkaaını ihtiva edecek olan kapalı 
zarfların ihale gilnü eksiltme saatinden bir aaat evveline 
kadar mezkur Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde 
verilmesi lAzımdır. (2276) 1--4 

••• 
Yo 7,5 

Muhamm. muvakkat 
bedeli teminatı Ekailtmenin 

Cinai Miktarı L. K. L. K. ıekli Hatı 

Teknik ileti 20 kalem 1258 10 94 35 açık eks. 14-
Sarı toz yaldız 300 kgr. 345 - 25 87 " " 1 s -
Çıralı tahta 18 M3 1426 74 107 - " " 15,30 

,, kalas 14,426 M3 
Uzum ve kısa 840 çift 3540 - 265 50 ,, • 16 -

konçlu lAıtik çizme 
1 Şarname ve numuneleri mucibince yukarda cinı ve 

miktarı yazılı 4 kalem malzeme ayrı ayrı eluiltmeye 
konmuıtur. 

11- Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ve eksilt· 
me saatleri hızalarında gösterilmiıtir. 

111- Eksitme 11.4 939 salı günü hizalarında yazılı saatlerde 
Kabataıda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Liste ve şartnameler parasız olarak her gün ı~ıö ge· 
çen Şubeden alınabileceği gibi yaldız numuneıi de 16-
rtilebilir. 

V- İsteklilerin 
de Yo 7,5 
gelmeleri. 

ekailtme için tayin edilen gtln Ye aaatler· 
güvenme paralarile mezk6r Komisyona 

(2023) 3--4 

• • • 
l - İdaremizin Cibali Fabrikası garajı &niindeki rıh· 

tım tahkimatı iti şartname ve pllnı mucibince pazarlık u· 
sulile eksiltmeye konulmuştur. 

il - Keşıf bedeli 4997,30 lira muvakkat teminatı 374,80 
liradır. 

ili - Pazarlık 6.IV.939 perıembe gilnü saat 14 de Ka
bataşda Levazım ve Mubayaat Şubesi Mlidtıriyetindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve pilanlar her gtın 25 kurut bedel 
mukabilinde yukarda sözü geçen Şubeden alınabilir. 

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen g6n ve ıaat· 
te % 7,5 güvenme paralarile mezkar Komisyona gelmeleri. 

(3002) 4--4 

Cinsi 

"3,, nevi lüks 
sigara teneke 
kutu 

• • • 
Miktarı Muham. 8. %7,5 Te. Eksilt. 

Lira L. kı. tekli ıaatt 

Sıf teslim 800 60 - açık ekı. 14 
veya anbara 
teslim 1111 83 32 

" " 
14 

15.000 adet 
1 - Şartnamesi ve numuneleri mucibince yukarda cins 

ve miktarı yazılı bir kalem malzeme ekıiltmeye 
konmuştur. 

il - Muhammen bedeli sif veya ambara teslim, muvak· 
kat teminatı, eksiltme saatı bizaıında g6ıteril· 
miştir. 

111 - Eksiltme 7.4.939 tarihine rastlayan cuma gtlnl 
saat 14 de Kabataşda Levazım Şubesi Mlldtlriye• 
tindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözli ıeçen 
ıubeden alınabil~ceği gibi numuneler de 16rlile· 
bilir. 

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gOn ve ıa· 
atte Y. 7,5 giivenme paralarile mezkOr Komiıyo· 
na gelmeleri. ( 1789} 4-4 

lmtiyaa uhibi ve yau itleri Direkt&G: lımall Ghit 

Baııldıtı yer : Mukea Ba11mui Galata 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudication 
Mode Pri:x Caution. 

d' adjudicat. eatimatif proviıoire 
Lleu d "adjudieatioa et da 

Cabier dea Chnr~e• Jour1 Heureı 

~~~-~~--~~--~---------------------------------------------------~--~----------------·-----
A) Adjudications au Rabais 

Conatructlons - R6paratlons -Trav. Publlca.Mat6rlel da 

Cona ı r. routea pour ıurvol aviatioo 4 Pli cach. 876000 -

Constructlon·Cartographle 

dıff. endroita 
Constr. maıaua pour kaymakam kaza Publique 

Bafra 
Conı.tr. dalots en beton arme 

n batıue ıtatioo selectıon Havza (l 
partie) 

Constr. f .. brique pour casser des noi11el
tca iı. Gıruuo 

n 

" 

9445 41 

740 59 
9 O-

38790 -

708 40 

55 54 
67 50 

Com. Acb. Min Def. Nat. Ank. 12-439 

Vil. Samıua 204-39 

" " 
20-4-39 

Dir. Trav. Pub. Samıun 6-439 

Union CooperatİYca Ventea Noiaettea 20-439 
a Giruun 

15 -

15 -

15 -
18 -

Produlta Chlmlq~a _et Pharmaceutlquea·lnatrum e nta Sanltalres-Fou,.nltu~....!.ur Hopltaux 

loatrumenls et arlicleıı de chimie : 20} lota 
Gaz hydrophıle : 5000 m 

Publique 
Gre a gre 

3723 85 
487 50 

Electrlclt6·Gaz·Chautfage Central (lnstallatlon et Mat6rlal) 

Moteur eıectrique a couraot alteroatif : Publique 1600 -
5 P• 

lnıtat. el~ctrique au lyree d•Afyoo 
" 

Cab e en caou chouc, licbes et prises Gre a gre 
1607 70 

99 25 
Ajustemeot estampıll •flt:, oeltoyage et Publıque 

repar. compteura electriquu d'eovi· 
roo : 8UO p (aj .) 

Compteurs electriques marque A. E. G. 
Sıemena, Ganz, Laudiıı GYR: 400 p. 
de 5 amperca et IOO p. de 10 amperu 

lnalal. eleclr. route SLatioo a Akb aar Gr6 a gre 1732 99 
(aj.) 

Hablll meni - Ch ussu re• Tissus - Culrs 

Batiıte : 13500 m. Gre ıi g e 4320 -
Confcclion couvcrlure avec decheta de ,, 641 20 

laıne ıi fournir 
Toile pour rıdeau:x ereme : 1500 m. • id. Publıque lem 1 20 

rriıe : 1000 m. el O 70 
Fl.mellu : 900 p - id. en laiae : 375 P· n lap.1,65et0 65 
Toile pour tabte: ı50U m. n le m. 1 25 

279 -
73 12 

120 -

120 58 
14 89 
30 -

64S -
96 18 

187 50 

90 29 
140 63 

Amaublement pour Habltatlon et Bureaux -Taplsserle ete. 

Comodınes: 70 p. 
Bancı de cla11e : 20 p. - chaires pour pro· 

feaıeura : 4 P· - table a maoi'er : 6 P• 
bancs : 12 p. 

Travaux d'lmprlmerle - Papetarle 

lmprcaaion et reliure Codex Turc (oj.) 

Gre a gre 
,, 

Papier pour j >urnaux: IOO paquetı Gre 1 rre 

Tranaport - chargement - d6çhargement 

Tranaport articlea monopoliıh (aj.) 

Combuatlble - Carburant - Hulle• 

Gre ı gre 

Huile moteur aer. Diesel D.T.F. extra : Publiquo 
~500 k. 

Dl ver• 

Cou11ioeta a billes : 200 p. - bille1 en a· 
cier: 200 p. 

Saca a fourrage : 250 p. 
T.ıureau d'etalon: 12 tetea 
Exliocteur d'incendie : 2 p. • trompe et 

raccord : 50 m. materiel ete. 
Locowotive Dieael : 2 p. (aj.) 
Poidı de 5 kr•· en fer fonte : 500 p. 
Remplacement et repar. caoutcbouc roueı 

cbarettea : 30 p. 
L'adj. quı devaitavoir lieu le 54-39 pour 

cinq D!OlocycleltU i paoİerı a ete 
anoulee 

Provıaıona 

Macaronia : 13 t. 
Harıcota ıeca : lO t. 
Leutılle : lO t. 
Viande de b~uf : 60 t. 

Publique 

Gre a rr' 
Publique 
Gre a gro 

Pli cach 
Publique 

Publique 
,, 
• 

Pli e.ıch. 

~) Adjudications a la surenchere 
Canıfı, couteaux, fourchettea, cuillera ete. 
Decheta de laıne : 9 ~ t. Pli cacb. 
D~combrc:s bati11e (aj.) 
Crayooa cigarclteı ete. Publique 

Blb: 76CO k. • orıe: 1460 k. -

382 -

415 -

975 -

1117 25 

159 -
960 -
116 -

5400 -
6650 -
678 -

2600 -
1700 -
1500 -

153J0 -

32550 -
203 -

--

58 
57 30 

62 25 

400 -

74 -

83 80 

2ı 85 
71 -
17 40 

405 -
498 75 
50 89 

lM-
127 50 
1 ı2 50 

1147 50 

Dir. Princip. Douanea lst. 
Com. Perm. Muoicip. lat. 

13-4-39 10 -
6-4·39 14 30 

lere Ex:pl. Cb. Fer Etat Haydarpa~a 24-4-39 10 30 

Vil. Afyon 17-4-39 15 -
Com. Perm. Municlp. İıt. 6-~-39 14 30 
Ad ın. Expl Electr Municip. Bandırma 1J4.J9 15 -

Municip. Mostafa Kemalpafa 104-39 14 -

Municip. Akhiıar juıqu 'au 27-4-39 15 -

Com. Ach. Int. Tophane 7-4-39 14 30 

• ,, 19-4-39 15 30 

Dir. Hyr. et A11iıt. Soc. Cataloılu 19--1-39 I~ 30 

,, n 194-39 14 30 
,, 

" 
19-4-39 15 -

Com. Acb. Academie Guerre 7-4-39 1 l -
lere Ecole Second. Ü .. küdar 10-4-39 14 -

Beyojfo istiklal Caddeai No 349 

Dir. Hrı· et Aaaiıt. Soc. Catalotlu 
Com. Perm. Muoicip. fat, 

Fab. Tabacı Monop. Samaun 

Dir. P.T.T. Ankara 

134-39 15 -
6-~ 14 30 

10439 14 -

174-39 15 -

lcre E:xpl. Cb. Fer Etat Ha1darpafa 24-4-39 10 30 

Cam. Acb. DiY. Lülebarıa:ı 
Vıl. lçel 
Com. Perm. Municip. lst. 

t3-4-39 ıo -
20-4-Jg 15 -
6-4-39 14 30 

Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 20.4-39 14 30 
tere Expl. Ch. Fer Etat Haydarpafa 21-.ı-39 15 -
Com. Perm. Municip. İst. 214-39 14 30 

Dir. Gea. P.T.T. Anlı. 

Com. Acb. DlY. Lüleburıaı 

" ,, 
" • 

" • 
Tekirdat 

Procureur Gen. Rep. lıt. 
Com. Acb. lnt T upbaae 
Dir. Vakoufl Kadiköy 
4eme Bur. Edcutif İıt. Galata 

Arabyaa Han No. 139 

14-4-39 ı 1 
14-4-39 11 
14439 il 
26-4-39 11 -

10-4-39 
19-4-39 
7-4-Jl 

7, 14-4-39 

14-
15-

14 -

Lirue Aviation furque 20 Jour1 a partir dıı ıs.3-39 
Suc. Malatya 

Müteahhitlerin 

Pertembe 6.4.939 

Oıtunc ve cerrahi aleb (O. D. Y.) No 991 . . '/ 
Kırklarelinde bir arteıveo kuyu~u ııçılmau (Dabılıy• 
Dökme boru ve yangın muıluğu tD. O. Y.) No ıoOJ 
Sıhhi malzeme ..e ilaç ,M. M. V.) No 1003 
Adı kaldırım tatı (İıt. Beled.) No 1004 
Kanal inş. ( n n ) No I004 
Palto lİst. Emniyet Müd.) No <lOI 1 1 
Hükumet konağı tamiri (Bu~aa Yenitebir Malmilcl.) ~~
Otel ve kahvehane tamiri (lzmir Vakıflar Mücı.) No 
Muhtelif boyı: (Türkkuşu Gen. Direk.) No 1007 
Kitap (~aniaa Valıligi) No 1009 ~ 
Köprü tamiri ve beton rme menfez inf. (GaxiaoleP l 
• Çam ııt.ıcı (Sinop Orman Müd.) No IUI l 
Makara ipliği (lsı. Jandarma SAK.) No 1012 
Siliodirli kanaviçe ( n • ,, • ) No to12 oıt 
Cıbalide rıhtım tahkımatı (inhisarlar U. Müd.) No 1 
Çuha (lst. Jandarma SAK.) No 1012 
Beyaz ve kaş .r peynıri (Tophane Lvz.) No 1014 
Fermejüp, perçin pulu, kanca v. ı. (Tophane Lsv.) 1'f 
Kürek sapı (Yozgat Yil) No 1014 oı' 
Bekçi kulübrai İDf· (lzmir İnhisarlar Batmild.) No 1 ti' 
Dilli ve dilsiz loka, perçin pulu v. •· (Tophane L••~ 
PıJavhk ve çorbalık pirinç, şeker, tuz, makarna ( 

No 1015 
Yapı malzameıi (lst. Komut.) No 1016 
Kamyonet ( n n ) No 1016 
Sinema binaaı inş. (Malatya Vil.) No 1017 

Memento des 

Jcudi 6.4.939 

loatruments chirurricaux (Ch. Fer Etat) No 993 gfl 
Sondare arte,ieo a Kır kl,ıı eli (Min. loteı ieur) No t) 
Tuyaux en fonte et bouchea i inccdie (Ch. Fer Et• I 
Medıcameota et artıclea aanit. (Min. Def. Nat.) No 
Pıerrea pour pavea (Muoicip. lat.) No 1004 
Conıtr. canel ( n ,, ) No IU04 
Confectıoo paletota (Dir. Surete Iat.) No 1004 
Repar konak ıouverocmcntal (Dır. Fiıc Yeoi...., 

No 1005 
1 Re par. hôlel et cafe (Dir. Vakoufa lzmir) No 10061 Dıff. aortea pcinlures ~Da. Gen. Türkkuşu) Na ıOO 

Lıvrea (Vıl. Manı1a) No 10 9 
Repar. poot et cooıtr. d.alota en beton aroıj 

No ıoı ı 

• Boiı de aapio (Dir. Foret Sinop) No IOl I 
Fil de bobine (G~odarmerie lat.) No 1012 
Canevaı ( n n ) No 1012 ~ 
Reoforccment quai Cıbali (Dir. Geo. Monop.) No 1 

Drap (Gendarmerıe I.ı.) No 1012 r" 
Fromage blanc et kacher (lot. Tophane) fil 
Fermejupe, rondelleı, crocbeta ete. ( n n ) 
Manches pour pelleı (Vil. Yozgat) No 1014 
Conıtr. ıuerite pour ıardienı tDır. Prıncip. MoP0P' 
Bouclea, roodellcı ete. (lnt. Tophane) No ıOı5 
Ri~ pour pilaf et ıoupe, sucre. ıel, macarooil 

No 1015 
Materiel conltr. (Command. Mil. lıt.) No 1016 
Camionette ( n ,, n ) No I016 
Con•tr. bitisae cinema (Vıl. Malatya) No 1017 

b) 
Üsküdar ·Kadıköy ve Havalisi Halk 'f 

Türk Anooym Şirketinden : 

Hurda bobin teli ve alominyom, pirİ1ıf 
takoz ve çelik hurdaları, çam kırığı, iç ve 
tikleri ile gaz motörü, saç, sarnıç ve Jll ti 
perdeler ; 1 l nisan 939 salı günü saat OD 0, 
ile Şirketin Bağlarbaşmdaki merkezinde . 
zemeyi görmek ve fazla malümat almak jjtl 
vel Şirket Merkezine müracaatları ilAn ol 

Bıırsa Vi!Ayeti Defterdarlığıf1d•0 

Bursanın Abdal köprü civarında k :mal de~~ 
metruk ve gayri kabıli hıtimal takriben l(JlJ"'"'. 
Satıh halinde yekpare 4 parça demir palpla 
mir olarak 14 4.934 tarihme rastlayan Cuı1'1 

mahalliııde satllacaktıı. l teklılerin muhaoırO 
100 lira üzerindı n % 7,5 temınat makbuzl•~ 
yen saatte mahallinde bulunmaları ilan oluO 


