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Yapak Fiyatları 

YUkseldl 

Yurdun muhtelif mıntakalar pi
llndaa geçen Hneden kalma 

f it ıtoku bitmiş sayılmaktadır. 
lıı azalman talepleri arttırmış 

1' fıyatları yükıeltmi,tir. Yerli fa
J., lllarımn.la dıt piynaalar için 

llar devam etmektedir. lhrc.cat 
. hiitlerini yerine getirmek i ;in 

' 1 ınahsulden de aatıt yapılmak-
• · Ceçen şene Anadolu yapak· 

bu mevaimde 43-45 kuruşken 
•tne $2-5) kuruıtur. Trftkya 
ltrı 5~58 iken bıı sene 62-65 
ttur. Geçen mayıı içinde pi· 

ı llıızda 375 bin kilo yapak aa-
1ttır. Sovyet Ruıya için 1 mı-
200 bin kiloluk büyük bir 

· yapak mObayaa edileceti ya
llda olan paıarlıldardan anla
•lttadır. Trakya malları 65, 
İt 60, Orta Anadolu 55 kuruş 

-~·ııden Sovyetlerle mukavele 
~ laıa11 muhtemeldir. 

---·-~-

lra Borsasında Son 

" liafta içinde Oeçen 

Muameleler 

' 1llJGDA Y : Bu hafta içinde A
hı mınlakalarında yatmurla

htmata batlamuı piyaaamııı 

Ütınemiştir. Yine geçen hafta• 
libi tebeddülitııı fiatlarla ofıı, 

rıaa devam atmitlir. Anado
ıı ayrıca un mevrudatı davam 
~lttedir. 

l\RPA : Y atmurların aeç ol
dolsyıaile yeni mahsulün nok
çıkacafp buap edilmektedir. 

)'tada iıtek fazlahtından fiat-

lar 5 kuruşa kadar yükselmiştir : 
SUSAM: Yeni mahsulün iyi o· 

lacııtı lıc1np edilditinden piyasa
da alıcılar faaliyet gö.stermewek
tedlrler. Hariçten henüz talep gel
memiştir. 

TİFTİK : Bu hafın Almanya.
dan yeni permiler geldiiı işitılme
si Üzerine piy.ısaıaızda biraz istek 
artınışsa da Alman permilerinin 
yeknauk olması fiatlara tesir et
memi.tir. İngiltereden ve Sovyet 
Ruıyadan henüz kayda değer ta
lepler ıralmemiflir. Bu müddet İ· 

çinde fstanbulda 490 balya tiftilc 
aatılmışhr. 

YAPAK : Sovyetlerle TrAkya 
tip yapaklara yeni bir satış taah• 
hüdu vuku bulmutlur. Anadolu
nun mal ıloku bulunmaması talep
Jerı .şiwdiJık karşılamıyorsa da ye· 
ni kır~ım mallara talep mevcuttur. 
Fiatlarda ehemmiyetli tebeddülat 
yoktur. Bu müddet zarfında lstan
bulda 610 balya yapak 1atılmışhr. 

PİRİNÇ : Geçen halta olduiu 
srıbi bu hafta da mubtelıf sehir
lcrimi,den mevrudatı fada olması 
piyaaan.ııza teıir etaıekted.r. Ha
leu Toıya makineli mallar 25,5, 
Meraio Ayar mallar 29 - 23 kuruş· 
tur. 

- -·-
Pancar rekoltesi 

az olacak 
Bazı mıntakalarda pancar ekil

me zamanında havaların kurak gıt
meıinden geçen Hrıeye ııa.ıarao aL 
tohum ekileLilmiştir. Bu itibar,a 
bu sene pancar rekolteai daha az 
olacaktır. Yurdun şeker ihtiyacım 

temin maksadile hariçten 5-6 biıı 

ton kadar ş~ker ithal edilmesi ka
rarlaştırılmıtltr. 

a) MUNAKA 
..._ __ ;.... __ __, __ -=>Or=-------~-------------------..._..~--

ALAR 
' 

iaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Hari~a 

lıtanbul Daimt Encümeninden : 

Takıim bahçeıi dahilinde yeniden yapılacak gazino 
llaar inıaatı 176,ö 13 lira olar ak tanzim kılınan keşfi mu· 
~ince, kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. ilk 
~İnat miktarı 10080 lira 67 kuruştur. 

Ekıiltme ve hususi şartnameleri ile mukavelename pro· 
le keşif hülasaları ve buna müteferri diğer evrak 883 
t'uı mukabilinde Fen itleri Müdürlüğünden alınabilir. 

lııteklilerin buna benzer iş yaptıklarına dair almış ol
kları vesaikle eksiltme tarihinden 8 gün evvel İstanbul 

ı lediyeai Fen heyetine mtiracaat ederek alacakları fenni 
İYet vesikası ile 1939 yılına ait ticaret odası vesikasını 

s ~ ttıuvakkat teminat makbuz veya mektul;>lan ile 2490 nu
talı kanun çevresinde hazırhyacakları kapalı zarflarını 
le tarihi olan 22.6.939 perşembe günü saat 14 de kadar 

Ellcilmene vermeleri lazımdır. 

lıtanbul Defterdarlığından ! 

26.6.939 pazartesi glinü ıaat 15 te İstanbul Defterdar· 
tı Millt EmlAk Müdürlüğünde müteşekkil Eksiltme Komis
~tıu odaeında 47235,98 kurut keıif bedelli Beyazıdda Caın· 

ctali ma~allesinin. eski V~znecHer yeni Kimyager derviş pa· j Türkkuşu Genel Dirr.kıörlüğünden: 
şa sokagmda eskı 13 yem 11, 13 sayılı arsa liıerine yeni- r . . r • 

den yapılacak maliye tahsil ve tahakkuk şubesi binası ka- k l ~tırn~sgu ıa. I iirkk.uşu alanında yapılacak atelye inşaatı 
palı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. apa 1 za.r usulı~lt! eksııtmeye k.011muştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık i•leri genel husuai ve . Kb eşıf bedelı 3 ı 4, l66 L. 77 lrnı-uş ve kanan en vatırılma· 
r ' ~ı 1ca eden 1 kk t · 6 • " fonni şartnameleri proje keşif hulasasilc buna müteferri E l 0 uva 8 

• ıernınaıı l ,3 ı6 L. 67 kura~tur. 
diğer evrak 237 kuruş mukabilinde verilir. k.81 1~~ ~0:_6. 1939 salı günii saat 15,30 da Tttrkkuıu 

Muvakkat teminat 3543 liradır. İsteklilerin teklif mek- ~en~I dırektorl~ğ~~de ya~ılacak ve ihale kendilerine H.K. Baı
tublarmı en az 30 bin liralık bu işe benzer iş yaptığına aıı ı~!n~n ta. vıbı_ ~Je teblığ ~dilecek~ir. 
dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstan- d ahpJerrn ekqıftnıe saatıudeu hır sut önce, u ulü dabilin
bul Vilayetinden eksiltme tarihinden 8 gün evvel alınmış J e_ klapatılmış zarfJarıııı Tk. satınalma Amirliğine vermio olma-

hl . t 9.:ı9 · 'd · d · u ı izınıdır. e ıye ve !-' senesıne aı tıcaret o ası vesikalarını havi Tali l .. . 
kapalı znrfıarını 26.6.939 pazartesi günü saat 14 e kader , . P er yukse~ ?1 1m~r veya yüksek müh~ndi::ı olduklarını 
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan Komisyon C}a. bıırılordan bu ını bu ıi'te çalıştıracaklarını ve ayni ıamandıı 
b k l şımdıye kadar en az 150 000 r l k b" . 

a§ an ığmn vermeleri ve ayni gün saat 15 de zarflar açı- ki . . ' ıra 1 • ır ınşaatı mu vsffakiyetle 
lırken hazır bulunmaları. yaptı urını bır vesıka ve bonservisle isbat edeceklerdir. 

Şartname ve proje aJ mak için Tk. iatınalma amirliğine 
ınüracaat edilmelidir. 

Dalıilhe Vekaletinden : 
J 

Kızılhisur ka nba~ınm 130 hektar vfü.;3fiııdeki mr kfrn ve 
gJ}'J İnh.skun ısalı 11110 lıRlilıaıır haı lalarıuın alımı eksihrııiye çı· 
karılını:;>tır. 

lşıu maktu brdt>li 3000 liradır. Eksıltme 23.6.939 cumn 
günu s'.lat 15 tf KtzılLi at Bcl~djye daırus i nde toplanacak Ek
siltme Komi } onu tarafından yapılacakıır. Muvukkat teminat 
225 lıradır. 

Şaı tıJnm eler i pcınısız 
Ha) eti Fen ~ef.iğin<lea 
alınabilir. 

olarak Ankaradn BekdiyeJer lmur 
ve Kızıllıisnr Bdediye Rc!islığinden 

Eksiltnıiyc iştirak etmek istiyenler Belediyeler imar He· 
)Oll I'uu .;'t'ill~lllUCIJ \«U~~luUv ı~ • ._ _ ,_ 11- -. -• - • -·· • w 

buuu tok lif nrnkıuhlarına ko} mnJarı lazımdır. l'eklıfJerin tayin 
cdileıı giın.J,! saat 14 e kadar Kızılhisar Belediye Rdslığine 

verınt!SH.ıl veya po-,la ile bu saate kadar göndormiş olmaları Ja.. 
zımdır. 

Polat!ı Belediyesindeu : 

Ynpılacbk i~ : Polatlı kasal>asma isale olunacak Gümüşlü 
Suyu kuptajı inşası. Muhammen bedeli 7095 lira 86 kuruş 
olup ıhale 19.6.939 pazarlesı güuü saat 15 tc belediye daimi 
c.nciimeni huzurunda arttırma, eksiltme ve ihale kırnunuııa 

t ~viık::m icra olunacaktır. · 
Muvakkat teminat miktarı 532 Hra 19 kuru~tur. 
Talip olanların bu işi yupmağa sal~hıyctli oldukl rma d&ir 

Nafıa müdürlüğüııd n mueaddak chliyetnanıelen ile ihale günü 
beledıyc dairnsinde daimi eııcümene ibraz etmeleıı Uızımdır. 

Proje ve keşifoameler brlediye dairesinde görülebıliı. Ke
~ifnaıne ve hususi şartname urzu eden taliplere posta ile de 
gönderilebilir. 

Hariciye Vekaletinden : 

Çankaya'da hariciye köşkünün yapılacak 2654 lira 30 
kuruş keşif bedelli bahçe kısmındaki istinat duvarlarının 
sökme ve inşası ve iki helanın yeniden yapılması ve sair 
tamirat işleri kapalı zarf usuliyle ek~iltmeye Konulmuştur. 

Bu işlere ait proje, keşif şartname ve diğer evrakın 
tasdikli suretleri bedelEiz olarak hariciye vekaleti levazım 
müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 199 liradır. 
Eksiltme Ankara hariciye vekaleti levazım müdürlüğü 

odasında 15 haziran 939 tarihine müsadif pazartesi günü 
aaat 16 da yapılacaktır. 

Adıyaman Belediye Riyasetinden : 

Kaza merkezinde hal ve belediye binası inşaatı kap.alı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

B~deli ksşif 43913 lira 41 kuruştur. Muvakkat teminat 
3293 lira 51 kuruş olup ihale 24.6 939 tarihine müsadif cu· 
mcartesi günü aaat 11 de Adıyaman belediye binasında ya
pıkcaktır. 

fv1ensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 
. Milteah_bit nam ve hesabına 1000 Çift terlik açık ek-

sıltm~ suretıyle münakaaaya konulmuştur. 
ihalesi 19.6·939 pazartesi günü saat 11 dedir. 
Beher çiftine tahmin edilen fiyatı 138 kuıuı 50 aan· 

timdir. 

İlk teminatı 104 liradır. 
Evsaf ve şartnamesi bedelsiz olarak M M V • • • ıabnal-

ma komisyonundan alınır. 

fvlahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. 

Milli Müdafaa Ve.ka.leti Satınalma IComiıyonundan : 

128 ton benzolün oartname!inde tadildt yapılmıı ve yeni· 
den kapalı ıarfla eksiltmeye konulmuştur. HPpsiain tahmia be
deli 40320 Jira ilk teminatı 3024 liradır. Kapalı zarfla eksilt
rn(·si 23.6 939 cuma gfüıü saat 15 te Ankarada M. M. V. Sa. 
Al. Ko. da yapılacakır. Şartnamesi '} lira mükabilinde Ankaradı 
Komısyondan alınır. 

• * • 350 ton otomobil beozini alınacaktır. Hepsinin tahmin be
deli 70.000 lira ilk teminatı 4750 liradır. Kapalı zarfla ek!=ilt
mesi 23.6 939 cuına giinü saat 1 l de Ankarada M. M. V. Sa. 
AL Koınia1yonda1·cıpılacaktır. Şartnamesi 350 kuruşa Ankara· 
da Komisyondan alınabilir. 

Ankara Hukuk Faktilteıinderı : 

Hukuk fakultesi için yfiz ton kok kömttrfi ile yirmi beı 
bin kilo odun alınacaktır. Kömürün tahmini fiyatı yirmi ahı lira 
ve muvakkat teminatı 19 liradır. Odunun tahmini fiyatı 90 
para ve muvakkat teminatı 42 lira 50 kuru~tur. isteklilerin 
oartnameyi görmı~k üzere her gün ve eh i ltmeye 9irmek tızrc 
19.6.939 pazartesi günü saat 10,30 da talülteye müracaatları. 

• • • 
Kesilmiı meşe ve gürgen odunu ilt! me~e kömürü ve gaz

hane koku ile yerli kıiple kömürü alınacaktır. Bak: Erzak 
sütununda Prevantorium ve Sanatorium Direk. ilanına. 

Müteferrik 

İstanbul Amirliği Satınalma Komiıyonatndan : 
İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonurıca 5 

lıuziran 939 tarihindd eksiltmesi yopılacak olan 63.73 l ade• 
sıkandırak kayışı ile 75483 adet sıkandırak düğmesi ~artname
sinde tadılit yapılacağından eksiltmesi ba§kı güne bırakılmııtır. 

• 
M. M. VekAleti Satınalma Komisyonundan: 

24GO numaralı kanunda yazılı evsafı haiz olanlardan 
talip olanların bu husustaki şartnameyi· üç lira mukabilin· ve 
de Adıyaman belediyesinden alabilecekleri ve fazla mallı· 

mat edinmek iıteyenlerin Adı} aman belediyesine müracaat
ları ilin olunur, 

1 - Müteahhit nam ve heıabına 69 kalem mu~ıka al!t 
malzemesi açık "'ksiltme suretiyle münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 20 temmuz 939 perşembe günü saat 11 dedir. 
3 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 2685 liradır. 
4 - llk temiuatı 201 lira 38 kunııtuı. 



- --- - - -

5 Haziran 1939 Mueak•Sf Gazeteıl 

Bu gün ilan olunan münakasa ve müzayedeler Listesi 
~--------------------------------------~~------------- ~~~------~----,--------------------

Cinıi Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

A) Münakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme Harita 

Taksim bahçesi gazino inş . (şart. 883 krş.) 
Beyazıdda inş edilecek maliye binası 

(şnrt. 237 krş.) 

Kapalı 

n 

z. 176613 -
47235 98 

Kızılhisar kasabası hali hazır baritalan 
alımı işi 

Hal ve Belediye binası inş. (şart. 3 L.) 
Atelye inş. 
Polatlı kaaabaıına iıale olunacak gümüşlü 

suyu kaptaj int• 

Kapalı z. 

" 

Karabük fabrika istasyonu ile iltlsek hat lı Kapalı z. 
inş. (şart: 550 krş.) 

3000 -

43913 41 
314166 77 

7095 86 

110000 -

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

Terlik: 1000 çift 
Kefenlik bez: 500-600 m 

Aç. eks. çifti l 38,50 
n m. O 22,50 

Nakliyat Boşaltma - Yükletme 

BuA"day nakli Aç. ekı. 

Mahrukat, Benzin, Makine yaDları v.s. 

Benzol: 128 t. (şart. L. 2) (temd.) 
Otomobil benzini: 150 t. (şart. 3j0 kr ) 
Keıilmiş meşe ve gürgen odunu: 250 t. 

meşe mangal kömürü: IO t.-gazhane 
koku: IOO t.- yerl i b ri., le : 150 t. 

Kok kömlirü: 100 t.- odun: 25 t. 
Gaz yağ&: 1500 2000 k.-kö oür: 85-100 t. 

odun: 40-50 t. 

MUteferrlk 

Zımpara bezi 0-4 No. 44160 ad. 
5-6·39 da alınacağı ilin edilen skandırak 

kayışı ve düğmesi alınmasından sarfı 
naxar edildi 

Muzika alat ve malzemesi: 59 kalem 
Mikroskob: 50 ad. (temd.) 
Ambuvalmanlı dökme boru 
Am~liyat çadırı: 8 ad. 
Meydan ıaatı iki taraflı ve "Zenit,, "Ome

mega,, "Singer,, ve "Lonjinn marka-

Ferro•mÔlipten: 5 t.-ıiJico-mangan: fj t. 
Çamqır yıkattınlması 

Erzak, Zahire Et, ve Sebze· 

Kapalı z. 
,, 

Aç. ekı. 

Aç. ekı. 

Aç. eks. 

Aç ekı. 

Paz. 
Kapalı z. 

Paa. 

Sıfır eti: 2950 k.-1 inci nevi ekmek: I0,6 Paz 
t.- semizotu: 1,6 t.-kabak: 1,6 t. 

Soda: 25 t. 
Arap sabunu: 15 t. 
Taze ıo§"an: 10 t. 
Ekmek: 21 t.-sabun: 900 k.-şeker: 1800 

k.-ıüt: 13 t.-pirinç: 2,5 t. bulgur: 3 
t. - k. ıoğan: 1,3 t.-tuz: 500 k.-v.ı. 
kışlık ve yazlık sebze 

Ekmek, et, sade ve zeytin yağı, çay, pey• 
nir, teker, sabun, limon v.s. sebze 

Koyun eti: 8 t. (temd.) . 
Ekmek: 15J t. ,, 
Ekmek birinci nevi: 35 t. 
Kıvırcık eti: 2 t.-dağlıç eti : 14 t.- kuzu 

eti: 3,5 t.-sığır eti: 800 k. 
Ciger, beyin, paça, işkt:mbe 
Arpa kırmau: 5 t.- kepek: 16 t.- saman: 

13 t. 
Yat ıebze : 38 çef it 
Kuru ıoğan: 4,5 t.- patate&: 6 t.-yumur· 

ta: 35000 ad. 
Sadeyağ (Trabzon): 400 k.-Sadeyağ (Ur· 

fa): 4000 k. 
Beyaz peynir: 2 t.- katar peynir.: 2 t. 
Tavuk: 500 ad. hindi: 200 ad.-piliç: 

200 ad 

Aç. eks. 

n 
Paz. 
Aç. eki. 

n 

,, 
Kepalı z. 
Aç. ekı. 

Kapalı z. 

Aç. ekı. 

,, 

" 

" 

" 
" 

Zeytinyağı , şeker, pirinç, makarna v.ı. er· Kapalı z. 
zak: 20 kalem 

P ... rtakal, mandalina, kavun, karpuı, elma 
v.s. meyva: 19 kalem 

Patates: 60 t (temd.) Paz. 

40320 -
70000 -

4283 52 

2685 -
7990 -
2000 - . 

b. 800 -

15UUU -
1990 -

1062 60 
3112 50 

3325 -

4930 75 

4340 -

22(0 -
1160 -

Ziraat Enstitüsü talebe ve mGstahdemininin 
bir aenelik iatei (temd.) 

Kapalı z. 116399 70 

(B MUzayedeler 

Biaa ankazları , muhtelif etya, masa, is . 
kemle, sandalye ve makarna 

Ekmelc parçalan: 6 t.-yemek artıkları: 9 t. 
Gülhane parkındaki ahşap gazi o, sahne 

localar ile camekanlar enkaz.lan 
Beygir 
Cihangir-Topkapı arasında 15 otobGa iılet· 

me ruhsatiyeai 
Hayvan: 1 bıış 
Kurıun: 600 k. 
Tat 

Aç. art. 

,, 
,, 

Aç. art. 
., 
n 

540 -
3000 -

50 -

10080 67 
3543 -

i,t, Daimi Encümeni 
İst. Defterdarlığı 

22-6-39 14 -
26-6-39 15 -

225 - Kızılhisar Belediyesi ve Dahiliye Vek. 23 6-39 15 -

3293 51 
16316 67 

532 19 

6750 -

104 -

3024 -
4750 -
564 40 

Adıyaman Belediyesi 
TGrkkutu Gen. Direk. Ank. 
Polatlı Belediyeıi 

D. D. Y. Ank. ve Sirkeei 

M. M. V. SAK. 
Çorum Vilayeti 

Toprak Mahs. Ofiıi Şarkıtla Ajant1 

M. M. V. SAK 

" n 
Pre vantorium ve Sanatorium Direk. 

61 - Ank. Hukuk Fakültesi 
- - • Çorum Vilayeti 

313 13 Deniz Lvz. SAK. Kasımpafa 
Tophane Lvz. SAK. 

2ı JJ 38 M. M. V. SAK. 
600 -

480 -

n ., 

D. D. Y. SAK. Ank. 
M. M. V. SAK. 
İnegöl Belediyed 

l l~:J - Ask. tabr. u. Müd. SAK. Ank. 
150 - Ank. Hukuk FaktUtHi 

79 b'9 
233 44 

84j 75 
249 50 
802 15 

37 90 
96-

370 -
107 25 

325 50 

165-
87 -

562 30 

160 50 

Orman Koruma İat. SAK. Galata 
Mumbaue cad. 

Deniz Lvz. SAK. Kaaımpaıa 

" ,, 
Selimiye Ask. SAK. 
Çorum Vilayeti 

Ank. Hukuk FakUlteıi 

Tekirdağ Ask. SAK. 
Adana C. Müddeium. 
Prevantorium ve Sanatorium Direk. 
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24.ff-39 1 1 -
20-6-39 15 30 
19-6-39 15 

2.1-6-39 1 1 -

19-6-39 ti -
·~-6-39 16 -

2().6..39 l o -

23-6-39 15 -
23-6-39 11 -
21-6-39 15 15 

1 9-6-39 1 o 30 
15-6-39 15 -

17-6·39 11 30 

20-7-39 11 -
9-6-39 11 -

10-6-39 11 -
21-7-39 15 -
15-6-39 a kadar 

21-6-39 14 -
ı 9-6-39 10 30 

6-6-39 14 -

17-6-39 11 -
17-6-39 11 -
6-6-39 14 -

15-6-39 15 -

19-6-39 11 -

9-6-39 
15-6-39 
21-6-39 
21-6-39 

IO -
10 -
14 -
14 15 

21-6-39 14 45 
21-6-39 15 30 

21-6-39 15 45 
21-6-39 16 30 

22-6-39 14 -

22-6-39 14 30 
2ı-6-39 15 -

22-6-39 15 30 

22-6-3i 16 t 5 

Ank. Lvz. SAK. 7-6-39 11 -
7070 - Yük,ek Ziraat EnstitilıQ Relc. Ank. 21·6-3U 11 -

İıt. Defterdarhtı 

40 50 lıt. Bölge Sanat Okulu SAK. 
225 - lıt. Belediyesi 

Ank. Lvz. SAK. 
İıt. Belediyeai 

M. M. Y. SAK. 
Edirne Vakıflar Müd. 
Kayıeri Belediyeai 

15-6-39 14 -

19-6-39 14 -
19-6-39 14 30 

6-6-39 10 -
10-6-39 

6-6-39 10 -
IJ.6-39 15 -
12-6-39 14 -

---

İstanbul Daimi Encümeninden : 
Eminönü iıtimlik sahaııııa rutlayan Şeyh Mehmet Ger 

lani mahallesinin 404 cG ada da 9 parael 7 kapı N. lu bl: 
enkazından mütevellit toprak ve ıaire bir hafta zarfında k 
dırılmak üzere 350 lira tahmin edilen bedel tlzerinden p•,.r 
lıta çıkarılmıttır. 

Taliplerin 26 lira 25 kuruıluk ilk teminat makbua ••f' 
mektupları ile ihale günü olan 5.6.939 tarihinde uat oa d~ 
buçuğa kııdar lıtaubul Daimi encümenine müracaatları 
zımdır. 

5 - b:vsat ve ~artnamesi beJdıiı 
t·nalma Komisyonundaa a1mır. 

• * • Eksiltme ~ünii müteahhit nam re hesabına satın 8~ 
cak olan flO adet mikrosk o lıa talibi ta rafından verilen 
pahalı görülciüğündt>n eksiltme on gün uzatılarak eksilt~ • 
bRziran 939 cuma giirıü saat 11 de M. M. V. SatınalıP• 
<lıı yapılacaktır . 

2 - Tahmin edilen fiyati bepıinin 7990 lira olup ilk 
minat 600 liradır. 

i - Şartnıımesi her gün M. M. V. Satınalma Ko111i•1 
da görülür. 

. e ı• • * • 8 aJet ameliyat çadırı salın alınacaktır. Beherırı. 
rnin edil~n htdttl 800 lira olup ilk tı:-minat miktarı 480 }Jr• 

2 - Kapa l ı zarfla eksiltmesi 2 l.7.939 euma güoÖ 
15 tP. Vekalet Satınalma Komisronuoda yapılacaktır. 

3 - ŞartnamPsi her gün Komiıyonda görülebilir. 

Devlet Demir Yolları Satınalma Komiıyonundad : 

Muhammen bedeli 2000 lira olan ambuvatmanh d . 
boru 10.6.939 cumartesi günü saat 11 de pazarlık Ul11 

Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin tesbit edilen günde JDd~ 

saate kadar komiıyon reiıliğine isbatı vftcut etmeleri 
zımdır 

Şartnameler paraaız olarak Ankarada malıem• 
ıinden dağıtılacaktır. 

Ankara Hukuk FBkültesinden : 

Ankara Hukuk takülttsi leyli talehe!Iİ çamaoırlarıo1' 
kanması ~ksiltm,.y~ konulmuştur. Tahmini rntarı 1~ 
ve muvakkat teminatı 150 liradır. İsteklilerin oartnarne~ 
mek iiz~r~ h~r gün ve ek~iltmeye girmf'k üzere 19.6 93 
zartel)i günü saat 10.30 da fakültt"ye müracaatları. 

AsKerı t'abrıkalar Umum Mndorlüğtı Merkez Satııı.ı-' 
Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 1S bin lira 5 ton Ferro • 
ten Ye 6 ton Silico - Mangan Hkeri fabrikalar uaJ11dl_ ..... ,

11
•
1 

dfirlüğü merkez satınalma komisyonunca 21 .6.939 ç• 
günü saat 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartn•lll' 1 
rasız olarak komisyondan verilir. Muvakkat teminatı 
liradır. 

İnegöl Belediyeıinden: 
Meydan ve caddelerde demir veya beton ıOtUll 

konulmak ve mineleri 50 santim kutrunda ve iki tarJlı 
mak üzeı·e Zenit, Omega, Singer, Lonjin fabrikaları dl 
!Atından bir meydan saati en müsait fiat ve şerait g6 
lerden alınacaktır. Satmak isteyenler son fiatile katal 
haziranın 15 şine kadar İnegöl belediyesine göod 
ilin olunur. 

Erzak, Zahire, et ve Sebze : 

Deniz Leveıım Satınalma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli M. Teıof0'11 

25 ton SodR 1062.SO lira 79.69 lir• 
15 ,, arap sı.ıbunu 3112.50 ,, 233.44 " 

Yukarda ya z ılı iki kalem malzeme 17 huiran 939 
hine rastlayan cumaı teıi gönü ıaat 11 de açık ekıiltrııe 
tile aJın3caktır. t~ 

İsteklilerin belli güu ve saatte Ye ~artnamıaini gördl 
tiyenlerin her gün Kaıımpeoadaki komisyona mUracaıtl,tl' 

Orman Koruma İstanbul SatınaJma Komiıyonuad•11 : 

Mihtarı Mubam. bed. . ~ 
Cinsi kilo krı. sa. ihale taribi lı ı' 

Sığır eti 2950 JS 6.6.939 " 
l·ci nevi ekmek 10600 g 50 " ' 
Simiıotü 1600 ~ 

• 
" " Kabak 1600 8 ,, ,, 

l - Zeytinburnu Orman Koruma talimglbı ibtiY8~ 
yukarıda cins vp, miktarları yazllı dört kalem erzak 111• Y' 
2490 sayılı kanunun 4~ncı maddesinin A fırkaaına ıör• 
lıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 6 haziran 939 sah günö saat 14 t~ 
0
o 

Mumhane caddtsi Alcımdar hanındaki Satınalmı Kooıı•1 
da yapılacaktır. 
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3 Münakasa Gaıeteıl 
----------------------------------------------------------------------

~ - E\•saf ve şartnam leri her ~ün parasız olarak 
llrfa göriilebilir. 

Ko· ı vesikalarla .birlikte muayyen saatten bir saat evvel makbuz muka
bilinde Komisyon Reisliğine vermeleri. 

Gksek Miiher dis Mektehi Sstımılmli Komisyonundan : 

Mektebin 9;.;9 mali senesi zarfındaki 46000 kilo koyun 
ltiyacı kapalı zarf U!!iılile f'ksifenıiye konulmu§lUr. rşuu ih• 
!tı muhammf'n bP.ôtli 5:1 kuruş olup ilk teminall 1828 
50 kuruııtur. 
Kupalı zarf usuhle yap1lncak olan işbu t.:ksiltmiye tıicl teklif 
lııbları 2490 sayılı kanunun emrettiği diğer •esikalarla be· 

5'' nınayyen saatten bir saat evvel makbuz mukabilinde 
1'Yon Reislığine verilmesi. Posta ile göuderilecek mektuh· 

n' llıuayyen eaatte kadar Komisyonx gelmiş olmaları mukta· 
1

1
.- Eksiltmesi 22 6.939 tarihine rastltyan pereemhe günü saat 

1 
ti e Yapılacaktır. Şartnamesini görmek istiyenlcrin her gün 

e ·ı ~~•ı tnıiye gireriklerin lıellı gün ve saaıte mei.ı.teb binası 
ildeki Komıe} ona müracaatieri ilAn olunur. 

ırl 
Preventorium Sanatorlum DirektörlOttınden : 

01ı. Miktar 
. J::e10 Prevantoryom Panıiyon Tahmin Tutarı İlk 

tnaddenin için için 
tB cinsi Kilo Adet Kilo Adet 

ti nni ekmek 20000 15000 
r Ctk koyun eti lOOl 1000 

lı datlaç koyun eti 8000 6000 
tti 2COO 1500 

600 300 

olunan F. 
Kr. L. Kr. 
9,5 3325 
65 1100 
55 7700 
45 1575 
40 J20 
27 135 
l~ 150 

teminat 
L. Kr. 
249 50 

800 15 

250 
500 

IOOO 
500 

250 
500 

1000 3,5 70 
15 150 

37 90 
500 ~be 

u ... . 
lG .... ıı kuru mtte vo 

250000 250 kilosu 275 2750 11l•n odunu 
tnangal kömürü 

ij ile koku 
10000 4 400 564 40 

ltripl• 
uı 

\'e iac:e kepek 

100 ton 
150 ton 

5000 
16000 
13000 
~~o 111~0 

32500 

1000 1900 
1650 2475 

6 300 
4,5 720 

3 260 
15650 4930, 75 

2500 2000 7 ,5 337,50 

96 

370 

3000 300•) 8 480 107,25 
llrta 2!.000 150001,75 61,?,5(11 
İ 2t.6.939 Saat 14-16.50 etler için kapalı ve diterleri 
'-o uaulllo 7apıluaktır. 
''t (Irabzon) 200 200 85 340 

L"''t tUrfa) 2000 2000 100 4~00 325,50 
.~peynir 1000 1000 40 800 

peynir 1000 1000 70 1400 
~ 500 500 70 700 
. 200 200 55 220 

200 200 60 240 
1 22.6J>39 Saat 10 - 15 e açık ekıiltme ile yapıl:ıcaktır. 
ııyatı Ayvalık 

.teker 
elenmit Toıya pirinci 

tna (irmik) 
.'lt.tra 
1~ (aıfır No.) 
t, (yerli buQ') 
ç unu 

1000 1000 32 1040 
1500 lCOO 21 1485 
3500 1500 Z7 1620 
150J 2000 25 625 
2000 2000 15 600 

100 100 18 31> 
100 100 20 40 
100 100 35 60 
500 300 27 216 

87 

'lı ıeytia 
Yeıneldik 

1
' tuzu 

1000 500 4,5 67,5 562.30 

. faıulye (Dermaaon) 
11e (irmik) 

tıı barbunya 
\il Ayvalık 

100 6,5 6,5 
600 .;OO 2ö ~O 

100 100 25 50 
100 100 12,5 25 

2CO 35 1120 
500 5 75 

ıl llıerc:imek 150 150 17 51 
~ııı mercimek 50 50 10 75 
lıt (Biga) 100 :lOO l~,5 75 

1ll bamya ~O 50 100 100 
•i 22.6.939 saat 15.30 kapalı ıarfla yapılacaktır. 

t.ltal (Belik Dörtyol) 1000 1000 3,5 70 
kal (160 lık Hatay) 1500 1500 3 90 

lt1t,1 (163 lık Mersin yafau) 1000 1000 4,5 90 
lina (100 lük) ıoao 1000 2,5 50 

~ Yanmca 200 200 18 72 
l ~ Eretli 150 150 25 75 

~:~· 500 500 14 140 
!';' 300 100 25 100 

lıı (Tekirdat) 500 500 13 130 
~:lltı (Topatan) 500 500 14 140 160.5 
;ıı (Kırkataç) 500 500 16 160 

ltL tlıııe ri.k 100 100 1 O 20 
'J ·"'• rik llıO 150 ıo 30 
p li 400 200 17 102 
' ~ (favut) 700 500 17,5 210 
~~.(yapıncak) 500 500 12 120 

1.bclr 200 200 lO 40 
(Amuya) 500 500 30 300 
(Göm6thaae) ~00 500 20 200 

açık 

~ei 22.6.939 Saat 16-15 de açık eksiltme ile yapılacaktır. 
1 - Kurumumuz ve pauıiyonuoun 1939 mali yılına ait yiyecek, 
~•k ve sair ihtiyaçları hazırlanan tartnameleri mucibince eksil· 

'h konulmuıtur. 
~ a - Ekıiltaıe yukanda sröıterilen gün n saatlerde İstanbulda 

~ 'lotlunda Yüksek Mektepler Muhasibi Mesullütü binaıında top• 
•le Sabnalma Komisyonunda yapılacaktır. 

~ 3 - Kapalı zarf usalilo yapılacak ekıiltmeler için isteklilerin 
f lllektuplarıaı 2400 ıayalı kanun htlkfimleri dairetinde iıtenilen 

4- istekliler, 1939 yıhnn ait Ticaret Odası vesikası .ve yine 
1939 olmadığı takdirde l93S yılına ait Ruhsat Unvan tezkerelerile 
eksiltmesine girecekleri iı kadar (enaz) her hangi bir resmi mües
sesede iş yaptıklarına ve hu müesseseyi memnun ettiklerine dair birer 
konservis ibraz edeceklerdir. 

5 - Bu erzak vesaireyi vermek isteyenlerin yukarıda gösteri· 
len saatten bir saat evvele kadar muvakkat teminatlarını Yüksek 
Mektebler Muhasipliğine yatırmaları ve şartnameleri görmek iste
yenlerin de her gün müesseıe Direktörlüğüne baş vurmaları 

Gaziantep Vilayet Daimi Encümeninden: 

Memleket hastanesine ait 1333 lira muhammen bedelli 
52 kalem erzak açık eksiltmeye konulmuştur. 

Taliplerin 99 lira 89 kuruş muvakkat teminatı hamilen 
8.6.39 perşembe günü saat 14 de vilayet encilaeaine mü· 
racaatları ilan olunur. 

Yüksek Ziraat En titüsü Rcktörlüğiinden: 

1- Kurumumuz talebe ve ınııü ·tahdeminin 1 h.ızi rnn 
9~~9 c..lnn 3 l mayıs 1940 tarıhine kadaı bir senelik in.elerine 
1 6.39 µerşembc günü istekli çıku adığındaıı 23.6.39 tanhiıı
den 3 l mnyı_ 940 tarihine kadar in şeleri ayni şartlar dahilinde 
aşağıda gfültırildiği iızeıc ttıkrar kapalı zarf usulıle ek ilımrye 
konulmuştur. 

2- Azami eded 
585 talebe 

10 muid 

Günlük iaşe muh. bedeli 
54 99011 70 
sı 1863 oo 

150 ınü::ıtahdenıiu 30 15525 00 

1 \6399 70 
lıcdel üıcrınden beherinin güıılük iaşelerinin 21 haziran 939 
larıhine müsadif çar~amba günü saat l 1 de rektörlük binasın· 
da müteşekkil komisyon tarafından ihalesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 7070 liradır. Teklif mektubları ihale 
f:aatinden b~r saat evvel alımr. 

Daha fazıa izakat ve para ız şıutname almak isteyenlerin 
onstitü daire müdürlüğüne miiracaatleri. 

Seliıniye Askeri Satınalma Komisyonundan ! 

Selimiye garnizonundaki biı-liklerle Haydarpaşa süel 
hastanesi ve Karadeniz Boğazındaki birlikler için 10 bin 
kilo taze yeşil başlı soğnn evsafı dahilinde satın ahnacakbr. 
Pazarlığı 6.6.939 salı günü saat 14 de yapılacaktır. İstekli· 
lerin belli gün ve saatte kat'i teminat paralariie birli te Se· 
limiyedeki Tümen Satınalma komisyonuna gelmeleri. 

- K - 7 --
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İstanbul Defterdarlığından: 
Muhammen kıymeti 

Arnavutköyünde : Abdülhak Molla soka
ğında l 1 sayılı gayrimenkulün enkazı. 

Arnavutköyünde: Polis karakolu arka
sındaki harap bınanın enkazı. 

Galatada evksfa ait bedesten içinde mev· 
cut muhtelifülcins kullanılmış eşya. 

Küçükpnzar : Maliye tahsil şefliğindeki 
müstamel masa, iskemle, sandalye 17 
parça. 

Beyoğlu: Balıkpazarında kain 22 sayılı 
dükkanda m vcut 770 kilo makarna ve 

Lira Krş. 

50 

80 

204 70 

8 30 

şehriye. Kilo,.u 3 kuruştan. 23 IO 
Yukarıda mevkileri yazılı gayrimenkuf eııkazlarile 

müstamel eşya ve mevaddı gıdaiye hizalarında gösterilen 
ınuh~mmen kıymetleri üzerinden açık arttırma ile satılacak· 
tır. ihale 15.6 Y39 tarihine müsadif perşembe giinü saat 
14 dedir. Taliplerin % 7,6 pey akçelerini vakti m\Jayyenin
den evvel yatırarak mezkür gün ve saatte Defterdarlık 
Milli EmJAk Müdüriyetinde müteşekkil komisyona ıuüraca
atları. 

İstanbul Belediyesinden : 

Otobüs imtiyazını kısa bir zıtman radmdıi Belediyece doğ• 
ru<lan doğruya icrasına kadar devanı etmek üzeı·e açılması ka· 
rnrla~tırılarak evvelce ilfiu edilen l!minönö-Cihangir otobüs 
1.Jttı göriıleıı lüzum üzerine Edinıek npıdan başlamak ve mev
oı.ıd otobüı güzergahını takih edera k Taksim, Sıraserviler tari
l.ile Cihangire gitmek ve avdctte Cıhangir, Tak im, Ayaıpaşa, 
Topkapı, Nccatibey cnddeı:;ı, Kara <öy, Eminönü ve Edirnekapı· 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

imtiyaz sahibi ve ya11 işleri Direktörü : lamail Girit 

Basıldıtı yer : Merk~ Bcıımen, Galata 

... 5 Haziran 1939 

Cinsi Miktarı Muh. be. % 7,5 te. Eksiltme 
lira Ji. kr. ıekli saat 

----·-
Bel ipi 25 oon kg. 1 t 250 842 75 K. :ıarf 16 -
Tütün tozu çuvah 6.000 adet 1605 120 37 Aç. ekı. 16,30 

1 - Şartnameleri mucibince yukarda cins ve mikterı 
yazlı iki kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle sa· 
tın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ek· 
ailtme şekli ve saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

ili - Eksiltme 12.VI.939 pazartesi günü Kabataşda 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün aözU geçen Şubeden paruız 
alınabilir. 

V - Kapalı zarf eksiltmesinde mfihllrltı teklif mektu
bunu kanuni vesaik ile % 7,5 güvenme parası makbuıu ve• 
ya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı 
zarflar ihale günü saat 15 e kadar mezkur komisyon Baş
kanlığına makbuz mukabilinde verilmelidir. Diğer eksiltme
ye girecekler % 7 .5 güvenme paralarile birlikte müracaat· 
ları ilan olunur. (3628) 3-4 

••• 
1 - Şartname ve keşfi mucibince parlayıcı ve patla

) ıcı maddeler naklinde kullanılmak üzere 1 adet saç tek
ne kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

il - Keşif bedeli 16442.64, muvakkat teminatı 1233, 19 
liradır. 

111 - Eksiltme 16.Vl.939 cuma günü saat 1 t de Ka• 
bataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiıyo· 
nunda yapılacaktır. 

IV - Şartname pldn ve keşifoameler 82 kuruş muka
bilinde Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden ve Kabataşda 
Levazım veznesinden alınabilir. 

V - İsteklilerin, mühürlü teklif mektuplarını kanuni 
vesaikle birlikte % 7,5 güvenme parası makbuzu veya 
banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların i· 
bale saatinden bir saat evveline kadar (Saat 10 a kadar) 
mezkür Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde ver• 
meleri lazımdır. (3789) ~-4 

Muhammen bedeli iki bin beşyilz lira olan Bilecik deposuna 
bir sene ıarfında gelecek olan takriben 10 bin ton maden kömürü· 
nün vagondan yere indirilmesi ve yerden makina ve vagonlara 
yOldeme işi 12.6.939 Pazartesi günü saat 15 te H. Paşa Gar bina· 
aında 1 nci işletme Komiıyonu tarafından açık eksiltme uıulile iha· 
lesi yapılacaktır. 

Muhammen bedeli: beher tonunun yükletilmeıi için 15 ve indi
rilmesi için de IO kuruştur. 
Eksiltmeye girmek isteyenler kanunun tayin ettiği vesaik ve 
187,50 liralık muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme gününde ta· 
yin edilen saatte Komisyona müracaatları lazımdır. Bu işe ait Şart• 
nameler Komisyon riyasetile Bilecik deposu tarafından parasız. ve· 
rilmektedir. (3500) 4-4 

• e • 

Muhammen hedeli 1463 lira olan 100 kalem camdan mamul ve 
sair laburatuar aliit ve malzemesi 15.6.939 perşembe güni1 saat 10,30 
on buçukta Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından 
açık eksiltme usulile satın alınacaldır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 109 lira 73 kuruttuk muvakkat te• 
minat ve kanunun tayin ettı ği vesikalarla birlikte ekıiltmo aünü 
saktine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şnrlnameler Komisyondan parasız olarak datatılmak· 
tadır. (3832) 2-4 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan : 

Leyli Tıp Talebe Yurdu talebelerine aid 1000 takım elbiıeni11 
imnli işi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuftur. 

1 - Ek&iltme 12.6 939 Pazartesi aüaG uat 15,30 da Catal· 
oğlunda Sıhhat ve içtimai Muavenet MOdürlütil binasında kurulu 
Komisyonda yapılac ktır. 

2 - Muhammen fiyat: Bir takım elbise dikimi 1100 kuruıtur. 
3 - Muvakkat teminat : 825 liradır. 

4 - İstekliler şartname ve nümuneyi her gün Fuat Paşa Tür· 
besi kdrşısında leyli Tıp Talebe Yurdu Merkuinde görebilirler. 

5 - istekliler 1939 yılı Ticaret Odası vesikRSile 2490 sayılı 
kanunda yazılı vesikalar ve en oıt 500 takım elbiseyi iyi diktitloe 
dair bir vesika ve dükkan aahibi tüccar terıi ııuıfından bulundu· 
tuoa dair unvan tezkeresi ile birlikte bu ite yeter muvakkat ga· 
ranti makbuz veya banka mektubunu havi teklif zaıfını ihale ıa
atlndeıı bir saat nnl makbuz mukabili Komiıyona vermeleri. 

(3686) 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

. 
Objet de J'adjudication 

Mode Prix Caution. 

d'adjudicat. estimatif proviıoiro 

Lieu d'adjudication ot du 

Cahier deı Charges 
Jours Heures 

A) Adjudications au Rabais 
Consıructlons - R6paratlons -Trav. Publlcs-~~rlel do Constrllctlon-Cartographl 

Conıtr. cr.sino au jardin de Takıim 
(cab. eh. P. 883) 

Conıt · bureau fiııcal a Bcyazit eah eh p.237) 
Dreuemcot carte etat actuel bourg Kız:ıl-

hisar: 150 hektares 
Con1tr. h ,ne et bat. municip i\\e 

" 
blit atelıer 

,, eaplage pr. adduction enu de Gü-
müşlil a Polatlı 

Demolition et reconstr. mur jardin et 
constr. 2W.C:. eu ~: ... !llque Miniat. 
AH. Etr.ıngereıı fı. Ç .uk .. y.ı 

Badigeo.ınage iut. et ext. balisse laspec. 
Armee 

Constr. Jigae jonction iı L Stalion Fab
rique Karabük (cah eh P. 510) 

P li cach. 

• 

" 

Pli c ıch. 

" 

PH eaeh. 

Publique 

Pıi cacb. 

176613 

47235 98 
3000 -

43913 41 
314166 77 

7095 86 

26H 30 

333 90 

110000 -

H&blllement - Chaussures - Tlssus - Cuirs 

Pantouffles: 1000 pair~s Publique la p. 1 38,50 
Toile pr. liaceul: 500-600 rı. ,, le m. O 22,50 

Tranaport - eh rg mant • d~ch rg m nt 

Transport de ble Publique 

Combuatlble Carburant - Hulles 

Benzol: 128 t. (cnh. eh. L. 2) (aj) 
Benzine pr. nuto: 350 t. (cah . eh. P. 350) 
Boiı coupe de ebene et d' orme: 250 t. -

charbon de boia de ebene: 10 t.·coke: 
IOO t.-charbon erible: 150 t. 

Coke: 100 t.·boia: 25 t. 
Petıolt: 150(.)-2000 k.-cbarbon: 85-100 t. 

bois: 40-50 t. 

Dl vere 

'foil~ eıneri No. 0-4: 44160 p. 
L'adjudicalion du 5 6-39 concernanl ı ·ıı.-

Pli cııch. 

" Publique 

Publlque 

Publique 

chat de bouton et courrc ie a He ajourne 
lnstruments de muıique: 69 l<'tı Publique 
Microscobe: 50 P· (aj.) Gre iı ıre 
Tuyaux en fonte a emboitemeut ,, 

40320 -
70000 -

4283 52 

2685 -
7990 -
2000 -

Tente d'operations: 8 p. Pli cach lap 800 -
Horloge iı deux faees marque Zenith, 

Omega, Singer el Lon~İııe: 
FerrD·Molipten: 5 t.- s ılico-M ilngan: 6 t. 
Le11İnie linge 

Gre a gre 15000 -
1990 -

Provlslona 

Viand., de boeuf. 2950 k.•pain: to,6 t. • 
pourpier:: 1,6 t.·courge: 1,6 t. 

Sı>ude. 25 t. 
Savon ooir: 15 t 
Oiıuonı verb: tO t. 
Pain de premiere qual. : 35 t. 
Vlande kıvırcık: 2 t.-id. d ağlıç: 14 t.-id. 

d'agncau: 3,5 t.-id de boeuf: 800 k. 

Gre a rre 

Publique 

" Gre a gre 
Publique 
PJi cach. 

Foie, cervelle, trippea ete. Publique 
Orge concaue: :; t.-soo.: 16 t.-p.ıille: 13 t n 

Lerumes: 38 lots • 
Oignoos: 4,5 t -poınme de tcrre: 6 t.-oeuf: 33000 p. n 

Beurre de Trabzon: 409 k.-id. d Urfa: 4000 k. ,, 
Fromage blanc: 2 t.-id. kache.: 2 t. ,, 
Poule1t' 500 p.·dınde : 200 p.-pou lets: 200 p. ,, 
Huile d'olives, ıucre, riz:, macııroniı et aut- Pli cach 

reı provisioos: 20 lota 
Oraures, mendarineı, melonQ, past~queı, Publique 

pommc.11 er. cutreı fruite: 19 lota 
Pomme1 de terre: 60 t (aj.) Gr~ a gre 

1062 50 
3112 50 

3325 -

4930 75 

4340 -
2200 -
1160 -

Noarriture pendant un nn des el6vea et PH cach. 116399 70 
du pe11onnel de l'lcstitut •gric. (nj ) 

Paln: 21 t.-nvon: 900 k. sucre: 180() k.-lait: Publique 
13 t.-rf z: 2,5 t -ble conca11e: 3 t . -
olgnoo: 1,3 t.-sel: 500 k. et aut. proviıionı 

Paio, viande, beurre, buile d'olive, the, fro· 
mage , sucre, aavoa, cilron et legumeı " 

B) Adjudications a la surenchere 
Cbaiıes, tablea et deeombres bat. Publiquc 
Morceaux de paln: 6 t.-reste de repae: 9 t. ., 
Decombrea bltisse, vitrinea ete du cafe Gülhanc ,, 
Autoriı tioa a accorder A 15 autobus pr. 

I• •enlce entre Cihangir et Topkapı 

540 -
3000 -

ıooso -

35-13 -
225 -

3m3 5ı 
16316 67 

532 19 

193 -

6750 -

104-

• 

302• 
4750 -

564 40 

61 -

313 13 

201 as 
tıOO -

480 -

1125 -
150 -

79 69 
2.i3 44 

249 50 
802 15 

37 90 
96 -

370 -
107 25 
325 50 
165 -
87 -

56~ 30 

160 50 

7070 -

40 ~o 
225 -

Com Perm. Municip. İst. 

Dir. Biens Nat. İst. 
Munic. Kızılhiur Minia. de l'lut. 

Municip Adıyaman 

Dir. Gen. Türkkuşu Ank. 
Municip. Polatlı 

Mın. Aff. Etrao Ank. 

Municip. Kc.ınya 

22-6·39 14 -

26-6·39 14 -
2i-6-39 15 -

24-6-39 11 -
20-6-39 15 30 
19-6-39 15 -

15·6-39 16 -

14·6-39 14 -

Adm. G en. Ctı. fer Etıtt Ank. Caiue 2.J·G-39 11 -
Sirkeci 

Com. Ach. Mio. D~f. Nat. Aok. 
Vil. Çorum 

Office Cerhleı Agen. Şarkı,ta 

Com. Ach. Minist. Def. Nat. Aok. 

n " 
Dir. Prevent. el Sanator. 

Faculte Droit Auk 
Vil. Çorum 

19-6-39 11 
I~ S.3B 15 

20·6 39 10 -

23-6-39 15 -
23-6-39 l l 
21-6 39 15 15 

19·6-39 lO 30 
15 6-39 15 -

Com. Acb. lı tend. Marit. Kuınıpafa 17-Cı-39 11 30 
Cem. Ach. Int. Tophane 

Com. Ach. Mioiıt. Def. Nat. Ank. 20-7-39 11 
• - " 9-6-39 1 ı 

Com. Ach. Ch. fer Etat Ank. 10-6·39 11 
11 Min. Def. Nat. Ank 21-7 39 15 -

Municip İnegöl Juıqu•au 15 6-39 

Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil. Aok. 21-e-39 14 -
Facultc Droit Aok. 19·6 3~ JO 30 

Com. Ach. Commaod. Prot. F oret 
Galata Mumhane Cad. 

Com Acb. lnt. Mnrit. Kaıımpaşa 

" ., 
" Mili t. Selimi ye 

Dir. Prevent. et Saoator. 

n ,, 

n n 

" " 
" n 

" n 

" " ,, 
" 

" ,, 
" 

,, 

i t ,, 

Com. \eh. lot. Ank..lra 
Reet. Inıtitut Sup. Aıric. Ank. 

Vil. Çorum 

F aculte Droit Ank. 

Dir. Bienı. Nat. İst. 
Com. Ach• Ecole Artı fst. 
Com. Perm. Muoicip. lat. 
Com. Perm. Manicip. l.t. 

ff-6 39 14 -

17 6-.39 il -
17-6-39 il -
6 5.39 14 -

21-6-39 14 -
21-6-39 14 15 

21.f>.39 14 45 
21.a..39 15 30 
21-6-39 15 45 
21-6-39 16 30 
22-6-39 14 -
22-6-39 14 30 
22-6-39 15 -
22--6-39 15 30 

22-6-39 16 15 

7-6-39 11 
21-6-39 il 

U5-6-3U 15 -

19-6·39 11 -

15-6-3!) 14 -
19-6-39 14 -
19-6-39 14 30 
10-6-39 

Müteahhitlerin Takvimi 
Salı 6.6.939 

Garaj untralında ioş. ve tamirat (lzmir Beled.) No 1052 ~ 
Ank. P. T. T. binast intası (P. T. T. U. Mild. Ank.) No l , 
K. fasulya, bulgur, makarna, mercimek, aabua, ıoda, teker " 

(Manisa Emr"u Akliye Hut.) No 1059 
Et (Lüleburgaz Tümeni) No 1060 
Beıııin (Maarif Yek. Ank.) No 1062 
Yoturt, k. fa1ulya (İıt. Komut.) No 1062 
• Müs tamel otomobiller (İzmir Beled.) No 1063 d.I 
Koyun eti ve dalaj'ı, ekmek, erzak ve inek ıildü (iıı:mir Bel• 

No. 1063 
İlaç (izmir Beled.) No 1063 
Ayın tarihi adlı kitaplarm baıhrılması (Matbuat U. MOd. A•kol ~ 

No 1061 
Sıj'ır eti, 1ebz.e ve ekmek (Aık. Fab. ) No 1064 
Eu.ak (Auk. Doj'um ve Çocuk Bakım Evi) No. 1065 
Makiııa yağı, benzin ve beyu üstüpü (Çanak. Beled.) No 
Mecmua bastırılması {tst. Yıl. Basım Bürosu) No l067 
Lokanta inş. (İçel Vakıflar Müd.) No 1067 
Ekmek (Ödemiş C. Milddeiumum.) No 1069 
Klor ııazı (Ank. Beled.) No 1070 

• • Çuval ( ,, n } No 1070 
Fırın tamiri (Tarsuı Vakıflar Müd.) No 1072 
Meşe odunu (D. O. Y. Malatya) No 1073 
inhiaarlar mamulatı nakli (Samıua İnhisarlar Mild.) Ne 1073 
• Diz:el motöril (Edirne Vil.) No 1075 
Şeker (Türkiye Şekor Fabrikaları) No 1073 
Eruk ve et (GirHoa Memleket Hast.) No 1076 
• Mtşe odunu (Kırklareli Orman Bölıre Şeflij'i) No l076 o1' 
Laifım boruıu ve betonarma havuzları (Konya Beled.) No 1 

Memento des 

Mardi 6.6.939 

Conltr. et repar. au ıaraa• central (Muolcip. lımlr) Na '"' 
Conıtr. batiıse PTT. (Dir. Gen. PTT. Ank.) No 1055 
Haricota ııecs, maca .. onis, leotillu, ıoude, ıucre et ••l 

nh Maniu) No 1059 
Viande (Dlv. Uileburııaz) No 1060 
Benzine (Minlıt~re Culture Aok.) No 1062 
Yoghourt, haricota secı (Command. ı.t.) No 1062 

· • Autoa camelotu (Muuicip. bmir) No 1063 
Viande, pain, lait ete. (Municip. lzmir) No 1063 
Medicameutı ,, ,, No 1063 
lmpre11ion livre ,,aytn tarihı" (Dir. Gen. Pr~ue ) No 1061 
Viaode de boeuf, legumH et paia (Fab. Mil. ) No 1064 
Proviıionı (~recbe Aok.) No 106.5 
Huile pour machinc, benzioe et ltoupe blanebe (Manici•· 

kale) No 1066 
lmpre11ion revue (Bur. lmpresioo Vil. lıt.) No 1067 
Conıtr. re6taurant tDir. V akoufs İçel) No 1067 
Pain (Procureur Gen. Ödemif) No 1069 
Gaıı:e chlor• (Muoicip. Ank.) No 1070 
• Sacı ,, ,, No 1070 
Repar. four (Dir. Vakoufa Tanuı) No 1072 
Boiı de chene (Ch. Fer Etat Malatya) No 1073 ıotJ 
Transport articles monopolish (Dir. Mooop. lam1Un) Na 
• Moteur Dicsel (Yıl. Edirne) No 1075 
Sucre lS. A. T. Fabriquea Sucre) No 1075 
Proviaionı et viande (H6p. Resrional Giruoo) No 1075 
• Boia de ehhe (Prepoıe Foreta Kırklareli) No IOT6 
Tuyaux canaliution d re1ervoir1 en b6ton arme (ManielP• 

No 1077 

(3 üncü sayfadan devam} 
ya gelmek suretile tesis edileceğinden ruhsatla 
15 adcd otobüse ihtiyaç vardır. ıl' 

Burada otobüs işletınek istiyen ve herhangi bir la• ıf 
lışma ruhsatı bulunmıyan otobüs sahibleri har:iranıo 1 
gününe müsadif cumartesi güni akşamına kadar ta!~~r~, 
sikaları baAh olduğu halde bir istida ile belediye refıhl1 

racaat etsinler. 

İstanbul Daimi Encümeninden: 

Gülhane parkındaki ahşap gazino, sahne, localar ile 1' 
k!nlar enkazına 3 biu lira tahmin edilerek açık arttırıtl:,t 
kanlmıştır. Şartname tatil günleri hariç olmak tture 
İstanbul Beltdiye!inde zabıt ve muamelAt mftdUrlüıtl ııtl t~ 
görülebilir. ~.- r. ı 

isteklilerin 225 liralık ilk teminat makbuz veya ıııe 1, 1 
ihale tarihi olan l 9.6.939 pazartesi ~inü saat 14 bu~•~ t:i 
mi encümende bulısomaları lazımdır. 


