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1.e?u~m kıyıııellı ~Joçe~ıllerinden B. /Jaldım Niizlıet 1'e-

Umum 

a) MU NA KASALAR tııı trıızın ımarı ue lcmızlı?Jı lıakkzmla çok islrfadeli iiç nıeka
b"~ 11

e gazcleıniu göndermiştir. Muharrir uzun mliddel Auru
e Qi~llmuş ve kzymelli. g?ruşlcrile lesbil eyledi!Jl /Jelediyecilik 
"111 . . mevzuları şelırtnıı:le mukayese ederek dıiş[mdük/erirıi ''ltr. 

lstanbulun t";~izfiği ve 
intizamı 

l'tnı· ı·k .. -d ı . 1 ız ı muca e esı nası yapı1malı ? 

-2-
Yazan: HALDUN TERE\.1 

(Dünkü nüshadan devam) 

~Q bir çoğunun lise de- Sinemalara gelince, Belediyece 
~•d.ı orta nıektep mezunu bunların ber seansta öğretici kO

l>t~larını iddia edersem çük bir film göstermeleri temin e-
llı'•tl·Yanılmış olurmuyum? dilebilir. Programlarına çok defa 

·ı • Yukarda bahsettiğim "documentairen filmler ilave eden 
L tr "b' b k • QG.Jil !' ı. a ımsız bır sinemacılarımızın belediyenin böy-
le ınuş lıtanbullu veya le bir müracaatını hüsnü telakki 
'dil~ evveline kadar çok edt-celderi kuvvdle tahmin olu
'flJr 

1
•. olan Anadoluda ye- nabilir. Böyle öğretici filmler t:sa-

1& hır ınemuru nazan iti- sen mevcuttur, ve salahiyettar bir 
d' pisliğe al ışmış ve komisyon bunların seçimi ve halka 

"- ~Q biha_ber olan bu va- - bilhassa çocuklara- gösteril 
'oı, dar hüsnü niyet sahi- meıi işile uğra~abilir. 
1 ~ tltı, diğer vatandaşlann Bu suretle, azim ve sebatla i-

ı:rt1ınaktan ibaret olan d.ar.e edı·ıen bir "t .. mizliL- ı h 

11 
Yıki;e yapamaz. t-ilva- hğın ya mz Jstano\Tı cnr ut:./(r, "'-6l!fıtı 

,;~ \'erilen emri tatbik e- bütün memlekette tesirlerini gös
~ •uyu kullanan bostan termekte geçikmez. Küçük yaşmdan 
~ferini artü veya camekan beri temizliğin, hıfzısıhhanın ne de· 
it •t• elmiyen simitçiyi ce- mek oiduğunu balen bir vatandaş 
~""•kat dmalanıu par- da temizliğe hem riayet eder, hem 

it.:"' Glerine süren meyva- ettirir. Yoksa, yalnız zaman za
~~ .hareketi gözüne ha- man ciddileşen mevzii kontroller
te dG 'ltirli ellerile ahtan tut- le temizlik işinin kökünden hal

~ tıaıeıin diye göğsüne ledılebileceği ne zan ne de tab
ı.._~ ~\'lere dağıttığı ekmek- min edilebilir. Fakat bir propa
ı~il lden bir mikrop mem- gandanın tesiri clerlıa/ kendini 
~edebileceğini takdir ede- göstermediğinden, şimdilik esasen 

la.alumalı varmıdır; Ge- mevcud olan kontrol işine 11kı bir 
~1Yar ekmekçil··rİn bir surette devam etmek zaruridir. 
~~n yere düşürdükten Sokakların da yaz kış ıalanması 
~ ili Gfleyip veya kolile lazımdır Belediye bu işi maırafh 't d' 1ier ekmeklere kariş· buluyorsa, her ev veya apartıman 

"-ç defa fahid olmu- sabioinı, binasının önündeki kaldı· 

01
1hhadan bihaber olanla· 

it• etıneıi de edilmesi de 
11lıiı. gayeye erişliremez. 
~elen başka tedbirler 

'() ~ u, böyle devam edip 
it jı ide pisliğe nasıl mani 

~ııt ~ce bunun yeg.lne 
~'-?•i•ndan dır. Filvaki 

?lun iyi netice vere
)°'1t 1ıeh etmiş olduğumu 
'-. Qı ; o halde, bu gün 
~ Çarei hal olan bu kon· 
~1 t •ıırette devam etmeli 

· ~inanda yarını da dü
-~ Belediye, eğer halk 

lı.~ bir temizlik propa
ij'lar ve bu propagan· 
ite devam ederse, bu

\' 'adini göstermekte ge-
'' : belediye bu iş için 

i._ '~e~adan on para sarf· 
~ "tifade edebilir. Rad

ıı b" •l.t ır çok doktorlar, 
L.'•lttltonferanılarile balkı 
:"\ ~ ' bulunuyorlar. Bele

~İt 'illetli vatandaflardan 
it Çoklarından temizlik 
0nferanı vermelerini 

lıt,. rr et. bu nui konferans-
,. " 11 ... d"l . . . • y b .. eıre ı meıını nca 
~ h n ricaların da mem· 
•d' ul edilecetinden kim
ı.Üllleı, Bu ıuretle, rad

lt.~li:thıin kulakları her 
~ 1'!' iealerile dolar. Bu-

IQl inkar edebilir ? 

rım ve sokak parçasını günün 
muan en saatlerinde ııulatmağcl 

icbar edebi ir. Bu suretle, her mal 
sahibini! düşen günde bir kaç lrn
ruşluk bir masrafla, vatandaşların 

sokaklarda toz yutmasına mani 
olunabilir. Sokakları sulama mes'e
lesine yabancı memleketlerde ve· 
rilen ehemmiyeti tebarüz ettirmek 
için, Lyon'da çok defa gördüğüm, 
ve biç de unutamıyacağım sula
ma "inatçılığını,, nakl~deyim : 
Lyon'un bütün sokaklan yaz, kış 
sabah yediden itibaren hortumlar-
la sulanır. Fakat işın tuhafı şu
dur ki çok defa, yağmur ya{jma-
suıa rağmen, sokakların bermu
tad sunlandığını hayretle görmü· 
şümdür. Bizde bu kadarına hacet 
zok ..• Paris'de de ımbab erkenden, 
bütün ana caddeler, asfalt olma
larına ratmen sulanırlar. 

fstanbulun temizlıği hakkında 
yazılacak daha çok şeyler vardır. 
Fakat her kesce malüm olan bir 
mes'ele üzerinde lüzumundan faz
la israr etmekte bence bir mana 
yoktur. Maksat, derdleri, en ince 
teferru.ıta varıncaya kadar dök
mek değil, bunlara deva bulmak
tır. Bu bakımdan, teklif ettiğim 
temizlik ıeferberliği, bence en iyi, 
belki de yegane carei haldir, ve 
buna derhal baılanılmau tarftan
yım. 

ııtanbulun başka .derdleri de 
vardır. Bunlann tetkikini de başka 
bir yazıya birakıyorum. 
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inşaat-Tamirat-Nafıa İş ve Malzemesi-Harita 

Karadeniz Bölgesi Fındık Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliğinden : 

Birliğimizce Giresunda aşağıdaki evsafta kırk bin lira 
sarfile bir fındık kırma fabrikaaı inşa ettirilecektir: 

A. - Fabrika yevmiye asgari on beı to11 iç fındığı 
hazırlıyabilecek kabiliyette olacaktır. 

B. - Makinelerinin kalburlarının ve sair bilumum da_ 
bili teknik tertibatının imal ve i naası müteahhide aid ola
caktır. 

C. - Fabrika modern tesisat üzerine en aşağı J 50 
ışçının çalışabileceği geniş salonları ve bir milyon kilo fın
dıği istiap edebilecek depolan, kurutma mahallerini rıhtı-
mı, dekovil ve iskeleyi ihtiva edecektir. ' 

D. - Fa?rika~ın ~ilumu.m teferruatı ile azami· Ağustos 
939 başında ıkmable ışler bır halde teslimi şartbr. 

E. - Taliplerin 20 nisan 1939 tarihine kadar mevcut 
projeye uygun olarak tekhflerini birer keşifname ile ve as
gari kırk bin liralık betonarme bina inşa etmiş olduklarına 
dair ehliyet vesikaları ile Birlik Umum Müdürlüğüne tevdi 
eylemeleri lazımdır. 

F. - Projeyi, hususi '!e fenni şartnameleri tetkik ve 
fazla izahat almak istiyenlerin Giresun da._Fındık Tarım Sa
tış Kooperatifteri Birliğine müracaatları ilin oJunur. 

S.ıuıbun Vıltlylt Makamından: 

Eksiltmeye konan i~: Bafra kasabatında kaymakam evı 

in~aatı 

1 - K~~ıf bcdd 9·145 lira 41 kuruş ve muvakkat temi· 
nalı 708 lira 40 kuruştur. 

2 - llıale 20 nisan 1939 tarihine rastlayan perşembe gü· 
nü saat 15 te Vilayet daimi encümeninde açık eksiltme suıetile 
yapılacaktır. l 

3 - Bu işe aid evrak şunlardır: 
A - Keşif dt'fleri 
B - Fenni, lıususi şartname 

C - Proje 
D - Eksiltme şartnamesi 
E - Mukavele sureti 
4 - Eksiltmeye girebilmek içın bu işi yapabileğine d&ir 

Vılay~t NJfıa Miıdüılüğfüıdeıı alınacak vesika ile cari sene için· 
de Tıcaret odasında kayıdlı bulunduğuna dair vesıka. 

. 5 - İ::ıtcklıler l.ıu i;e aid evrakı parasız olarak her gün 
Nafıa müdürlüğünce ve vilayet daiıııi encümeni kaleminde gö
rebilirler. 

6 - İhale 2190 numaralı kau un hükümlerine göredir. 

* • • Eksiltmeye l<onan iş: Çarşamba Terme yolunda 
ve Terme kasabası dahilinde 1,00 M. lik betonarme menfez 
inşaatı 

1 - Keşif bedeli 7 40 lira 59 lcuruş ve muvakkat te
minatı 5!> lira 54 kuruştur. 

2 - İhale 20 nisan 939 tarihine rastlayan perşembe 
günü saat te Vil:ıyet Daimi Encümeninde açık eksiltme su
retile yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait evrak şunlardır. 
A - Şose ve köprülere ait fenni şartname 
B - K~if defteri 
C - Eksiltme şartnamesi 
D - Proje 
E - Mukavele sureti 
4 - Eksiltmeye girebilmek için bu işi yapabileceğine 

dair Vilayet Nafıa Müdürlüğünden alınacak vesika ile cari 
sene içinde Ticaret odasında kayıtlı bulunduğuna dair vesika 

5 - İstekliler bu işe ait evrakı parasız olarak her 
gün nafıa müdürlüğünde ve Vilayet Daimi Encümeni ka
leminde görebilirler. 

6- lhale 2490 sayılı kanun hükümlerine göredir. 

M. M. V. Satmalma Komisyonundan : 
4 rnuhtelıf mahalde uçuş yolu yaptırılacaktır. Hepsinin 

muhammen bedeli 876000 Jira olup ilk teminatı 38790 liradır 
Fenni ve idari şaı:toame ve projeler 43 lira 80 kuruı mukabi-

linde Anknrada M. M. V. satınalma komisyenundan almabilir 
Kapalı zarfla eksiltmeoıi 12.4 939 çarşamba gftnft saat IS te 
Ankarad:ı M. M. V. satmalma komisyonunda yapılacaktır . 

. ~urnova Bağcılık İstasyonu Müdürlüğünden: 
Cınsı Muhammen bedeli Teminatı ------

Motör binası 
Havuz 

----
593.98 
283.92 --
877.90 

44.54 
21.29 

85.83 
J - Cinı ve mohammea bedeli ye teminatı yukarıda 

yazıl. motör binası ve havuzun 19.4 939 tarihine müsadif 

ça.~ş~m.ba ~ünü sa~t 15,30 da Burnova Bağcılık istasyonu 
Mudurıyetınde eksıltmesi yapılmak üzere münakasaya ko
nulmuştur. 

2 - istekliler muvakkat banka mektubu veya mal 
sandığı makbuzile birlikte ihale günü mezbur mne.ueıede 
hazır bulunmalıdır. 

3 - F ennl şartnameler için her gün Burnova Bağcılık 
İstasyonu Müdürlüğüne müracaat olunabilir. 

Bolu Hava Kurumu Şubesinden : 
. I~ mart 939 tarihine rastlıyan cuma günü saat 15 de 
ıhalesı yapılmak üzere kapalı zarf usuliyle ekaiJtmeye ko
n~lan ve C~mhuriyet meydanmda yeniden yapılacak olen 
Turk Hava Kurumu binasına talip zuhur etmemiş olduğun
dan arttırma ve eksiltme kanununun 40 inci maddesinin 
son fıkrası mucibince 11 mart 939 tarihinden itibaren bir 
ay içinde pazarlık auretiJe talibine jl.aJ ... e..l>ı,. .... ğ. ı.. • 
temınauuııı o~~ un1 ".. ~uı u\luuı ıüdı~L onıug-a \ JAu""1D&-

sustaki evrakı görmek istiyenlerin Ankarada Türk Hava 
Kurumu Genel Merkez Başkanlığına ve Boluda Hava Ku
rumu Şubesine müracaatları ilan olunur. 

Pendik Belediyesinden : 

Belediyemizce Aydosdan getirilecek içme suyu proje
sinin yaptırılması münakasaya çıkarılmış ve talih çıkma
dığından 3.4.939 gününden 3.5.939 çarşamba gününe kadar 
bir ay müddetle pazarlık suretile 2490 sayılı kanun hüküm· 
lerine göre yaptırılmasına karar verilmiştir. Pazarlığa iıti

rak edecek talihlerin yukarıda yazılı günden itiOaren 3.5.930 
günü saat 16 ya kadar Belediye dairesinde müteıekkil 
Daimi Encümene, şartnameyi görmek ve daha fazla mul6-
mat almak istiyeoler her gün Belediye Reisliğine müracaat 
edebilecekleri ilan olunur. 

İlaçlar, Klinik ve İspençiyari ahit, Hastane Lev. 

İstanbul Levazım Amarlıği Satmalma Komisyonundan : 

6 çeşit spesiyal yerli malı ilaç müteahhit nam ve hesabına 
10.4.939 pazartesi günü saat 14,30 da Tophanede İstanbul Le
vazım Amirliği Satıııalma Komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. 
Tahmin bedeli J 250 lira, kati teminatı 187 lira 50 kuruştur. 
Şaı tnamesi Komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesika
larile beraber belli ~aatte Komisyona gelmeleri. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Satınalma Komisyonundan : 

t - 71 kalem Veteriner ilaç ve malzemesi 6.4.939 
perşembe günü saat t 1 de pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Tasınlanmış tutarı 12~0 lira ve ilk teminab 93 
liradır. 

3 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve ilk teminat mak· 
buzlarile Galata Eski İthalat Gümrük binasındaki Komis
yona gelmeleri. 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz. 

AkhLar Beledıyesinden: 

(1732) lira 99 kuruş keşif bedelli Akhısar belediyesinin iı
tasyon caddesi elektrik tesisatı kapalı zarf usulile yapılan eksilt
mesine istekli çıkmaıiığından 27 Nisan 939 perşembe günti sa· 
at 15 e kadar olan bir ay müddet içinde çıkacak ve l~yiki hat 
fiat teklif edecek talibine pc1zarhk suretile ihale olunacağı ilan 

olunur. 
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Bu gün ilan olunan Müna asala ve üzayedeler istesi sika Ticaret Odası veya ruhsat ünvan tezkerelerıle ifa 
gün ve saatte komisyona gelmeleri ilan olunur. lçı{ 

Saat 

Mahrukat, Benzin Makina yaları v. ~ 
--~-~-....... -~--- ~----- Müracaat yeri Gün 

Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat 

A) Münakasalar 

Ambar tamiri Paz. 498 07 

Motör binası ve havuz inş. 
877 90 

Onbeş dershaneli ilk okul binasıı ın ahşap Kapalı z. 20153 Qj 

inşaat, Tamirat, Nafia lşlerl, Malzeme Harita 

ıııva boya v.s. inşası 
18487 20 Cihangir cad. katranlı şose inş. (şart 92 kr.) ,, 

Aydostan getirilecek içme suyu proj t sİ Paz. 

(temd.) 
Bolu Türk Hava Kurumu binası inşaııı Paz. 11989 88 

(temd.) 

37 34 Uzunköprü İnhisarlar idaresi 14-4-39 16 -

65 83 Bornova Bağcılık İstasyonu Müd. 19 4-39 15 30 

1511 48 Gireson Nafıa Müd. 20-4-39 15 -

1386 54 İst. Beled. 21-4-39 ·~ -
Pendik Belediyesi 3-5-39 16 -

899 '.?4 Türk Hava Kurumu 1 l-3-39 dan itib. l ay 

Bolu Şubesi 

' ~ 

M. M. Vekaleti Satmalma Komisyonundan : bl ~ 
1 - 20 ton karpit atın alınacaktır. Muhamın80 ~~ 

3600 lira olup ilk teminat miktarı 270 liradır. ,,ı 
1 

2 - Açık eksiltmesi 10.4.939 pazartesi gl\oii • 
de Vekalet Satınalma Komisyonunda yapılacaktı!• biıif 

3 - Şartnamesi her gün Komisyonda görule P 
4 - Isteklılerin belli saatte ilk teminat mektu 

makbuzlariyle Komisyona gelmeleri. 

Selimiye Ttımen Satınalma Komisyonunda~\ 

haçlar, Klinik ve lspençlyart aliit, Hastane Lev. 
187 50 
93 -

Tophar.e Lvz. SAK. 10-4-39 14 30 
6-4-39 l ı -

Selimiye garnizonundaki birlikler için evıafı 'ııf 
20,000 kilo çamaşır odunu satın alınacaktır. paı•1~1 
nisan 9.39 çarşamba günü saat 14 te ynpılacaktıf· b~ 
lerinin belli gün ve saatte kati teminat paralarife tefi' 
Selimiyedeki Tümen Satınalma Komisyonuna gehııe Spesyal yerli malı ilaç : 6 çeşit 

Veteriner ilaç ve mab.emesı: 71 kalem 

Paz. 

" 

1250 -
1240 -

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Elbise yap. (caket ve pantalon) : 250 ad Aç. eks. Beb. 3 75 

Kundura : 120 çift Paz. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Benzin: 3001) k.- vakum : 280 k.-valvn- Paz. 
lin : 60 k.-gres : 60 k. 

Çamaşır odun : 20 t. ,, 
Karpit : 20 t. Aç. eks. 

Müteferrik 

Civata : 2925 k. 
İnce ve kalın kum eleği : 20 ad. - balast 

kulburu 1 ve 2 No. lı : 80 ad. 
Kamyonet: 1 ad. (1 tonluk) 
Lokomotif için su ttsiviye şişesi : -

23450 adet 
Madeni katran : 25 t. 
Çamnı,.ır yıkama, sıkma ve ütüleme ma-

kim:leri: 3 er od. (temd.) 
Mengene, maskop kalem, zımpara taşı, 
ı•uıilu.rc d l ;rna- n. ·~ıını·:~lh ";ftl't..1."' ~ '\:ılllat 
Silme demir, tekP-rl~k, gatvaniz saç, kö-

şebent perçin çivisi, galvaııiL tel demir 
boru, oksijen v.s. : 11 kalem 

Erzak Zahire. Et. Sebze v.s. 

Ispanak: 2 t. - pıra-a: 2 t.-şehriye: 1 t. 
2ey ı inyağı : nlıÜ k. 

K. fasulya : 7 t. 
Sabun : ı200 k. 

B) Müzayedeler 
Radyo ve gramofon 

Ev eşyası 

Terzi makinesi 
Masa, Sandalya, ayna v.s. 

Hane eşyası 

Aç. elu. 
,, 

,, 
,, 

" 

Aç. eks. 

,, 
Aç. eks. 

Paı. 

Aç. ekı. 

" 

Aç. art. 

" 
,, 

534 -

3600 -

ı 197 50 
1120 -

3000 -
2600 -

800 -
13300 -

t248 -

831 60 

610 -

980 -
770 -

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

lstaı.bul Levazım Aıııirliğı Satıııulma Konıisyonuııdan: 

17.0 çift kunduranın 10.4.939 pazartesi günü saat 15 de 
Tophauede l:stanbul Levazım Auıirliğı Satınalına Komisyoııun· 
da pazarlıkla ek::.iltıne::ıi yupılucaktır. Tahmin be<it-lı 53'1 hm 
kati tenıınatı 80 hıa lU kuruştur. Şartııame \e nümunesi Ko
misyonda görilltbılir. İ::ıtcklıkrınııı kanuııi vesiırnlari1e beraber 
belli saatte Komiı:;yoııa ~elıııeltri. 

Sultanahmet Bölge Sanat Okulu Satınalma Komisyonu 
Başkanlığından : 

Nevi Miktar Mu. Bt.del Eks. T. G. S. ilk T. Şekli 
çaket pantalon 250 3 li. 75 ku, 20.4.9J9 per· 70 L. 3 l k. açık 

şeınbe saat 14 
. l:tanbu~ bölge sanat okulu parasız yatılı tnlebı>si için mek

tep ıçrn<le gıymek illere p1ntalon ve ceketten ibaret elbi~e 
yaptırılacaktır. 

. Mıktar ve muhammen bedeli yukarıda gfüterilıniştir. Ek-
sıltme Cağaloğ ı undayüksek mektepler muhasebrciği binasında 

toplanacak komisyonda yapılacaktır. Eksiltmeye girecekler 
2490 numaralı kanunun i::ıtedıği ~artları haiz olmaları ve Ti
caret odasıııın belgesini ta§ıınaları lazımdır. 

istekliler belli ~ün ve saatıa sö1.ü geçen muhasebecilikle 
bulunmaları ve ticarethane namına girecekler vek.iletnameyi 

Gümrük Muhafaza Gen. Komut. 
İst. SAK. 

70 31 Sultanahmet bölge Sanat Okulu SAK. 20-4-39 15 -

80 10 Tophane Lvz. SAK. 104-39 15 -

İst. Komut. SAK. 13-4-39 11 -

Selimiye Tümen SAK. 
270 - M M. V. SAK. 

12-4-39 14 -
10-4-39 11 -

89 82 
84 -

225 -
195 -

60 -
997 50 

93 60 

62 37 

73 50 
57 75 

D. D. Y. Haydarpaşa 21-4-39 10 30 
21-4-39 10 30 

" " 
İohisarlar U. Müd. 21-4-~9 16 45 
D. D. Y. Haydarpaşa 25-4-39 10 30 

25-4-39 10 30 ,, ,. 
Tophane Lvz. SAK. 13-4-39 14 30 

D. D. Y. Haydarpaşa 20-4-39 ıo 30 

\~!'! \Q -,, ,, 
İst. Belediyesi 21-4-39 14 30 

Orman Koruma Gen. Komut. 7-4-39 14 -
G lata Mumhane Cadd~i 

Giresoıı Ask. SAK. 29-4-39 

" " 
29-4-39 

Üaküdar icra Mem. Üsküdar 11-14·4-39 15 _ 
Bit Pazar 

lst. 3 Üncü İcra Osmaııbey Ru- 64-39 16 _ 
meli <..:ad. No. l 16 

~!il. 5 inci İc.ra İst. Sandal Bedesteni 7-4 39 13 30 
lst. 4 Ü rıcÜ icra Meın. Tophane, 10-13-4-39 IO _ 
. Boğazkes:-n K şla altı No .. 133 345 
lst. 4 üncü icra Mem. Pangaltı, 8· 12-4-39 12 3<? 

Baysungur Sok. No. 109 

1 
ihraz etmeleri gnektir. Şartnameyi görmek iıtiyenler mektebe 
baş vurmaları ılan olunur. 

Mobilya, ve Büro Eşya-Muşamba, Halı v. s. 

Harb Akademisi Satınalma Kombyonundan : 

~ Harb .. Akadeın~si ihtiyacı için Komisyonda mevcud şart, 
va::ııf ve numunesının aynı olmak üzere. ınütcahlıid nam ve he· 
sa hın~ 70 a~ed komedin pazarlık sure tile yaptırılacaktır. İste
klılerın Be~ıktaş Kazasıı Malmüdürlüğüne yatırılmış 58 liralık 
pey akçesi rııakLuzıle 7 nisan cuma günü Eaat on birde Yıl
d ı zda Harb Akademisi Satınalma Komisyonuna nıür:ıcaatleri. 

Üsküdar Birinci Orta Okul Satınalma Komisyonundan: 
Adet Lira 

Dershane sırası 20 240 
Öğretmen kürsüsü 4 40 
Yemek masası 6 60 
Bango 12 42 

Okulumuz için lüzumu olan yukarıda cins ve muhte· 
viyatı yazılı ağaç işleri İstanbul Beyoğlu İstiklal caddesi 349 . 
numarada Liseler Muhasebeciliğinde top!anan okul komis· 
yonunca 10.4 939 pazartesi günü saat 1 ı te pazarlıkla ihale 
edilecektir. Teminatı 57 lira 30 kuruştur. Bu işe girecekler 

d il: 
İstanbul l'.omutaıılığı Satınalnıa Komisyonun 

8 

. b ııtl~ 
Fenerbahçe aktarma ambarı için 3900 kılo e ıı• 

kilo vakum, 60 kılo valvalm ve 60 .kilo gres satıo 811,ıı 
P aıarlığı 13 nısan 9J9 perşembe günü saat 11 de Y8~11 
lstekhleriıı belli gün ve saatte Fındıklıda Komutaohl 

Koınısyonuna gelmeleri. 

Ankara P .T.T. Müdürlüğünden : 

P .T.T. Umumi Müdürlüğündtın açık ek:ıılt[Jle l•~' 
2500 kılo D.T.F. eka:tra hevva} dızel uıotör yağı 8 

Muhawruen fiyat 975 lira ınuva~kat teminat 74 lırad•'i ~ 
Eksiltme 17.4.939 pazarte-i saat on Leşte ıniidfJf 

misyouda yapılacağmdım taliplenn o gün miıracaaıl6'
1 

Juııur. 

Müteferrik 

Lüleburgaz Tümen Satmalma Komisyonuııd•
0 

Komisyondaki evsafına göre 250 adet yeJJl t~i~ 
zarlıkla satın alınacaktır. Mahammen bedeli 159 p' 
natı ı3 lira 85 kuruştur. İsteklilerin 13 nisan g39 
günü saat 10 da Lüleburgazda Tümen Satınalf.118 
o-·----·· 

İstanbul Levazım Amirlığı Satınnlma Kom1ıyooll0 

Üçer adet çamaşır yıkama, sıkma ve ütüleme ırı6~1 

müteuhhıd nam ve hesabına açılan eksiltme ine tııliP 
ğından tekrar e~sıltaıe::ıi 13 nısan 939 perşembe güPrı 
da Tophanede Amirlik Satınalma Komi yonuuda Y!p~ 
Ht"psırıın ıahmın Ledeli l j ;JOO Jira, ilk ıemrnatı 991 

radır. Şartnamesi Kouıısyonda görulebilir. Bur:ll h 

İ:,ıauhu.ı ıçin ayrı olmak üzere her makineye ayrı 11Y~
1 

klıf edılt:cektır. l::ıtekhlerm kaııuui vesikalarile ve ;ar . ·; ' 
de ıstemlen kataloklarile beraber Lelli saatte J{oıJl1 

' 
mel eri. 

İçel Vılayeti Daimi Encümeninden: 

Bt4deli mukabilıııdc köylere dağılılınnk için ~atıl! 
12 ba~ danıazlık boğa ~O ııısan 9,)9 ta rıhine rasılıyşfl. 
gi.uıü ~ant on ht:> §le ıhale cdirmek üzere l~el vıJfi.yC11 

cümeııinde. açık eksiltmeye konuJmu~tur. 
Evııafı aşağıda gösterilen bu huğaların mubatfllJlv 

tane itibarile 80 erden 960 lira ve muvakkat teıı>İ11$ 
liradır. 

hteklilerin şartnameyi görmek ve daha fQzl8 111' 
dinmek arzusuııda bulunduğu taktirde ter gün dairl'f 
kalemine uğramaları ve ıhaJe gilnü belli saatte de ııı' 
cümene baş vurmaları ilan olunur. 

Alınacak boğaların evsafı : 
1 - Boğalar cenup mah kırmızı yerli 

caktır. 

2 - Boyları 125 santimden aoağı olmıyacaktıt·~ 
3 - Yaşları 1,5 ilA 2 arasında bulunacaktır. ~ 

ikiden fazla daimi dış olmıyaçaktır. 
4 - Tenasül azası temam olacaktır, iç ve dı~ b~ 

dan ve uyupları !alim olacaktır. 
5 - Boğaların cenup ırkına mensup kırmızı ~ 

vanlardan olacağma göre renkleri kırmızı, gözleri sil!> 
lunacak siyah veya açık sarı renkler kahul edilaıiyecl 

Posta, Telgraf U. Müdürlüğünden : 

5.4.1939 tarihinde eksiltmeıi yapılacağı l 8,28 1 

ve 10,22 mart 939 tı:ı rıhlerinde ilan edilen beş adet s· 
tosiklete ait ilanlar görülen lüzuma binaen iptal edi1"1 

Devlet Demiryolları ve Limauları İşletme ()~ 
idaresinden : 

Muhammen bedeli 1248 lira olan mengene' 



,ı 

~ Mfinakasa CJazet.esl Pertmbe 6 1 ~~1.------------------------.d--~d---.b-.-A----,.~l-b_l_B--=l~d.~. d -----------------------------------------------------------_:.,::.!.=:.:.....::.__ 
'ııııt 1 zımpara taşı, torna aynası, tornavı a, ren e gı ı a- s ~n u ~ c ıyuın en : 

Ji. ~· edevat 20.4.939 perşembe günü saat on buçukta Yeni Halde kavun ve kar- • h' ı u M d • ı •• ""' •• d 1 ısıt lrpaşada gaT binası dahilindeki Komisyon laTafından puz ,.,.;,;nde kull .... 301 1 n ısar ar mum Ü Lir ugun en: 
eksiltme usulile satın alınacaktır. arabanın tel erlek liistikle:rinin 

L 8u işe girmek istiyenlerin 9J lira 60 kuru~luk muvak- tebdıli ve. muhtacı tamir ycrlc-ı tuıı•••moım•••••••••••••r••••••••••••••••••ml 
:"t l rioio yapılması 678 Jirn elli ku- . . a..: tınin. at vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesaikle bir· k k Cmsı 
~ k ruş tabmin bedelıle açı e silt-
\ ' ııltme günü saatine kadar Komisyona müracaatları meye konulmuştur. Şartnamesi Mik. Muhammen be. %7,5 teminatı 

Lira Krş. 
Eksiltme 
şekli saatı !Ildır. Levazım Müdürlüğünde ırörüle· ---- --------

4..:.. _8u işe aid şartnameler Komisyondan parasız olarak bilir. istekliler 2490 snyılı ka- Yangın söndürme 13 Kalem 

Lira Krş. 
------- -----

"'lltıl11ıaktadır. nunda yaıılı 'esika ve 50 lira levazımı 
89 kuruşlukl ilk teminat mak- Yangın aleti ve 

534.42 40.08 Açık eksiltme 14 

İstanbul Komutanlığı SatrnaJma Komisyonundnn : buz veya mektubile beraber 
9 21.4.939 Cuma günü saat 141 eczası 

2 1096.70 82.2[> 
" " 14,30 " 

Çeşid muhabere malzemf'si !satın nhrıacaktır. Pazarlığı 13 buçukta Daimi Encümende bu- Yangın tulumbası 5 ,, 
l,ıu ~9 perşembe günü saat 10 da yapılacaktır. İsteklilerin lunmalıdnl.,, ı " Hortumu 75 Metre 

595.-
118.87 

4800.-

44.62 14,45 
'-ııa gun ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma komis}o- Kamyon 2 adet 3 

&elrneleri. • • • Temizlik işleri için yapıla- ,, tonluk. 

" " 8.91 Pazarlık 15 
360.- açık eksiltme 15,30 

• • Ç'f l 'k" ·~ kl' l k t l cak küçük el arabaları jçin te-
1 

adet 5,S ~br İ> ı tat ı ı ı çı t na ıye ara ıa oşunııı ea ın a ına- dn;k; liz•m gelen .. ıme d rn;- " 6 tonluk 
"ltk).' ~zarlığı 11 nisan 939 salt günü saat 14 yapılacaktır. ri, tekerlek, galvaniz saç, kiS-

4000.- 300- 15,45 
'-'ııı ılc:rırıin brJJi gün ve "Batte Fındı~hda Komutanlık Satı- 1 şebent, perç.n çivisi galvaniz Satış kamyonu 1 adet 2 

' komisyonuna gelmeleri. tel demir boru, T d miri, ok· tonluk 

" " 
233.- 16,30 

3100-
d Wif §WJ:I 

Cağaloğlu Erkek Ortaokolu Satınalma 
Komısyonundan: 

~ ,7·4.939 cuma günü saat 15 de İst. Beyoğlu İstiklU caddesinde 
llııaaralı binada Liıeler Muhasebeciliğinde toplanan okul Ko

°'"11da 2180 lira 40 kuruşluk keşıf IJcde'li olrnlumuz tamiratı 
'~•iltıneye konmuştur. Bu 'şe ait sartname ve Nafıa şeraiti 
1 i6rülür. 

~ t,b:ıinat 164 lira olup eksiltmeye iştirak edeceklerin en aı. 
-._ talık ~u işe benzer İf yaptıklarına dair eksiltme gününden 

' '•vef latanbul Vilayetinden ııhnmış ehliyet ve 1939 yılı Ti· 
' 

0dı11 vesikalarile bı:lli srün ve aaatte teminat makbuzile Ko-
0111 i'elmeleri. (1919) 4-4 J 

S5 • 
' ·~39 cuma günü saat 15 de Ankıırada Nafıa Vekaleti biııas 

İt lılalıeıne müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme 
'ı1011ıında 72000 lira muhammen bedellı 6 adet traktör 6 kar 

t ~ihazı ile iki seyyar taş kıran cihaz.mm kapalı zarf usulile 
~ ' 11 Yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 36u kuruş 
ltıı lılalıeme müdürlüğünden alınabilir. 
'-kk•lckat teminat 4850 liradır. İıteklilerin teklif mektupların• '•t teminat ve şartnamesinde yazılı vesaik ile birlikte aynı 
• l~ 14 e kadar mezkur Komisyona makl.>uz mukabilinde ver· 

•ııb:ıdır. (967) (1819) 3-4 

bevlet Basımevı Uırektorlugunaen : 
~97,54 lira keşif bedelli baıımevimiz istrotipi atölyesi inşaatı 
.hlı zarfla yapılacak olan eksiltmeye 30 mart 1939 ~erşeınbe 

~eldi zuhur etmemiş olduğundan eksiltmeuin 11 nısan 1939 
'1 il '-at 15 e bır.akıldığı. 
Ş 11

"•kkat teminat 488 ıiradır. . . . 
'l'bıab:ıe ve diğer evrak Basımevı idare Kowısyonu Başkan-

1.t t6riilebilir. . 
~l&lilerin, en u 50u0 liralık bu i~e ben~er i~ yaptığına daır, 
tıııden almış oldukları v. sikalara istinaden latan bul. Vılayt.· 
~lıııb:ıı' ehıiyet ve 939 yılma ait., Ti.areı.,,Odası~ivesıkala~ı 

"'11Yoııa1tevui_ etnıeleri. . (2146)a 

~lt~h•tnnıen bedellerile miktar ve vasıfları aşagıdnki yaıılı iki 
4 ı~•lı, me ve eşya her gurup ayrı ayn ihale edilmek üzere 
"- •alı günü saat (10,30) on buçukta Haydı.rpnşa gar binası 
~ki Komisyon tarafından a}ık eksiltme uıulile satın alı· 
~. 

~.İte girmek isteyenlerin her gurupa ~it h0iz.sların~a yaz!lı '\.ı·t tt:ıninat vermeleri ve kanunun tayın ettığı vesaıkle bır 
~it '~tnıe günii saatine kadar Konıi~yona müracaatları lazımdır. 

ltcl 1
te ait 'artnameler Komisyondan parasız olarak dağıtıl-

1 it, 

,', 23450 adet miibtelif şekil ve eb'alta lokomotif için su 
. f•teıi muhammen bedeli 2600 lira muvakkat teminatı 195 

~ 
t. 25:000 lrg. madeni katran muhammen bedeli 800 lifa mu-

l!ıınatı 60 liradır. (2292) 1-4 

li risto Papazoğlu 
Dlklf Maklnaları Deposu 

lıtanbul, Fincancılar Yokuşu, No. 28 
~ lier 

·-

·~ıel'i ~evi Dikiş, Nakış ve Kasnak makınalarını, 
111 Ve diger bütün aksamını en müsait şart ve 

fiatlarle müessesemizde bulursunuz. 

r;ijen ves ire gıbi 17 kalem mal· Kamyonet J adet 1 tonluk 3000.-
zcme 83l lira 60 kuruş tahmin I - Ş rtnameleri mucibince yukarda 
bedeliyle açık eksiltmeye kon- da gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

" " 
225.-

" 16,45 " cms ve miktarı yazılı 7 kalem maJzeme hizaJann· 
muştur. Lıste•İyle şartnameııi il M h b d il · kk 

- u ammen e e erı, muva at teminatları, eksiltme saatleri hizalarında aöıteril·· Levuım Müdürlüğünde görüle- e 
bilir. iııteklılerin 2490 ıayılı ka- miştir. 
nuııda yaıılı vesika ve 62 lira 111 - Eksiltme 21.4.939 cuma günü Kabataşda Levazım Şubesindeki Alım Komisyonunda 
37 kuruşluk ilk teminat mak· yapılaeaktır. · 

buz veya mektubiyle birlıkte iV - Şartname ve listeler her gün sözü geçen fubeden alınabileceği gibi kapalı ıatıı 
21.4.93!1 cuma günü saal 14 bu- kamyonu pJAoı da glSrtUcbilir. 
çukta Daiınf Encümende bulun· 

malıdırlar. V- Yavşan tuzlası için alınacak kamyon eksiltmesine iştirak etmek isteyenlerin ka· 
taloklarile karoseri şekli ve dahili taksimatını gösterir bir plan ile benzin sarfiyatını gös-

Devlet Demiryolları ve terir fenni tekJifJerini ihale günfinden 5 gün evveline kadar İnhisarlar Tuz fen fubesine ver-
. meleri lazımdır. Lim n!arı 1 lelme . 

Umum ida esindt>n ' V~ - lste.klilerin el<siltm.e için tayin edilen gün 
Muhammen brdeHerile nıik- m •zkur Komısyona gelmelerı 

ve saatlerde % 7,5 güvenme paralarile 

tar ve vnsıfları aş .. ğıda yazılı 

ilu grup malzeme ve eşya her 
grup ayrı ayrı ıhale edılınek 

üzere 21.4.939 cuma günü ıaat 
(10.30) on buçukla H.ıyd rfa• 
şnda gar bioau d hilındcki ko· 
misyon tarafından açık eksilt
me usuHle satıı. alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 
her grupa ait hiznl uı Ja y zılı 

muvakkat temiıu:t vcrnıeleri ve 
kanunun tayia ettıği vesnikle 
birlıkle eksiltme günü saatine 
• • . -

Cinsi 

Adi tapa 
Takım yağh tapa 
Madeni av kovanı 
Dolma tüfek kapsülü 
6,0; Kovan kapsülü 
Kapalı kapsül 
Din!mit ; N; g 

lıiumdır. k 
1 ko- Elektri Bu işe ait ş rlnnınc er 8 " ,, 

miıyondon parasız ohrak da- Tavilrli elektrik kap. No. 8 
ğılılmaktadır. Rövolver fişengi (muhtelif 

1 2925 kilo muhtelif cioı cins) ve miktarlı 

Miktarı 

10.000 paket 
5.000 " 

25 " 
400.000 kutu 

20.000· ,, 
20.C'OO ,, 

J .500.008 : . 
1.500.000 " 

ıo.ooo ,, 
290.000 " 

• * • 
Muham. 

Bed. 
Cif Türk Li. 

755 
1572 

83 
25.876 
6.313 
9.351 

8.55ô 
56300 

9)0 
6.571 

(2172) 2--.4 

Mu vak. 
Tem. 

Türk. Li. 

56.63 
117.90 

6.23 
1940.70 
473.48 
716.33 
641.25 

4222.50 
71.25 

492.83 

Eksiltme 
Şekli tarihi saah 

Açık 24.4.939 14.-
,, " " 14.1~ 

" " " 14.30 
kapalı " ,, 15.-

" 
" 

,, " 15.30 
" " 16.

kapah ,, ,, 14.30 

" Açık 

" 

,, " 15.
,, ,, 16.30 

" " 16.-
\'e eb'atta civnta muhamır.en 

bedeli 1197 lira 50 kuruş ve ve 
muvakkat teminatı 89 lirn 82 

1 - Şartname, müfredat listesi ve numuneleri mucibince yukarda yazılı av malzemesi 
mevaddı infilakiye eksiltmeye konmuştur. 

kuruştur. 

2 - 20 adet ince ve kalın 
kum eleği, 80 cdet 1 ve 2 No. 
lı balast kalburu muhammen 
bedeli 1120 lira ve muvakkat 
teıninatı 84 liradır. 

il - Her birerlerinin muhammen bedelleri, teminat akçaları, ihale şekli tarih ve saati 
hizalarında gösterilmiştir. 

111 - Eksiltme Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapı
lacaktır. 

• • • 

iV - Dolma tüfenk kapsUlleri şartaamesi 149 kuruş Ye 8 No. lı elektrikli kapstll f&rt· 
namesi 28l kuruş bedel mukabilinde ve diğerlerine ait şartnameler parasız olarak her gtln 
adı geçen Şubeden ve İzmir Ankara Başmüdürlüklerinden alınabilir. · . . . 

V - Kapah zarfla ihale edileceklerin kapalı fiat teklif mektuplarının her bırerlerını 
eksiltme saatinden birer saat evveline kadar Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabi· 

Lolrnmotıf için viye şişe-

linde vermeleri lazımdır. 
si ile 250'l0 kg. n ndeni katran 
alınacaktır: Bak D D.Y. ilan· 
!arına. vı - isteldilerin teminat 

gelmeleri ilan olunur. 
akçeleri ve kanuni vesikalarile birlikte Alım Komisyonuna 

(2167) 2-4 

Cinsi Miktarı Muham. % 7,5 
Bed. teminatı 

Lira Kş. Lira Kş. 

Eksiltme 
ŞekJi Saatı Cinsi 

------ ---- --- ------- ! -----

• • • 
Miktarı Muh. B. 

lira kr~. 

1200.-Nişasta kola 18.425 h:g. 3067 76 230 08 Açık ek. 15,30

1 

Bulaşık yıka l adet 
Mobilya 13 Kalem 2598 65 194 89 ,, ,, 16,- ma makinası 

,, 10 ,, 384 00 28 80 ,, ,, 16,30 Su tesisatı mal- 21 kalem 4775.-

% 7,5 te. eksiltme 
lira kqı. şekli saatı 

---- ------
90.- Açık 14 

358.12 
" 

14,30 
1 - idarece kabul edilen tipler dahilinde resim ve ?.emesı 

şartnameleri mucibince yaptırılacak cins ve miktarı müfre- Pirinç etiket 31.770 ad. 572.- 42.90 ,, 15,30 
dat listesinde yazılı "13" parça eşya ile yukarda miktarı ı _Değiştirilen eartnamesi mucibince ve şeraiti sabıka 
yazılı nişasta kola açık eksiltmeye konmuştur. dairesiede (1) adet bulaşık yıkama makinasile yukarda cins ve 

il - Muhammen bedeli, muvakkat teminatları, eksilt- miktarı yazılı (2) kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle 
me ~ekil ve saatleri hizalarında gösterilmiştir. eksiltmı>ye konmu~tur. 

ili - Eksiltme 20.4.939 perşembe günü hizalarında il _ Mubıımmen bedelleri, muvakkat teminatları ve ek-
gösterilen saatlerde Kabataşda Levazım Şubesindeki Alım siltme saatleri hizalarında göst~rilmiştir. 
Komisyonunda yapılacaktır. Ill - Eksiltme 18.4.939 salı günü Kabataşta Levazım IV - Şnrtname ve listeler her gün sözü geçen Şubeden 
almabileceği gibi resimler de görülebiJir. ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonundı1 yapılacaktır. 

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat- IV - Şartname ve listrjer her gün sözü geçen Şubeden 
te % 7,5:güvenme paralarile mezkur Komisyona gelmeleri. alınabileceği gibi etiket nümuneleri de görülebilir. 

(2131) 2-4 V - isteklilerin eksiltme· için tayin edilen gün ve saat-

· Urorıl _:. Oı>eratör 
-;:o;-,~======-====ıl'=-===- tlerd~ kanuni vewaik ile birlikte mezkur Komisyona gelmeler 

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

Hastalıkları MUtehnssı•• 

SiReei tramny dunfl No. 8 
Taıa fotoğrafhaneıin bitifik 
Saat 10 daa 20 ye kadar 

Mü NA KAS A'Y 1 
Okur ve takip ederler 

Çünkü bu Gazete 
onların en emin rehberidir 

ilan olunur. (2166) 2-4 
-=--=--=~::wıt::>L~-ı:==s::,,.....,...,. ________________________ _ 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudication 
Mode Prix 

d 'adjudicat. eatimatif 

A) Adjudications au Rabais 

Caution. 
proviaoire 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier des Charıes Jours Heures 

Conatructlons - Rltparations-Trav. Publlcs-Mzu6rlel de Constructlon-Cartographle 

Rep. depots 
Constr. baasin et loeal pour moteut 
Trav. enduıt, peıntı.ıre et badıgeuonage 

de la bausııe en boıs d ecoıe de 15 
classes 

Dreuement projet pour adduction eat1 
potable d' Aydoaı (aj.) 

Coostr. chal!ssee goudronoee a Cihangir 
(Cab. eh. 92 P.) 

Const. batıssc L ıue Aviation Turque a 
Boıu (aJ.) 

Gre a gre 49~ 07 
b77 90 

Pli caeb. 20153 05 

Gre a sırlı 

Pli cacb. 18487 20 

Gre a gre l 1989 88 

37 3~ 
65 83 

1511 41) 

13S6 54 

899 2:l 

Dir Monopole~ Uzunköprü 
Dir. Statıon Vıgne Bornova 
Dir. Trav. Pub. Gıreıon 

Municip Pendik 

Com. Perm. Munlcip. lst. 

14-4-39 16 -
19-4-3 l 15 IJ 
20-4-39 15 -

3-5-39 16 -

2l-4-3g 15 -

Ligue Aviation Turque 1 moiı iı parlir d'1 11-3-:>9 
Suc Bolu 

Produll• Chlmlquea et Pharmac utlqucaa·lnetruments Sanltalres-Fournlture pour Hopttaux 

Medicaments de aıpeeıalite iodıgene: 6 lots Gre i gre 1250 - 187 50 Com. Aeh. Int. Tophane 10-4-39 14 30 
6-4-39 11 -,, et .n1otrumı.nts de veleri· ,, 1240 - 93 - Com Aeb Surveil Douan. iıt. 

naire : 71 lota 

Habillement - Chauaauras T ıssus - Culrs 

Cocfcction hablls (j q..acttc et pdotalou): P..ıbıique la p. 3 75 
25u p. 

Cbauaı.ures: 120 paiıea Gre a gıe 534 -

CombuatıDle - Carburant - Hulles 

Carbure: 20 t. Publique 3600 -
Bcnı.i..e: 3::ı00 k. • v .. lvalıne: 60 vacoum: 

28U k. • ııraıase : 6U k. 
Boı•: 2u t. 
IWIWUı• 

M.-ehine luıivcuse, id. a presscr et id. i 
ıepaııu:r : 3 p. dı:: chaque (aj.) 

Preue, perforaleur, pıcrreı iı aiguııer, 
tourocvıs, raboca et autreı outııs 

Bouteılleii de nivdlement d'eau pour lo-
comotıvea : 23-loO p. 

Goudron mıoeral: 25 t. 
Boulooa : 2925 k. 
Tamıs pour ballast No. 1 et 2: 80 p id. 

pour aable : 20 p. 
Camıoonette de 1 t. : 1 p. 
Fer. roı.ıes, tôle galvanİ.iee, fer coroieı e, 

rivets, fil de fer ıalvaniae, tuyaux eo 
fer, oxygeoe ele. : 17 lot. 

Articles de corrHpondance : 9 lota 
Voıtures do tranaport a 2 chevaux: 2 

pairu 

Provıslons 

Epioard : 2 t. • poirreaux : 2 t. • vermi• 
cellea : l t. • buıle d 'oh vç& : 500 k. 

Harieota 11ecıı : 7 t. 
Savon : 220U k. 

Gre a gre 

,, 

Publique 

" 

" 
" 
" 

" 
" 

Gre a ır6 
,, 

Gre a gre 

Publique 

B) Adjudications a la surencher<:_ 
Tablea chauıses, miroiu ete. Publique 

Meublea de maison ,, 

Erzak, Zahire, et ve Sebze : 

13300 -

1248 -

2600 -

800 -
1197 50 
1120 -

3000 -
831 60 

610 -

9SO -
770 -

Kabataş Erkek Liıeai Satınalma Komiayonundan : 

Cin al 

Sadeyat 
Pirinç 
Kuru fasulye 

,, barbunya 
Nohut 

Mıkdaı ı Muhammen İlk teminat 

ıooo 

1.100 
500 
150 
400 

fıyatı L. K. 

100 i5 
27.5 
14,25 
9,90 

16,- 66,30 
Yumurta 5ıO(ladet l,2> 
Kuru aoğau 8l O l ı ,-
Patates 2500 8,5 
Odun l50 çeki 320 40,50 
Mangal kömüıü 1500 kılo 4 

Okulumuz panııyurıu için alınacali yukarıda yazılı yiyecekler 

2490 sayılı arttırma ve ekııllme kanunu ahkamına tevfikan ihale· 

leri yapılmak üzere 27.3.939 gürıü ekıiltmrye konulmuşlardır. Bellı 

gilo ve aaatte sadey .. tıua verıleo fiat haddi layıkında görülmedi 

tinden ve kuru er.ıaka iatekli çıkmadıj'ından dol.ayı ekaıltme on 

70 31 

80 lO 

270 -

997 50 

93 60 

195 -

60-
89 82 
8.ı -

225 -
62 37 

73 50 
57 75 

Com.Ach. Ee. Meticra a Sı.ıltanahmet 20-4-39 14 -

Com. Ach Iot. Tophane 10-4-39 15 -

Com. Aeh. Miu Def. Nat. Ank 10-4-39 il 
Com. Acb. Comm. Miıit. İ.st Fındıklı 134-3!:J il 

Com. Aeh. Div. Selımiye 12-4-39 14 -

Com. Aeb. Iot Tupbaoe 13-4-39 14 30 

lere Expl. Ch. Fer Etat Haydarpaşa 20-4-39 JO 30 

lere Expl. Cb. Fer Etat Haydarpaşa 2j-4-39 lO 30 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

25-4-39 1 o 30 
21-4-39 lO 30 
21-4-39 10 30 

Com. Aeb. Econ. Monop. Kabatache 21 4-39 16 45 
Com. Perm. Municip. 1.t. 21-4-39 14 30 

Com. Acb. Comm. Milit. İat. Fındıklı 

" " 
13-4-39 10 -
11-4-39 14 -

Com Ach.Comm. Gen. Prot. Foretı fst. 7-4-39 14 -

Com. Ach. Milit. Gireıon 

" " 
29-4-39 
29-4-39 

4eme Bur. Executıf lıt. Tophane, 10, 13-4-39 10 -
Boğaz K1::aea Kıtla altı No Jj5 345 

4eme liur, Eıı:ecutıf İst. P.mgaltı 8,12-4-39 l~ 30 
Baysungur Sokak No. 109 

gün müddetle uzatılarak 10.4.9 9 pazartesi gilnü aaat J0 oa bıra• 
kılmıştır. Ekaıllme Beyoğlu lıtıldil Cnddeıinde latanbul Liseler Mn
baaebecılıj'ı bınasında toplanan okul Satmalma Koınisyonunda ya• 
pılacakur. bteklıler ilk teminatlarını belli gün ve ıaattcn evvel 
Liıeler Muhasebeciliği veznesine yatırarak alaea!ıcları makbuzlar 
yeoı yıl Ticaret odası Vt'.SıkıılarHe bırlikte elcıiltme ~amanından bir 
saat evvel Konıiıy<'na vereceklerdir. Şartnameler okul idsreıinde 
görülcbilır. 

b) MUZA YEDELER 

İııtanbul Levazım Amirliğı Satınalıııa Komi yonundıın ; 

1 ve 2 No. lı dikim evlerinde birikmi~ olaıı 93 ton yünlti 
kırpıntı J 9.4.9.~9 çurşamha günü aat J 5 de Tophanede Levazırn 
Arnidığı Sııtınalına Ko. da knpıılı zarfla satıJacaknr. Tahmin 
bcddı 325SO Jira ilk temınatı 2443 Jıra 25 kuru~tur. Şartna
m,.si Ko. <la görülebılır. Kırpıntılar her iki dikim evinde gö
rüıebilır. 1 leklilerin kafluni vesikalarile beraber teklif mektup
larım ihale saatinden hır saat evvel Ko.na vermeleri. 

Müteahhitlerin Takvim i 

Cuma 7.4.939 

Tekerlek dingil, bnvaugrea, k11p1 malcara11 v. ı. (D. D. t.),., 
Bina İof. (H ırta Gen. Direk.) No 938 
Un (ManısR Tümeni) N? 1000 
Sig.ua teneke kuluıu (inhisarlar U. Mud.) No 1000 
Demir maden ve agaç vidııları civata ve çivi (D. D. Y.) 
Kırtasiye malı.emesi (D. D. Y.) No 1003 
Okul binası tamiri (Davutpaşa Orta Okula) No 1004 
• Bina ankazlara (iıt. Defterdar.) No 1004 
Araba tekerlekleri içia listik (Ank. Beled) No 1004 "" 
Eelektrik tnbloıu konma İft (ist. Uninnite•I SAK.) No 1 
Lüleci kili (A&k. Fabrikalar) No 1005 
Okul binuı tamiri (Cağaloğlu Orta Okulu) No 1005 
Pavyon tamiri (İst. Sıhhi Mueısrseler) No 1005 
İıpirto takımı (Tophane Lvz.) No 1006 
• Çam atacı (Kemalpaşa Orman Bölge Şefliği) No 1007 "1. 
• Kükiiıt 11uni ipek v. ır. (ld. Gümrükleri B1ttmüd.) No 'ı 
Çehk malze,ne ve ahminium halitası (Türkkuşu Ge•• 

No 1009 
Hükumet kon atı inş. (Hizan Kaymak.) No 1009 
Sert butday (Loleburgaz Tümeni) No 1011 
Duvar ve hendek !nş. (Diyarbakır Lvz.) No 1011 
Cümhuriy •t abıdeai ioş. (Gırcaon Beled ) No 1011 
Kuzu eti (İıt. Ziraat Mektebi) ~o 1013 ıJI 
Elektrik tesisatı ile kanal ve au köşkü inş. (Suaıtırlık 8' 

No 1013 
Çam kereate (Kayseri Tayyare Fabrikaaı) No 1014 
Yapı malzcmeaı (İıt. Komut.) No 1014 
Demir çubuk (Çanakk. M&t. Mvk.) No 1015 
Hela inş. tlzmir Beled.) No 1015 
Aleminyom çaydanlık (Tophane Lvz.) No 1015 
• Elektrik motörlü biçki makineai (Üsküdar icra Meın ) rf• 
inşaat maızamesı \:Selımıye A•k . .5AK.) No 1016 
Yul ioş. (Kütahya Nafıa Müd.) No lO 16 
Et makioesı (Setemiye Ask. SAK.) No 1016 
Anbar iıış. (M. M. V.) No 1017 
Komodin (Harb Akademiıi) No 1018 
• Bına ankazı (Kadıköy Vakıflar Direk.) No 1018 

Memento des 

Veııdredi 7.4.939 

Rouea, easieux, bolts a ıraiu~, pouliu de porte 
No 975 

Conıtr. biliHe (Dir. Gen. Cartoıraphie) No 988 
Farine (Dıv. Manısu) No 1000 
Boiteı eo fer blanc pour cİiareltes (D,r. Gen. Monop.) 1'11' fi' 
Vıa en f~r, en metal e\: en boıs, clous ete. (Ch. Fer Et•1) 

F ournıture de bureau ( ,, ,, ,, ) 
Repar. bntıue ecole (Com. Ach. Ecole Second. Davutpd) 
• Decombreıı maısoıas (Deflerd rat lst.) No 10 )4 

Caoutchouc pour roues voılurea (Munieip. Ank.) No ıaof 
Trdv. placemeot tablt:au electr. lCom Acb. Universite ı.t.t 
Terre ar&ıle ~f ab. Mıl) No lOUf> 
Repd. batuıac ecole 'Ecole Second. Garçon1 Caıalotlaı) 
Repar. pavıllon \Elabl. Hy&ieoe ut.) No 1005 
Lampea a atcool (lnst. Tophane) No 10"6 
* J:Soıa de upin (l.hef Foret Kemalp&fa) No 1007 f'. 
• Soufıe, soie arlıfıcıelle ete. (Dir. Ventea Douaoer lıt.) 
Materiel en aeier et alliaıe en alumioium (Dir, Gell• 

No ıuo~ 

Conatr. konak ııouvernemental (Kaymakamat Hiuo) 
Ble dur (Dıv. Lüleburıraı.) No 1011 

Conıtr. mur d fosae (lnt. Diyarbakır) No 1011 
,, wonumeot Republ. (Muoıeip. Gireaon) No IOl 1 

Vıaode d'aııueau (Eeule Agıicole lat.) No l013 
loat .. ll. electr. et cooıtr • .:anal et kioaque d'eau (MuoicİP 

No 1UL3 f 
Boi11 de conıtr, en 1apin (Fab. Aviation Kayaeri) No ıOI 
Materıel conatr. (Command. Mıl. lat.) No 1014 
B"rrca eo fer (Paeees Foretea Çanakkale) No 1015 
Constr. W. C. (Municip. bmir.) No 1015 
Theıere en alumıoıum (lot. Tophane) No 1015 
• Macbınc de acıerie a moteur tlectrique (Bur. Edc•tlf 

No 1016 

Matem:l conatr. (Com Ach. Mal. Selimi7e) No 1016 
Conıtr. routo (Dır. Trav. Pub. Kütahya) No 1016 
Macbioe i bacher la viande (Com. Acb. Mal. Sclimlye) r" 
Constr. depôt (Mın. Def. Nationale) No 1017 
Comodine (Academie Guerre) No 1018 
• Deeombrea biti11e (Dir. Vakoufa Kadıl.CSy) No 1018 


