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• 
GAZETESi 

Umum Tü :carların ve ~üteahhitlerin mesleki Organıdır 

imar, irad ve Sıhhat 
Yazan : L. A. KENBER 

Belediye ıçin lstanbul şelıri lam rııanasile bir ça
lışma yeridir. Fakat bu çalışma yeri o kadar biri
birine girıfl kurulmuş bir şelıir sahasuıda bulllnuyor 
ki,· yapılan bütün işler ancak .zaman ile kendini gös
terebilir. lstanbul şetırirıi mamur bir şekle sokabil
mek ıçin yapılabilecek ışlerin lıududlnrı çok gerıişdir. 
flu lmdudları lasaltmak ve daraltmak için de geceli 
ve gtmclıi:lü mesai sarfelmek zarureti uordır. lstarı
bul l><ışancı kudnlıle maruf bir Belediye Reisine 
maliktir. Bıilıin ıim dlcr ele ondcıdır. Şelıır Juıtkı in
lizardcıdır. 

Hastanın Ümidi doktorda dır 
derler. istanbul dahi tarihi bir met
rukiyet içinde llalmıf bir ıehir fa
kat metrukiyelin teıirile her tara
lı örselenmiı bir 9ebirdir. Bu şeh
rin baıına getirilen baı dahi bir 
doktor oldutuna ıöre haııtalığıo 
teıhis edildiaine , e tedavi için de 
en son ilmi tedbirlerin alınacağı
na inanmaktayız.. 

Şu halde İıtanbuluu da ümidi 
Doktor Kırdarın icraabna batlan
mııtır. Sayan Belediye Reisimizin 
vakfasız me1&iai, devamlı meıguli
yeli şehrin bir kon,ültaayon he· 
ydi ile muayeneainden sonra ah· 
nacak ciddi tedbirleri tebarÜ%. et
tirmiıtir. Artık İstanbul, mamure
lite doj'ru yürüyor. Onbet lf.ııe 
sonra bu tebri eskisinden çok fark
lı göreceti&. Belediye için her İ• 
tin ilk hatvui paradır. Parayı da 
Belediye Reisimiz temin ettirmiı· 
tir. 

Belrdiyeye terkedilen tramvay· 
lar, tünel, elektrik, hasılatı, yann
dan yakın bir zama11 sonra da ban
liyö vapurları belediyeye aettık· 
teo sonra her İstanbullunun ce· 
binden çıkacak paranın artık ta
ID&DJile latan bul f e hrine sarf edil· 
me devresi baolamıı demektır. Şu 
halde fatanbulda halk ile belediye 
arasında daimi bir alıf veriş birll
Q'i ba9lamıı olacaktır. Belediye 
halkın mevduatını nazım ve mü
dGr vazifesi ile tanz.im ve idare e• 
derek fehri ümrana kavuştura· 
caktır. 

Şehrin imarı için yapılacak iı· 
lerde iktiaadi bakımdan ııaı.arı dik· 
kata alınması İcab eden pek çok 
noktalar vardır. Bu işlerin başın· 
da fukara halkın hay. t şartlarını 
ucuzlatmak şıkkı gelir. İç ve ke· 
nar mahallelerde Y•fayan bu sınıf 
halkı bir tehirli gibi yaşatmak İ· 
çin esaslı tedbirler dü9ünülmeli· 
clir. 

dür. Bunun için Belediyece şeh· 
rin müe.ueıelere yakın bir yerinde 
birer katlı, sıhhi tartları cami ikı
şer odalı kirgir evler yaptırılabi
lir. Bu nlerin birer küçük bahçe
leri de bulunur. Bu suretle küçü ' 
binalı ve şehrin İmar planını boı.
mayacak şekilde, işçi mahallele: re 
tes's edileb lir. Bu evler belediye 
müesseselerinde çalışan kimselere 
kiralanır. Kiralan11n binalar on s • 
nede kendini amorli edebılir. On 
Hne sonra bütün bu avler Belc
dıyeye bedavaya kalmıt olur. O· 
nun için Aukarada yapılan wemu· 
rin evleri gibi büyük binalara ih
tiyaç yoktur. Azami ilç oda ka
fidir. liu suretle belediye müesse
selerinde çalııacak olanlar da ba
yat galle•lnio en bt'lli batl111n1 dli · 
şünmekten kurtarılmıı olacaklano
dan çalıımaları da o niıbette ran· 
dımanh olur. 

Bu küçük İfçi evleri belediye· 
ye her ıene mühim bir varidat te: 
mlu edebilir. Bundan batka işç1 
kesafeti bulunan mıntakalarda. İf· 
çilerin tahtı iıticarında bulunan 
bir çok viraneler, harap, ahıap 
ve yıkık aakaflı kulübeler de ya
vaf yavaş ortadan kaldırılmış o· 
lur. 

Belediyenin kendi müe11eaele
rioden başka ıermayesine iştirak 
edeceji bir şirketle veya beledi
yeler bank&1ile mQşterek olarak 
ıehrin muhtelif 1emtlerinde ışçi 
kes feti olan yerlerde İfçıye elve· 
rişli vüsatta küçük evler dahi yap
lır .ıtbilir. 

Bu suretle de şehrin kenar ve 
köfe mahallelerindeki fukara halk 
kesafeti a:ı.altılmıı olur. 

Bu tarzdaki tesisat ile tehrimiz. 
umumi sıhlıatı de alakadardır. Sa
ri bir ha1talık zuhurunda daha ko
laylıkla lıaıtaıığıa iwha tedbirleri 
ittihaz. olunabilir. Sıhhi tedbirler 
ittihazı için de ucuz. yaşamak mec 
buriyetinde kalau itçi sınıfı daha 
müsait şartlan cami İ>ir mıntıkaya 
uakl ediJmiş olur. 

Ortalıkta gubre, süprüntü kal· 
maz, kanalizasyonlu ışçi mahall· 
leri teşekkül eder. 

İtçlnin hayat tartlan deA-işir. 

a) M üN A ~ AL R ...__, ______________________________ ._........._ 

inşaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

İslnobul P. T T. Miıdürıiığünclen : 

Arnavutköy P.T.T. Mt>rkezi binasında yaptırılacnk bazı 
tamirat pazarlığa koııulmuşıur. Paznrlık 12.7.9.39 ~aış ımha saat 
15,30 da } .. taı l ul B. p s dhane binası alt k tla nıiifetti~lik O· 

dasında ıoplaudcak alım ı;atıuı komisyonuııda yapılacakqr. 
Muh ımmrn bedeli 344 lira 9 kuru~ muvakkat teminat 2S 

lira 31 kuruştur. 
Taliplerin keıif ve şart:ıan esini görmek ve muvakkat le· 

miııatJarmı yatırmak üzeıe çalış ırn J4Ünlerindc mezkur ıııüdür-
1uk idari kaJt;m levıı1.1t,J1 kı ı ına pnarlık ~[ın ve saatinde de 
palarlık gün ve sıtatinu ıı 8 gün cvvd lst uıbul Vılayetıııdtıı 
alın ... cak hu ış,.. heıızer iş yaptıkları hakkındakı ehlıy •t rnsika· 
sile birlıkte koo isyorıa rrüracııntlan. 

Ankara Defterdarlığmdan : 

2160 lira muhammen keşif bedelli Çankaya mal mil
dilrlük binasında yapıhıcaK tamirat işi açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

İhale 17.7.939 pazartesi günü saat 15 de Ankara def
terdarlığmda toplanacak eksiltme komisyonunda yapıla
caktır. 

isteklilerin ihaleye girebilmeleri için nafıa mUdürlü
ğUnden alacakJarı fenni ehliyet vesikası ve 162 liralık mü
vakkat teminat makbuzu He adı a-oçen günde komisyona 
gelmeleri. 

Bu işe ait şartnameyi ve keşif evrakını görmek ve iza
hat almak isteyenlerin defterdarlık milli eml4k müdürlilğU
ne müracaatları. 

Nafıa VekAletinden : 

Adana vilayeti dahilinde Adana-Karaisali yolu üı:e
rindeki Çakıt köprüsünün betonarme olarak yeniden.inşaatı 
90 bin lira keşif bedeli üzerinden kapalı zarf uıulile ekıilt
meye çıkarılmıştır. 

Eksiltme 20.7.39 tarihine musadif perşembe gfinü saat 
l6 dn Nafıa Vekaletinde Şose ve Köprüler Reisliği odasın· 
da yapılacaktır. 

her iş'ı'inin iki üç 2ündelitini feda bile iskaralı hamamlar tercih e• 
etmesı laxımgelir dilmelıdir. 

Halbuki yazın bilhe sa İıtao· Akıutı ve sulan derin olan 
bul gibi her liiene tedricen yaz ıı· boğaıda ıskar lı deniz hamamla· 
cağının artmakta oldua-u bir şe· rnıa ihtiyaç vardır. deniz hamamı 
birde de ir. banyosu en mühim ihtiyacı o kadar fazladır ki, bazı 
11hlıi bir zaruret halıni alruıştır. semtlerdeki halk çok uzaklara ka· 
Açıkta denize girmek bir çok teh· dar gitmek iılırarında kalmakta· 
likeleri daidir. Şehrin her tarafı dır. 
deniz: olduğu halde bütün yalı Halkımızı deniz suyuna, güneı 
boylan banyo yapılanı yacak bir 

1 

banyosuna alıştırmak onların uh· 
haldedir. hlitleriai takviye etmek demektir. 

Halbuki fakir halk için tehr n Denizli bir fehir halkının denizci 
muhtelif yalı bo Jarmda lemiı ve olması lazımdır. Halbuki İstanbul· 
latım akmayan yerlerinde belcdi- I da denize giro,cmif o kadar çok 
ye tarafından deniz hamaıolan 

1 

fehirli vardır ki bunların hepsi de 
yaptırılması çok mühim ve hayati ço,uk çocuğunu deniz suyundan 
bir ıhtiyacı kartılıyacak tedbirler- 1 uzalda9hrm~ğa çalışırlar. Yazı ı • 
den biri olacaktır. cak geçen 1 .. tanbulda deniz ban· 

Mesela yan yana iki yalı kö· yoıu vücudün iyi ve munlaıam ça· 
yfinün lam ort sına isabet edecek lıfwaııııı, derinin lam ve mükem· 
yerde Avrupada olduku gibi her nıel olarak vazife görmeıial temin 
sene kurulup bozulabilen Demoıı· ed r. Gü11e9ia Ültralı ye tabii vi· 
table) deniz bamamlan yapılabilir. taminli teıirile vücud sıhhatini ka-

Hatta bu gibi hamam yerleri zauır ve gihbü&le9ir. 

Küçfik bir miaal olarak tram• 
vaylarda, tünelde, elektrik şirke· 
tlnde çalııın küçük maaş ve ilc
retli müstahdemin ile itçileri na· 
ııan dikkate alıraak, bu adamlann 
kuançları ile bugünkü hayatlarını 
ne kadar sıkıntı içinde geçtiaini 
kolaylakla anlayabiliriz. Belediye· 
nin kendi idareııine geçen bu müeı-
1eaelerde çalııaoları pek ali daha 
milaait ve iktisadi şartlarla yaf&• 
tabilir. Hem bu sayede de Bele
diyeye az çok bir irad bile temin 
olunabilir. Bu ıofiesaeselerde ça
lıf&D yüzlerce müstahdem ve iıçi
ler ıebrin muhtelif semtlerinde kö
tl tartlar altında, sıhhi vacibeaİ 
bulunınayan yerlerde yaşamak 
ınecburiyetinde bulunuyorlar. Hal
buld bunlan müuıeaelere yakın 
bir mahalde kurulacak İfÇİ mahal· 
lelerlode barındıraıak mümkün· 

Havadar ıuyu bol sahalarda lıı.uru· 
lacak olan bu aibi mahallelerin 
faydaları o kadar çoktur ki, onları 
doktor olan Belediye Reiııiwiz biz· 
den dalıa iyi bilir vo takdir eder. 
Belediyenin yine bu gibi halk i· 
çin yapmak mecburiyetinde bu
lunduAu ikinci bir it yaz.ın deniz 
banyosu için deniz hamamları kur· 
durmasıdır. 

işçi 11nıf1 ae Floryaya ne Al· 
tınkuma ne KüçOkıu plajına, ne 
de Suadlye, Adalar, Kalamış ve 
Salacak plajlarına gidebilirler. Bu· 
ralarda denize gırebilmek için 

belediye nam ve henbına yapıla· Bizce deoiz l:>aoyoıu ıpor<.!an 
bilditi a-ibi bir firkete de verile· daha ziyade kuvvet ve bayat ka• 
bilir. zandıracıdır ve deniz banyosu bir 

Hem halk istifade eder hem de su sporu olmaktan ziyade enerji 
az. bir nlıbette de olsa Belediye· ve canlılık sporu olur. 
ye bir irad temin edilmit olur, Bu ıtibarla Hyın Belediye Rei-

y alııız Jialiçte deniz hamamı sim iz Doktor Kırdarın bu mevzu 
yapmamalıdır ile de alakalanmasını çok yerinde 

Fakat ururet halinde yapılıa buluruz. 

1 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 450 ku
ruş mukabilinde adı geçen reislikten alınabilir . 

İsteklilerin eksiltme tarihinden en az sekiz gün evv l 
bir istida ile Nafıa Vekiletine milracaatle bu gibi inıaatı 
yapabileceklerine dair ehliyet vesikaıı almaları llzımdır. 

Eksiltmiye gireceklerin bu vesikadan baıka 939 senc
ıine aid Ticaret Odaaı vesikaıını ve 5750 liralık muvak
kat teminatlarını havi olarak 2490 sayılı kanunun tarifatı 
dairesinde hazılıyacakları kapalı zarflarını yukarıda yazılı 
vakitten bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Ko
misyon Reisliğine vermeleri lAzımdır. 

Tekirdağ İskAn Mildilrlilğllnden: 

Çorlu kazası dahilinde Edirne - lstanbul asfalt yolu
nun 1 ~4 ilacü kilometresi civarında yalnız kerestesi htiku· 
met tarafından verilmek şartile 200 göçmen evi inıası ıçın 
27.6.939 günU kapalı zarf usulile yapılan eksiltmede teklif 
edilen bedeller Komisyonca haddi IAyik görillmediiinden 
yeniden eksiltmeye konulmuştur. 

Şartname ve pllnlar vesair evrak 315 kuruı bedel mu· 
kabilinde Tekirdağ lskAn MDdürlüğünden alınabilir. 

Eksiltme 14 7.939 cuma gilnft saat 15 te Tekirdağ lı
kiıı müdürlüğünde müteşekkil komisyon huzurunda ve ka
palı zarf usulile yapılacaktır. 

Muvakkat teminat miktarı 4401 liradır. 

> 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz.) --
lataobul Levazım Amirlıtl Satıoılma Komisyonuad1n : 

Bir adet elektrilde mGteLnrik pf'dolu bava komprHÖril alıaa
caktır. Puerhkla eksiltmeai 11.7.939 salı l'İlDil uat l~,30 da Top
hanede lıtanbul Levazım Amirlij'i Satınal11ta Komiıyonunda yapı• 
lacaktır. 

• • • 
Uç kutuları alınacaktır. Bak, lat. Elektrik Tramvay TGHl 

ltletmeleri U. Mild. illnlanaa. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaıır v. s. 

Orman Koruma Genel Komutanlığından : 

Muham. Muvak. Eksiltmenin 
fiyatı teminatı tarihi ıaatı 

Cinsi Mikdarı li. krş. li. krı. 
Mamul yazlık elbise 2416 takım 5 50 996 60 18.7.39 11 
Mamul çamaşır 8500 ,, l 15 733 15 18.7.39 15 
Battaniye 1325 adet 9 - 89' 38 19.7.39 11 
Kilim 3050 ,, 3 60 823 50 19.7.39 15 
Mamul kışlık elbise 1891 takım 10 - 1418 25 20.7.39 1 J 

Orman koruma genel komutanlık kıtaatı ihtiyacı içın 
yuknrda cins ve miktarları yazılı beş kalem melbaıaun 
249) sayıh kanunun 31 Maddesi mucibince kapala zarfla 
eksiltmesi hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Ankara• 
da Y eaişchirde Orman koruma genel komutanlık ıatınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

Şartnamesi her gün parasız komisyonda görülebiler. 
İsteklilerin kanuni vesika ve teminat makbuzlarını havi 

teklif mektuplarını eksiltme gün ve saatinden en aıağı bir 
.saat evvel mezkur koqıiıyona vermeleri ilin olunur. 

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı. 
Hu~vC'kalct lsttıtıstik Gen 1 Oırektörlüğü Ekıiltnıe ve (h ıle 

Komisyonundan : 

Kopalı zarfın eksiltme ve ıhalrsı yapılacak olan l 1 ay· 
ık ha ici tırııret istali~tik mecmuasıdır. 

Bu eserlerin baskı adedi 250·300 dür. Yalnız kinuııu"'v· 
vcl ay ığı 400-500 olacaktır. 

l l aylık mecmuanın forma yelOou 343 tahmin oJmuı· 
tur. 16 sahifelik beher forması için tahmin olunan tabı bede· 
li 27 liradır. Tutarı olan 926 l lira üzerinde Yo 7,S muvakkat 
tr>f inat 695 liralık banka mektubu ve1a makbuzu vcnloıed 
Jazın dır. 

Eksıltme tc muıun 20 inci perşembe gtıau saat 16 dı 
umuuı wüdtidük buıımnda toplaııacak olan kouıiayooda açıla• 
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A) Münakasalar 
ın,aat, Tamirat, Nafia ı,ıeri, Malzeme Harita 

Hoizler projesine uygun kanalizasyon yap. 
Buca Belediye mezbahasında kan kanal 

inş. (temd.) 
Göçmen evi İnf.: 200 ad. (şart. 315 kr) 

(temd.) 
Hamam ve buğu sandığı İnf: (temd.) 
"Çakıt,, köprüsünün betonarme olarak ye• 

niden inş. (şart 450 krş.) 
Halkevi binası ikmali inf. 
inhisarlar Başmüd. binasında yap. tamirat 

ve tadilat 
Zinz.irlikuyu mezarlığında yap kaldırım 
Suadiyede Maoaslıı- sokağı şose inş. 

Fatih 2? inci okulun tamirı 

Aç. eks. 

Aç. ekı. 

Paz. 
Kapalı z. 

" Paz. 

7-! ) -
829 65 

10103 13 
90000 -

26236 37 
2818 41 

55 50 

440 1 

5750 -

1968 -
218 93 

Aç. ekı. 5279 395 93 
" 1226 64 92 -
" 1747 07 131 04 

Elektrlk·Havagazı-Kalorlfer teslsatve malzemesi) 

Münakasa Gaıeteı! 

İzmir Bel diyesi 
Buca 

" 
Tekirdağ İıkin Müd. 

Karnhallı Belediyesi 
Nafıa Vekaleti 

Erzurum Valiliai 
Ank. inhisarlar Batmüd. 

ist. Belediyesi 

,, " 
" ,, 

17-7-3;) 16 -
15 giln içinde 

14-7-39 15 -

24-6-30 itib. 1 ay 
20-7-39 16 -

21-7-39 15 -
17-7-39 16 -

19-7-39 14 -
19.7.39 14 -
19-7-39 14 -

Uç kutuları (temd.) Aç. eks. 
Paz. 

4710 - 3 :>3 25 lst. Elek, Tram. Tün. İşlet. U. Müd. l-1·7-39 15 -
Elektrikle müteharrik pedolu kava komp· 

reıörü: 1 ad. 
Şehir Tiyatrosu kalorifer tesisatının tamiri Aç. eks. 376 88 

Mensucat, Elblstı, Kundura, Çama,ır v.!: 
Elb:se: 83 tak. 

Yazlık elbise 183 tak. (temd.) 
Mintan: 5000 l\d. 
Kundura:6800 çi(t (şart. 470 krş.) 
Yazlık elbise: 2416 tak. 
Çamaşır: 8j00 tak. 
Battaniye: 1325 ad. 
Kışlık elbise: 1891 tak. 
Çizme: 92 çift 
Yazlık elbise, kasket ve tozluk 
Tüylü deri: 2500 ad. 

Açk. ekı. b. 20 -

Kapalı z. 

" ,, 

" 
" 
" Aç. ekı. 

" Paz. 

1136 29 
6000 -

çifti 4 70 
beb. 5 50 
beb. 1 15 
beh. 9 -

beh. IO -
1622 50 
3l27 -
4950 -

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazınu 

Halk sağlık propaganda afitleri baslınlma Aç. ekı. 
ıı (temd.) 

Harici ticaret istatistik mecmuası bashrıl. Kapalı ı:. 92dl -

Mobllya bUro ve etyası, Mufamba -Hah v.s. 

Memur masası: 50 ad. 
Dolap: 40 ad. 
Kilim: 3050 ad. 

Nakllyat Bofaltma - YUkletme 

Lavemariıı kömürü nakli: 6120 t. 
Köstence ve V aroadan denhı yolile göç· 

men nakliyeıi 

Aç. ekı. 750 -
,, 1400 

Kapalı z. beb 3 60 

Kapalı z. 
Paz. 

Mahrukat, Benzin, Makine yafiları v.s. 
Kok kömürü: 45 t. 

Sömikok: 10\.1 t. 
Gürgen odunu: 137950 k. 
Mangal kömürü: 53,8 t. 
Yerlı sömikok: 70 t. 

,, ,, 60 t. 
Motorin: 80 t. (temd.) 

Yerli kok kömürG: 25 t. 

" " 
12j t. 

Sömikok: 239 t.-linit kömürü: 50 t. 

Müteferrik 

Fıreze tezgahı: 5 ad. 
Çelik 17 kalem (•art. 650 krt.) 
Balast: 10000 m 3. 
Saf kalay: 800 k. (temd.) 
Sakandırak düğmesi: 80483 ad.-sakanda· 

aak kayıtı: 66231 ad. (temd.) 

Erzak, Zahire Et, ve Sebze· 

Yaş sebze ( 1 ıenelik) 
Yulaf: 700 t. 
Sadeyat: 15,5 t. 
K. ot: 550 t. 
Sı~ır eti: 14 t. (tenıd.) 
Ekmek: 67600 ad. 
Silt: 23,9 t. 
Yoğurt: 28,6 t. 
Taze fasulye: 3,6 t.•patlıcan: 3,6 t.-bam· 

ya: 1440 k.-domatu: 4320 k.-taze 
biber: 288 k. (temd.) 

Taze faıulye: 7,2 t.•patlıcan: 7,2 t - bam· 
ya: 2 80 k.-domateı: 8640 k.-t. bi· 
ber: 574 k. (temd.) 

Taze faıulye: 4,2 t.-patlıcan: 4,2 t.
bamya: 1680 k.-domateı: 4940 k.-t. 
biber:336 k. (temd.) 

Yoturt: 4 t. (.temd.) 

Aç. eks. 

Aç. eiu. 
,, 

Aç. eks. 
Paz. 

Aç. ekı. 

,, 
Kapalı z. 

Paz. 
,, 

Kapalı z. 
/ırç. ekı. 

Paz. 

Paz. 
Kapalı z. 

" 
" 

Kapalı z. 
Aç. ekı. 

" 

Zeytin, et, makarna, sabun, k. üzüm, un v.ı. Aç. ekı. 

Ekmek: 25: t. - koyun eti: 12 t. - süt: 13 t. 
-yofurt: 11 t. t•ker: 2,7-aabun: 1,3 
-aadeyaj': 1250 k.-Toıya pirinci 5,5 t. 

Bulj'Ur: 3 t. 

(B MUzaye'!!~!!~oi 
Cam tomrutJ•" ..:~pomm~ 
v .ı:ı.. ""° k.·amidor ad, 

ZOO'ıt · ,. _ _ .......... v. ı. 

Gilvercin iilbreal: l t. 

,, 

,, 

Aç. art. 
,, 
,, 

Pu. 

1170 -

1655 40 
1431) 50 
1750 -
1500 -
5000 -

650 -

23607 -
130000 -
~()()()() -
2040 -
5459 44 

15500 -
k. o 06 

2330 25 
4290 -
866 88 

1644 37 

877 50 

800 -

360 -

2818 88 

Tophane Lvz. SAK. l 1-7-39 15 30 

28 27 lst. Belediyeıi 19-7 39 14 -

127 61 

85 2.1 
450 -

2397 -
996 60 
733 15 
894 .i8 

1418 25 
121 75 
242 -
742 50 

695 -

56 25 
105 -
823 50 

765 -
6250 -

260 -
124 16 
107 74 

225 -

48 75 
244 -
550 75 

1773 75 
7750 -
1500 -
153 25 
~09 46 

2340 -
1162 50 
2475 -

283 50 
462 38 
233 -
321 7o 
65 02 

123 3 

65 82 

Adana güneşli Köy, Eğitmeni Ye· 
titlirme Kursu Direk. 

Adana Belediyesi 
M. M. V. S t..K. 
Orm n Koruma Gen. Komut. Ank. 

" ,, 
" ,, ,, ,, 

., ,, ,, 
,, " ,, 

Ank. Belediyesi 

,, " 
Tophane Lvı. SAK. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vek. 

Batvekilet l.tatiıtik Gen. Direk. 

lst. Belediyesi 
,, ,, 

Orman Kor. Gen. Kom. Ank. 

lıt. Atk. Fabrikalar SAK. 
lst. İskin Müd. Sirkecide 

Balıkesir Dotumevi Köy Ebe Mek· 
tebi Müd. 

Malatya hbaylığı 
lıt. Belediyeai 

" ,, 
Maarif VekAleti Ank. 
Devlet Şüraaı Mub. Kom. 
lst. Sıtma Mücadele Riyaseti Kadi· 

köy Moda Cad. 
Tavukçuluk EnstitQsü Direk. Ank. 
Sıbbat ve İçtimai Muav Vek, Ank. 
Eskişehir Vilayeti 

15-7-J9 10 -

13-7-39 10 -
18-7-39 11 -
20-7-39 15 -
18-7-39 11 -
18-7-39 15 -
19.7.39 11 -
20-7-39 11 -
7.7.39 ıo 30 

18-7-39 IO 30 
10 7.39 14 30 

10-7-39 15 -

20-7-39 16 -

17-7-39 14 -
17-7-39 14 - • 
19-7-39 15 -

18-7-39 14 -
24-7-39 15 -

12-7-39 ıo -

17-7-39 J6 -
19-7-39 14 -
19-7-39 15 -
17-7-39 15 -
10-7-39 14 -
14-7-39 15 -

17.7.39 10 -
19-7-39 11 -
24-7-39 14 30 

Aık. Fabrikalar U. Müd. SAK. Auk. 20-7-39 15 -
" ,, 20-7-39 14 30 

D. D. Y. 8 cİ İşletme İzmir 24-7-39 16 -
ist. Elekt. Tram. Tüo. İtlet U. Müd. 14-7-39 lO -
Topbanc Lvz. SAK. 10-7 39 15 -

Darüşşafalca Müd. Nuruoımaniyo 13-7-39 10 -
Burıa Tümen! vels t. Ank. Lvz. Amir. 26-7-39 11 -
Sıvas ,, SAK. 18-7-39 15 -

" " ,, 20-7-39 15 -
Balıkesir Aılt. SAK. 7.7.39 11 -

" C. ~1üddeium, IJ.7-39 15 -
İzmir LV2. SAK. 17-7-39 10 30 

" ,, 17-7-39 IO -
" " 10-7-39 10 -

• " 8-7-39 ı 1 -

,, 
" 8-7-39 12 -

Samıun Aık SAK. 6-7-39 15 -
Havza Köy Eğitmeni Y etittirme Kur· 5-7-39 14 -

ıu Direk. 
Sivas NOmuoe Haat. 14-7-39 14 -

'l1 - l.t. Belediyesi 19-7-39 14 -

Dev. Orman i,. Dursunbey Revir Amir. 6-7-39 15 -
Dev. Orm. İt. Karabük Revir Amir. 17·7-39 11 -
İst. 2 ci iflas Mem. lst. Tıtcdar 6-7-39 10 -
Tophane Lu. SAK. 11·7·39 15 -

1 

caktı r. Bir snat evvel zarflarım komiS)On reisliğine veril 
Jlizmıdır. Bu b ptakı eartname komi ... yon kAt ipliğinden ist 
bilir. Nü 1111c dnirfd görül cektir. 

Mobilya, ve Büro Eşya, Muşamba, Halı·v. 

630<• Jirahk marangoz işi yap. Bak, Gilzel Sanatlar Alcade 
A E. K. ilanlarına 

• 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. 

Eskişehir Viliiyeti D.ıimi Encümeninden : 

ldarei hususiyo için 239 ton sönıi kok ve SO ton s 
linit l.7.939 ta rıh inden ıtibaren 24.7.939 tarihine müsadif 
ıuresi giinıi sant 14.riO kadar kapalı zarf usulile eksiltm 
konn u tu r. Teminnn muvak\.ate 5)0 lira 75 kuruştur. l 
yevmi mezk ıi r"la mrıkamı vilayette toplanacak olan daimi en 
nH•n tnr1:1hndaıı yap lacakt ı r. Şırtnımey i görmek isteyeni 
daiır i encümrıı ke'~mine münıcaatJsrı lazımdır. 

••• 
Gürgen odunu ve ma112'al köaıüril alıaacalctır. Bak, fat. Be 

ilanlarına. 

Müteferrik 

Melanjör, platform ve alttan ıflrme araba ahaacalstır. 
fnblnrlar U. Müd. ilAnlarına . 

* •• 
8 )0 kilo :ıa f kalay alın cıcaktır. Bak, İıt. Eletrik Tramny 

nel İ~letmel~ ri U. Müd ilaolarıu ıı . 

--· --......-.. 
Erzak, Zahire, et ve Sebze-: 

- w-.--

Ed ı rne Piyade Jandarma Alay Komutaahtından : 

Erzakın Cio, i 

Kuru fasulye 
Bul~ur 

Miktan 
Kilo 

! 0000 
30000 

Tahmin 
Fiyat 
Kurut 

18 
16 

Muvakkat 
Teminat 

Ura 
270 
360 

lhaleıi 18. 7.939 saat 10- I0,30 da açık ekıiltme uıulile ya 
caktır. 
Pirinç 

İhalesi 18.7.939 ıaat 
Nohut 
Kuru ÜıtÜm 
Toz teker 
Şehriye (Yıldız) 

irmik 
Badem içi 
Kuru soğan 
Salça 
Kırmızı biber 

30000 30 673 
11 de kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

15000 15 169 
10000 2:5 179 
10000 26 195 
5000 25 94 
1000 20 15 

150 110 13 
15000 8 90 

2000 30 45 

ihalesi 18.7.939 ıaat 
yapılacaktır. 

1500 45 51 
11,30-16 ya kadar açık eluiltme uı 

Zeytin yağı 2000 55 83 
5000 40 150 Zeytin danesi 

lbalesi 20.7.939 
cakbr. 

saat 9, 15 e kadar açık eksiltme uıulile 1 

Y oA-urt 50000 
Ekmek unu 300000 

14 
14 

5~ 

3150 
fh ... Jui 20.7.939 saat 9,30 10 a kadar kapalı zarf uıulile 

lacaktır. 

Süt 15000 10 113 
İhalesi 20.7.939 aaat 10,20 e kadar açık ekıiltme uıulile 

lacaktır. 

Sade yağı 12000 115 1035 
İhale i 20.7.939 uat 10,45 e kadar kapah zarf uaulile 1 

~aktır. 
Sabun 
Tuz 
Patates 
Kırmızı mercimek 
Y e~il mercimek 

Jhaleıi 20.7.939 saat 
cakhr. 

10000 
17000 
40000 
5000 

10000 
11-12 e kadar 

40 
6 
8 

16 
18 

300 
77 

l40 
60 

135 
açık eluiltme uıulile 1 

Semiz otu 15000 5 57 
Taze fasulye 15000 8 90 
Kırmızı domatH 15000 15 169 
Patlıcan 1~000 5 ~7 
Taze kabak 15000 2 23 
Taze ıotan 15000 5 67 
Lahna 15000 5 57 
Pırasa 15000 5 57 
Taze bamya 15000 1' 169 
Taze bakla 15000 5 57 
lapanak 15000 5 67 

lbaleıi 22.7.939 saat 9- 12 e kadar,: açık ekıiltme uıuWo 
lacaktır. 

Arpa · 200000 3, 75 56.1 
ihaleıi 25.7.939 ıaat 9 da kapab zarf a1ulile yapdacaktır. 

Saman lOOüOO 1 75 
Kuru ot 150000 2,50 281 
Hayvan tuıu 5000 5 19 
Mete odunu 300000 1,40 315 
Reçel 2000 40 ftO 
Blok Zonguldak 150000 2,00 327 
Maden kömOrQ 

,. 
" 

70000 ~,90 153 
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İhalesi 25.7,939 saat 9,30-11,30 a kadar açıl: eks itme uıulils ya 
pılacalctır. 

P. d b ı ·ç·n yuknrıdn cins ıya e Janrlarma alaymın e at ve ayvana 1 1 • 

ve miktarı gösterilen lurk iki kalem yiyecek ve Y kac ğın hırn.gı 
günlerde kapalı ve açık eksiltmesi yapılacağı yukarıda gös· 
terihniştır. Taliplerin belli gün ve sa.atta Mal~üdürlüğü odasın
da taplanacak Komisyona müracaatları. lsteldiJerın 2490 1ayılı . ka
nuna göre ek•iltmeye girec~ği maddeye yetecek muvak~al temınat 
nıakhuzu v b k ktubu ve ticaret odasının veııkasını bera-eya aıı a me . . 
berlerinde getirmeleri lazımdır. Kapalı eksiltmeye gırecekle.r~ıı mez-
kur kanuna göre rucktuplarını hazırlayarak ihale santmdan .Jır aaat 
evv .. I kb k b'I' d Komisyon batkaulığ"ına vermeğe mec-.. ma uz mu ıı ı ııı e . . • . . 
burd ı T kl"f kt ları posta ile gönderıldığı takdırde tayın 

ur ar. e ı me up d k "h" 
ed ·1 tt k d ı 1•• olması ve dıt zarfların a armızı mu ur ı en ıaa a a ıı.r ge m ... 
mumu ile iyice kapahlmıt olması ıarttır. 

Ankara Hukuk Fakültesinden : 

Hukuk fakültc .. si için alınncak 4500-5000 kilo sndeyıığın 
kılosunun ıahmi i fıyatı ll 5 ve nrnvo.kknt teminatı 431,50 Ji. 
radır. 15 T mmuz 9 ~9 cumartesi günü saat l 1,5 da kapalı zarf 
usuliyle ıhnlesi yaı ıl c ğından istt:k!Jlerirı ıhale snatıııden bir 
saat evvd fdkülte)e mürocnatları. 

• • • Hukuk fakiiltLsi ıçin alınacak 4'i000-5000 kilo ekmek ile 
25000-30000 kilo koyun ellı.itJ p zaı hkln nlınmneı takarrür et· 
nıiştir. Ekmeğin kılosunun muhum.111 n f yatı 10,~5 kuru~ ve 
muvakkat teınuıatı 384,5 lira ve koyun etinin kilosunun nn.
hawmcn fıy, tı 40 kuruş ve muvakkat temmatı 900 lıradıı. 

15 Temnıuz 9~9 cumctrtesi günü <:aat 11 de kapalı ıart 
u uliyle ihalesi ) a pı)a;•ağıı dan isteklıltrin ihale saatinden Lir 
aaat eveJ fakülteye ruuıucaatları. 

--
Ankara Leva.ıım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Hepsine tahmin edilen fiyat 112000 lira olan 320 ton 
aığır etine teklif edilen fiyat pahalı görüldüğünden ) eı.i · 
den pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün öğleden son
ra Ankara Lv. Amirliği Satıualma komisyonuna gelmeleri 

• • • Hepsine tahmin edilen fiyt.4 81000 lira olan 180 
ton koyun etine teklif edilen fiyat pahalı görüldüğünden 
yeniden pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

Şartnamesini görmek isteyenlerin her giın öğleden son· 
ra Ankara Lv. Amirliği Sahnalma komisyonuna gelmeleri. 

Çorlu Kor Satmalma Komisyonundan : 

150 bin kilo sığır eti kapalı zarf usulile alınacaktır. 
İhalesi 10.7 39 pazartesi günü saat 1 l de Çorluda kor satı
nalma komisyonunda yapılacaktır. İlk pey parası 2812 lira 
iO kuruıtur. Şartname ve evsafını g6rmek iatiyenler her gün 
Çorluda kor aat1nalma komisyonunda görebiJirJer. istekliler 
kanunun 2 ve 3 n addelerindeki belgelerile birlikte belli 
gün ve saatten bir saat evvel teklif mektuplarını komisyona 
vermiş bulunmalarf. 

• • * 
3 ton bulgur alınacaktır. Bak, l.t. Beledıyeal ilinlarına. 

(6300) lirahk marangoz 
işi münakasası 

Güzel Sanatlar Pıkademisi 
Arttırma Eksiltme Komisyonundan: , 

1 - Güzel sanatlar Akademisi mimari şubesi için çekmeceli 
ve dolaplı ( 1 OCı) adet resim maıiasile t 100) tabure yaptınlacalchr. 

2 - Bu işe ait münakasa 19.7.939 tarihine raıtlayan çarşamba 
günü Çağaloğluı:daki 'yük,ek Mektepler muhasebeciliğinde toplana
cak Komisyonda kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - Yapılacak itin heyeti umumiyeainiıı muhammen bedeli 
(6300) movakkat teminab da (472,5'() liradır. 

4 - Bunlara aid şartname ve resimler bedelsiz olarak Aka· 
demi İdaresinden alınabilir. 

5 - Ek•iltmeı e girebihı:ıek için iste.klılerin Ticaret Odası ve· 
ıikalannı ruhsat unvan tukerelerini ye bir imalithane sahibi olduk
lannı bildirir diğer belgelerini usulü dair~ıinde 2arfın içiııe koyarak 
teklif mekluplarile birlikte ıöı.ü geçen 11ünde saat on dörde kadar 
Komi•yona tevdi eylemeleri IAumdır. (4796) 1-4 

I! w 

Müteahhitlerin Takvimi ........ ~·x-n.._ ______________ .,_..,..,._,,._ _________ ,__ ________ M~-~ff---2-etr=-s, 

Çarşamba 5.7.9.19 

Sadeyat (Maniıa Tümeni) No 1096 
Ta:te kabak, fuulya, domates, pntlıcıo vı. (Bornova TGmeni) 

No 1097 
Elbiae ve tapka kılafı (İzmir Bele~.) No 1097 M 

Bat ipi, bel ipi ve tonıa ipi (lohısarlar U Mud.) No 1097 
Fotin (lzmir Beled.) No 1097 
' Rize vapuru ankazı (J3artrn Malmild.)" No 1097 
• Çaın ankoz odunu (Mcrııin Orman Mud.) No 1097 
Pirinç, k. f11ulya (Ormıın Koruma Gen. Komut.) No 1098 

(Devamı 4 tıncü 1&yfada) 

İlk Muh mtıeb 
trminat bedeli 
·~------

124,16 1655,40 

107,74 143fl,50 

27,- 360,-

Münakasa Gazeteıl 
::..:;:~;:.:::.:.;.;...;.....~~------~ ---

• 

Belediy daire ve şubf'leri için lüzumu olnn 
137,950 kilo kes.imiş gürgen odunu 

Belerlıye devair ve müe se ::ılı için lüz.umu 
olan 33,800 kilo mangal kömürü. 

Darulaceze icin lüzumu olan 30 ıtı kilo bulgur. 

T uhmiıı bedellerı ile ilk te inct m 1 darl. rı yukarı
da yızılı ı.1ev et çık eks l neye kouulmuştur. İhale 19.7.939 çar• 
şamba ~ilnü sut 14 de Daimi Encfirnende yapılacaktır. Şl?rtname
ai Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü lt1deminde iÖrül~bilir. lsteklile
riıı hiularınd1 yazıh ilk t ınint makbuz vt'y.t mektupları ile ihale 
günü muayyeıı ı atte Daimi Eı cümcnde bulunmaları. (4857) 

Kilo Tahmin 
bedeli 

--------
469,000 25,7Sl5 Arpa 
400,000 f.1.000 Saman 

• • • 

Temizlik hayvanah için lüzumu olan yukarda mikdar -ve tah· 
min bedelleri yazılı arpa ve saman kapalı zarf usulile ekıiltme!e 
konulmuştur. Şarbıaıneleri Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kalemm
de görülebilir. İhale 5.7.9 9 Çarşamba günü saat 15 de Daimi En
cümende yapılacaktır. Taliplerin 2609 lira 62 kuruş ilk teminat mak
buz veya mektuplarile 2490 numaralı kanun çevresinde hazırlaya
l·akları kapalı zarflannı ihale günü saat 14 de kadar daimi e~cüme-
ne vermeleri. (4426) 

İstanbul Elektrik, Tramvay, Tünel şletmeleri 
Umum Müdürlüğünden : 

1 - Evvelce 1.7.939 güııü snat 10 da eksillmesi yapılacağı i
lin olunan 20-10 iki bin kırk lita muhammen bedeUi 800 kiJo ı;af ka
lay ve 14.6.939 günü saat 15 de eksiltmesi yapılacağı ilan edilen 4710 
dört biı yedi yüz. on lıra muhammen bedeJli uç kutuları, talip zu· 
lıur etmediğinden C. İ. F. İı;taııbul teslim şartile yeniden ,. e uç ku
tularına eit teslım müddeti 7 aya çıkarılarak açık eksiltmeye ko
ııulmuştur. 

2 - Kalaya aid muvakkat teminat 153 yüz elli üç lira uç ku
lulanna aid mavakkat teminat 353.25 üçyüz. elli üç lira yirmi beş 
kuruştur. 

3 - Kalaya aid eksiltme 14.7.939 cuma günü aaat IO da ve uç 
lcutularına aid eksiltme de 14.7.939 cuma günü 5aat 15 de Metro 
Haıi binasının 5 inci katında toplanan arttırma ve eksiltme komis
yonunda yapılacaktır, 

· 4 - Bu işlere aid ıartnameler İdarenin Levazım Müdürlüj'ün-
den parasız tedarik edilebilir. 

5 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve muvakkat teminatlan ile 
tayin edilen aün ve saatlerde Komisyonda bulunmalan. (~863) 

l - tz "'--- a Q 2 EIE& !& H 

Cinsi Mikdarı Muh. be. % 7 ,5 te. Eksiltme 
adet lira lira §ekli saati 

---------------------------··-
Çektirme 
Çektirmeye kona· 

cak motör. 

448!) 
4200 

336 
315 

aç. ekı. 15 

" 
16 

1 - Şartnameleri mucibince yaptırılacak bir adet b•m 
teçhizatlı çektirme ile bu çektirmeye konacak motör satın 
nhnacnktır. 

11 - Muhammen bedeli, muvakkat teminatları, eksiltme 
!lekil ve aatlrri bizalarınrln y zılıdJr. 

111 - Eksiltme t:?.VII 939 çarşamba günü Kabataşda 
Levazım ve Muba,ant Şubesindeki Alım Komisyonunda )S
p lac-akhr. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden parasız 
:-ıhnnLilir 

V - Al acak molör H zetiş, Vidop, Doyç, M.\V.B. 
Doyçe Verker, Ema} en, Skımdiya, elve volf mnrkalarından 
biri olacaktır. 

VI - İstekliler ef<niltme için tayin olunan gün ve sa
,tl,.rde % 7,5 güvenme parAsııe birJıkte mezkür Komis· 
yonn gelmeleri ilan olunur. (4541) 3-4 

Cinsi Mikdarı 
Ton 

• • • 
Mub. be. % 7,5 te. ElcsiJtnıe 
Lira krş. Lira krş. şekli saatı 

--------
Sömikok 50 ı ıJ7 50 85 31 paz. 14 
Maden kömürii 60 84v - 63 - ,, 15 

I - 18.Vl.939 tarihinde talip zuhur etmediğinden şart 
nameleri mucibince yukarda yazıla 2 cins kömür yeniden 
p~zarlıkla eksiltm~ye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli muvakkat teminatları ekailtme 
şekil ve saatleri hizalarında yazılıdır. 

111 - Pazarlık 7.VIl.939 cuma günü Kabataşda Leva
zım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla
caktır. 

iV - Şartnameler her glln sözü geçen Şubeden pa· 
1 rasız alınabilir. 

1 
V - istekliler pazarhk ıçin tayin edilen gün ve saat

lerde yukarda adı geçen Komisyona gelmeleri. {447~) 4-4 

4 Temmuz 1939 -----
Mikdarı Muh he. % 7,5 te. Eksiltme 
ndet Ii. f rş. li lu ş 'i I li santr 

----------------- ----
Melrı jör 
Platform 

1 
12 
3 

3420.66 236 54 aç. eks. 14 
730.- 54 75 

" " 15 Alttan sürme araba 

1 - Şnrtnam2, plAn ve resimleri mucibince yukarda 
cms ve miktarı yazılı iki kalem mRlzeme ayrı ayrı eksi.t· 
meye konmuştur. 

il - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları ek
siltme şekli ve saatleri hizalarında yazılıdır. 

ili - Eksiltme J8 VIl.939 sah günü Kabataşda Leva• 
zım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yap:
lacaktır. 

iV - Şartnameler paras1z alınabileceği gibi melanjör 
plan ve resimler h r gün sözü geçen Şubeden görülebilir. 

V - Melanjör için münakasadan evvel taliplerin mns
kirat fabrikalar Şubesine müracaatla bu gibi işleri yapa· 
bilecek atölyeleri bulunduğunu teshil ederek vesika alma
ları diğer eksiltmeye girecekler de fiatsız tekliflerini tet· 
kik edilmek üzere bir hafta evveline kadar mezknr Şubeye 
vermeleri lazımdır. 

İsteklıler % 7,5 güvenme parasıyle birlikte yukarda 
adı geçen Komisyonol gelmeleri. (4781) 1-4 

••• 
Cinsi Mikdarı Muh. be. % 7,5 te. Eksiltme 

ad. lira lira krş. şekli saatı 
------------------ -----
Tütün tozu çuvalı 6000 1605 120 37 aç. eks. 14 
Sıcalc su Jcontörü 3 450 33 75 paz. 15 

I - Şartnamesi mucibince 12. VI 939 tarihinde ihale c.
di!emiyen (6000) adet tütün lozu çuvalı ve yine şartnamesi 
mucibince (3) ndet sıcak su kontörü satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, ek· 
siltme şeldi ve saatleri hizalarında yazılıdır. 

111 - Eksiltme 17.Vll.939 pazartesi günü Kabataşda 
Levı:ızım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır 

iV - Şartnameler her glln sözfi geçen Şubeden para
sız alınabilir. 

V - İstekliler % 7,r.. güvenme paralariyle birlikte ek
siltme için tayin edilen glin ve saatlerde yukarda adı ge-
çen Komisyona cıelmeleri. (4664) 2-4 

••• 
Cinsi Mikdarı Mu. be. % 7,5 te. Eksiltme 

lira lira krş. şekli sanlı 
------· - -·-· ---- -----··--

Kanyak imla makinası 1 adet 500 37 50 paz. 14 
Kanyak filtresi J ,, 7( O 52 fiO ,, 15 
Mantar makinası 1 ,, sif 700 52 50 ,, 15,30 
Kanyak tulumbası 2 ,, ,, 1000 75 - ,, 16 

1 - Şartnameleri mucibince yukarda cins ve miktarı 
yazıla 4 kalem malzeme hizalarında yazıla uaullerle eksiltme· 
ye konmuştur. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ek· 
ailtme saatleri yukarda yazıhdır. 

111 - Eksiltme 6 VIl.939 perşembe 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Ahm 
pilacaktır. 

giinü Kabataşda 

Komisyonunda ya· 

iV - Şnrtnunıelcr her gün sözü geçen Şubeden parn• 
sız alınabileceği gibi imlA makinası numunesi de idaremizin 
likör fabrikasında görülebilir. 

V - Kanynk tulumbası ve mantar makinası eksiltme· 
sine Marmonier, Philipp Hl, Perkeo Seitz v~ Schaffler fir· 
malarından maada firmalar iştirak etmek isterse müskirat 
fabrikalar şubesinden vesika almaları lazımdır. 

VI - Münakasaya iştirak edecekler % 7,5 güvenme 
paralarile ek iltme için tayin edilen günde mezkur Komis-
yona gelmeleri. (4436) 4-4 

• •• 
Cinsi Mikdarı 

kgr. 
Muh. be. 

lira 
% 7,5 te 
lira krş. 

Eksiltme 
§ekli sa atı 

--------------
Baş ipi 18.0CO 99 O 742 50 kap. z. 15 
Bel ipi 25.000 11200 843 75 ,, ,, 16 
Tonga ipi ıo.ooo 588~ 441 37 ,, ,, 16,30 

1 - Şartnamelerindeki teslim müddetleri uzatılarak 
miktarları yukarda yazılı baş ve bel ipi ile yine şartna· 
mesi mucibince tonga ipi kapalı zarf usulile eksiltmeye kon· 
muştur. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ek
siltme saatleri hizalarında yazılıdır • 

ili - Eksiltme 5. VIl.939 çarşamba 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım 
pıJacaktır. 

günü Kabataşda 
Komiıyonunda ya· 

iV - Şartname ve nümuncler her giin sözü geçen 
Şubeden ve Kastamonu müstakil mildürlüğfinden paraııa 
alınabilir. 

V - Miioakasaya ittirak edecckle•· mühilrlü teklif mek
tuplarmı kanuni vesaikJe % 7, ... nüvenme parası makbuzu 
veya banka teminat mektubunu1bu ve)-=rlecek kapah ıarf
larını ihale saatlerinden bir saat ev 'l(omisyon 
Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeıt:ra .a ... _ ~ ... , 16 da 

(~17) 4-4 
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Objet d~ l'adjudicalion 
Mode Prix 

d'adjudicat. eıtimatif 

A) Adjudications au Rabais 

Caution. 

proviıoire 

Lieu d'adjudication el du 

Cahier des Chargeı 
Jours Heures 

Conatructlona - R•paratlons - Trav. Publlcs-Mat6ı-lel da Cbn•tructlon-Cartogr 

Trav. canaliııalion ıuivant projet Hoizler Publique 740 - 55 50 Municip. l:ı:mir 17-7-39 16 -
Conslr. Canal a l'abattoir Buca (ej.) 829 65 
Conatı. maiıo ı 

0

immigreı: 200 p. (Cab. Pli cadı. 4401 -
n Buca danı 15 jours 

Dir. Etilblis. lmmlgres Tekirdağ 14-7-39 15 -
eh. 315 P. (aj.) 

Conıtr. hain (aj.~ Gre a gr~ lOIO~ 18 Municip. Karaholli moiı a parlir du 2-4-6-39 
Reconslr. eo b :ton arme du pont de Pli cach 90300 - 5750 - Mioisl. Trav. Pub 20-7-39 16-

"Çakıt'' (Cab. C'h. P. 450) 
Achhement conslr. Maiaon db Peuple " 26236 37 1958 - Vil. Erzurum 21-7-39 15 -
Repar. bitine Dir. Pri:lc Monop. Gre iı gd 2918 41 218 93 Dir. Princ. Monop. Ank. 17-7-3~ 16-
Coostr. pave au cimetierc de Zincirlikuyu Publique 6279 - 39j 93 Com. Perm. Municip l.&t. 19-7-39 14-
Cooılr. chaunee Rue Monaslir a Suadiye n 1226 64 92 - ,, n 19.7.39 14 -
R~par. 22 eme ecole a Fatih n 1747 07 1:11 04 n " 

19 7-39 14 -

ElectrlcEt6°Gaz·Chnuff .,aa C ntral (lnstnllatlon ot Mat rlel) 

Boite d'e:dremite (aj.) Publique 47IO - 353 25 Dir. G. Expl. Electr. Trams et Tunnel 14-7-39 15 -
Compruseur d'air fonctionnant a l'elect G•e a gre Com. A<'h. lnt Tophane 11-7-39 15 30 
Repar cbauffage central theatre Vılle Pııblique 376 88 ?.8 27 Com. Perm. Municip. lst. 19-7-39 14 -

Hablllement - Chı;ussuroa - Tlsaua - Culr• 

Chemisu : 5000 p. Pli cach. 6000 - 450 -
Costumes: 83 compl c. b n la p. 20 - 127 61 
Uniformeıı d'ete: 183 compleh (,.j,) 1136 20 85 25 
Cbau11ure11: 6800 paireJ (Ceh. eh. 470 P.) Pıi c ' ch. la p. 4 70 2397 -
Habitı d'ete: 2~ 16 cornpletı n le cost. 5 5 ı 996 60 
Linge: 8500 completı n la p. 1 15 733 15 
Couverture en laine : 1325 p. ' ,, ,, 9 - 894 38 
Habitı d'hiverı: 1891 completı n le cost. 10 - 1418 25 
BottH: 92 paireıı Pubtique 1622 50 121 75 
Habits d'ete, casquetteı et gu~treı n 3227 - 242 -
Peau a poilı : 2500 p· Gre a gre 495 ı 742 50 

Amaublem nt pour Habltatlon et Bura ux - Taplsserle tc. 
,. M - dm ·-~ ..-.-,... 

Tables: 50 p. Publique 750 - 56 25 
Armoires: 40 p. n 1400 - 105 -
Tapis (kilim): 30j0 p. Pli cacb. la p. 3 60 823 50 

Travaux d'lmprlmerle - P11peterle 

lmpreuioe d'affichu pour propagando 
hraUne publ. 

lmprc11lon revue ıtatiıtique commHciale 
de 1 l moiı 

Tranıport charbon lavemarinı 6120 t. 
Transport lmmigres par voie de mer de 

Conıtantza et de V arna 

Combuatlble 

Cokl': 45 t. 
Semi-coke : 100 t. 

Carburant - Hullea 

Boitı d'orme: 137950 k. 
Charbon de boiıı: 33,8 t. 
Semi-coke indij'ene: 70 t 

" n 
60t. 

Motorine: 80 t. (aj.) 

Coke indigene : 25 t. 

" ,, 125 t. 
Semi-coke: 239 t.·charbon liguite: 50 t. 

D•v•ra 

Fraiseuıe: 5 p. 
Acier: 77 lota (Cab. eh. P. 650) 
liallast: 10000 m3 
Etııin pur: 800 k (nj .) 
Boutoaı ıkaDdırak: 80.tSJ p. • courroie 

ıkandırak : 66231 p. (aj.) 

.. rovtalona 

Viande de mouton: 180 t. (nj) 
n n boeuf: 112 t. ,, 
,, ,, ,. 14 t. (aj.) 

Pain : 67600 p. 
l..ait: 23,9 t 
y orhourt: 28,6 t. 
L6rumes: 5 lotı (aj.) 

,, 5,," 
" 6 n " 

Yoghourt: 4 t. (sıj.) 
Paln: 25 t. · viande de mouton: 12 t •• 

la it: 13 t .. yogbourt: 11 t.-auere: 2,7 t.
ınvon: 1,3 t. • beurre: 1250 k. • ria: 
a,5 t. 

816 coaca1161: a t. 

Publiqu~ 

Pli cach. 

Pli cach. 
Gre a gre 

Publique 

Publique 

n 

Publique 
Gr6 a ıcre 

Publique 

n 
Pli cach. 

Gre a ıre 
n 

Pii cach. 
Publique 
Gre a gre 

Gre a gri 

n 

Pli oacb. 
Publique 

n 

Publlqul) 

,, 

9261 -

1170 

1655 1.0 
1436 50 
1750 -
1500 -
ö600 -

650 -

23607 -
130000 -
20000 -
2\140 -
5459 14 

sıooo -
112000 -

2330 25 
4290 -
866 88 

1644 37 
877 50 
800 -

360-

695 -

765 -
6250 -

260 -
124 16 
l07 74 

225-

48 70 
240 -
550 75 

1773 75 
7750 -
150U -

153 25 
409 46 

5300 -
6850 -
283 50 
462 38 
233 -
321 75 
63 02 

123 33 
65 82 

27 -

Com. Ach Minlst. f.lef. Nal. Ank. 
Dir. E<:ole Normal Adana Güneşti 
Municip. Adana 
Command. G~n Prot. Forets Ank. 

n " 
n n 

,, 
" ,, n 

Muoicip. Ank. 
,, ,, 

Com. Ach. lnt. Tophane 

Com. Perm. Municip. İıt. 
,, 

" 
Comm. Gh Prot. F oretı Aak. 

Miniıt. de l,Hyg. et de l' A11iıt. Soc. 

Dir. Gen. Statiıtique ,\ok. 

Com. Ach. Dir. F ah. Milit. ht. 
Dir. Etablis. lmırıigreı let. 

Dir. Creche Balıkesir 
Vıl. M latya 
Com. Perm. Muııicip. lst. 

,, ,, 
Minist. lnatr Pub. Ank. 
Com. Acb. Conıcil d'Etat 
Prhid. Lutte contre la fiövıe Iıt. 

i Kadıköy 

Dir. Instituts Poulailler 
Mınist. Hyg. et Aıısiıt. Socia?e 
Vıl. Eıkişehir 

18-7-3() 11 -
15-7-39 10 -
13-7-39 10 -
20-7-39 15 -
18-7-39 11 -
18-7-39 15 -
19-7-3} il -
20-7-39 11 -
7.7.39 10 3iJ 

18-7-39 10 30 
10-7-39 14 30 

17-7-39 14 -
17-7-39 14 
19.7.39 15 -

10..7-39 15 -

20·7-39 16 -

18-7-39 14 -
24-7-39 15 -

12-7-39 10 -
17-7-39 16-
19-7-39 14 -
19-7-39 14 -
17-7-3q 15 -
10-7-39 14 -
14-7-39 15 

17-7-39 10 -
19-7-39 11 -
24-7-39 14 30 

Com .. \eh. Dir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 20-7-39 15 -
,, 

" 
20-7-39 14 30 

Seme Expl. Ch. fer Etat lzmir 24-7-39 16-
Dir. G. Expt. Elect. Tram tt Tuuel Ist. 14-7·39 10 -
Conı. Acb Iat. T ophaoe 10 7.39 15 -

Com. Ach. lnt. Ank. 17-7-39 10 -

" " 
17-7-39 lO -

Coru. Ach. Mıl. Balıkuir 7.7.39 11 -
Proaureur Gc"· ,, 13-7-39 15 -
Couı. Ach. lot. bmir 17-7-39 IO 30 

" " 
17-7-39 10 -

" " 
W-7-39 10 -

" " 
8-7-39 11 -

" " 
8-7-39 12 -

Conı. Ach. Milit. Samıun 6-7-39 15 -
H6pital Modele Sivaı 14-7-39 14 -

Com. Psrm. Munlclp. lıt. 19-7-39 14 -

(3 üncü sayfadan devam) 

Parke kaldırım inşaaı (Yozga' Beled.) No 1099 
Koyun eti (Çanakkale Mııt. Mv'k.) No 1 ıoo 
Yulaf, arpB, ot, saman, tuz (Balıkcılr Bsled.) No 1101 
Lavemarin köınürü (Tophnl)C Lvz.) No 1102 
Meşe odunu (Afyon Kor) No 1102 
Yatak ve yastık kılıflık bez \ l'ophane Lvz.) No 1 I03 
Ekmek (Gireaon C. M Umumiliti) No 1104 
Arpo, samnn (İıt. Beled.) No 1105 
Prua, lahana, bakla vs. ıebıe ve süt ve yotut (lıt. Sıhhi Moe.,f 

No 1081 b 
Sadeyağ (Manisa Tümeni) No 1084 
• Hizmt:t otomobili (Kırklare-li Vil.) No 1086 
Sığır eti (Sıırt Tümeni) No I087 
Saman (l!!l Komut.) No l090 
Malkaranın h ritnııoın tanzimi (Mallcara Beled.) No 1091 
Elbiselik bakı Şilynk (M • .M. V.) No l091 
Yaş ıebze ve meyva, arpa kırması, saman, fuulya vs. eruk, 

deyaA-, zeytin yağı, et, ekmek (Nalbant Mektebı) No 1093 
Kok kö~nilrü, mnden. kömürü, odun n ,, No 1093 
Karpıt (lıt. Elektrik işleri) No 1093 
Sadeyağ {Tophane Lvz) No l093 
Çay deresınde kanaliz.aıı}On Balıkuir Beled.) No 1( 9t 
Soba borusu, dirsl'ti, kürek, maın vr;. (iıt. Beled.) No 109' 
Arpa, saman ,, ,, No 1094 
Yulc.f, arpa,. umarı, ot (Balıkesir Aık. SAK) No 1094 
Ekmek, et (lst. Liseler Mubasebecilıj'i) No 1094 
Et ve ot (Mersin Ask. SAK) No 1094 
Poatal lemızlık amelesi içın (İat. Beled.) No 109.& 
Odun ve kömür ve kok (ist. Liseler Muhaaebeciliti) No 1094 
Benzicı ve motorın (111t. Bded.) No 1094 
Sadeya~, sebze V4 l ımou (ist. u , eler Mulıueb.) No 1095 
Pui ç, k. faaulya (Onnan Koıuı:ı;a Gen. Komut.) No 1095 
• (.;imento ç~valı (D. O. Y. H . pafa) No 1095 
Su kapıülil (lst. Belcd.) No 1106 

Memento des Fournisseurs 

Mercredi 5.7.939 

Beurre (Oiv. Maoi1a) No ıogs 

Courgu, hnricolı, tomnteı, aubergine& ete. (Div. Bornova) No ' 
Habita et elui pr. cbııpeau (Munidp. lzmir) No 1097 
Fıcelle pr. biche ete. lDir. G~n. Monop) No 1097 
Bottines (Municip. h:mir) No 1097 
• Decombres ba eau Rire (Dlr. Fiıc Bartın) No 1097 
• Boiı de upin (Dır. Foretı Mouin) No 1097 
Riz, harıcotı ıecı (Coaımand. Gen. Prol. Foretı) No I098 
Cooıtr . pavc en parquell (Muoıcip. Yozgat) No 1099 
Vıande de mouton (Piace Forte Çanakkale) No 1100 
Avoine, orge, foio, paille, 1el (Municip. Balıkeair) No 1101 
Cbarboo lavemaria (lot. Tophane) No l I02 
BDiı de ebene (Corpı Armee Afyon) No 1102 
Toile pr. houue de lıt (lnt. Topbone) No 1 I03 
Pnıo (Procureur Gen. Giruon) No 1 l04 
Orge et paille (Municip. Iıt.) No 1105 
Poıreau, cho.ıx, fevc et outrcı leıcumu, lait et yoghourt (E.t•tıfı 

Hygieııe lst.) No 1091 
Beorre ~Div. C\ aoısa) No 1084 
• Automobile de service lVıl. Kırklareli) Mo 1086 
ViandC) de breuf (Dıv. Sıirı) No 1087 
Paille (Commaod. Mil. Ist.) No l090 
Drencment carte M. lkara ('Viunicip Malkara) No 1091 
Sergc pr. babıt. (Miu. OH. Nat.) No 1091 
Lcgumea et fruitı, orıe coııca111ee, paille, baricob tt autreı 

visionı, beurre, huıle d 'oliveıı ete. (Ecole de Marecbal 
rants) No IO:l3 

Coke, eh rbou de lerre et boiı (Ecole de Mareebal fc,,J 
No 10:13 

Cnrbuıe (Dir G6n. Electricite Iat.) No I093 
Beurrc (Iot. Topbuue) No 1093 
Canııliıation sur riviere Çay (Municip. Balıkesir) No 1094 
Tuyau.x et coudH pr. poele1 pelle ete. (Muoip. ht.) No 1094 
Orga et paille ,, ,, No 1094 
Chau11urcs pr. ouvrler1 voierie n ,. No 1094 
Bt:nzıae et motorine ,, ,. No 109' 
Avoine, orge, paillc, foin (Muoicip Balıkuir) No 1694 
Bois, charbon t:l coke (Comptab. Lyceu lıt.) No 1094 
Pain, viaod ,, ,, n No 1094 
Beurrc, legume1 et citrooı ,, n ,, No 1095 
Viande et foln tCoııı. Ach. Mil. Mersin) No 1094 
Riz d haricote aecı (Comruaııd. Gen. Prot. Forets) No 1096 
• Sacs uı gh de clmcnt (Ch. Fer Etat H. pata) No 1095 
Cepıule pr. e u lMuoicıp. lıt.) No 1106 

lmtlyo• aabibı .,. yau itleri DirakUSrii : bmall Girit 
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