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Um,um T:üccarların ve üteahhitlerin mesleki Organıdır 

KONOMiK 
HABE L 

• 

Afyonu olanlar 
"°'allarını satmıyor 
Müstahsil ve tüccar elinde kal· 

olan eski afyonlordan ıon 

ddet nihayetine kadar. toprak 
-•ulleri ofisine leıılim edilmiş 

afyonl. rın miktarı 32 O san
kadardır. Halbuki baı.ı tüccar
\ttrilen fiyatı ve tediye şartla· 

1 ınuvafık bulmadıkları gibi Zi
t Bankası tarafından malın kıy
linın yüzde ıeksenine muadil 
tıı verilmesini de kabul etme· 
trdir. Çüakü Ziraat Bankası· 

\'ereceği avansa mukabil faiz 
•tını haber alan tüccar : 
(Malım her vakit alhndır. Var· 
~ocukle rıma kalsın). 

[)iyerek ellerindeki nfyonları 
•ı:naya karar vermişlerdir. Bu 

'etle saklanan afyonların mik· 
2 - 3 bin candıl~ arasında bu· 

~dlıku tahmin edilmektedir. Af· 
~lann Parti Kurultayına yap

l ·~ ~üracaate henüz cevap gel· 
:~ıştır. 

-·--~-

sine iştirak için müracaat eden 

firmaların •ayısı yüzü bulmuştur, 

Müra~aatler devnm etmekte 
olduğu gibi bu firmalar scriide 

teşhir edilmek üzere mamulat ha· 
zırlamaktadırlar. 

Hataydan sergiye iştirak cdı..

cek firmalar da nümunelerini ya· 
kında göndereceklerini bildirmiş

lerdir. 
Sergi komitesi cuma gunu 

saat 16 da Milli Sanayi Birliğinde 

toplanacak ve ıerıiain açılış gü

nünü tesbit edecektir. -·-------
Değirmenlerde ihtiyacı

mıza kafi miktarda 
bufjday var 

Pıyasamızda buğday noksanı oldu
ğu yolunda verilen haber doj'ru 

değildir. Her gün Anadoludan ge· 
len buğdaylardan ba,ka toprak 
mahsulleri of ısi tarafından piyasa· 

Geçen ayın son Din ihtiyacını kar41lıyacak kadar 

sındakl lhracatamız ailoların buğdaylarından piyasaya 

t.layıaın son haftaıında muhtelif 
leketlere limanım17.da11 227 

lira kıymetinde ihracat malı 
~tdilmiştir. Bu mallann en bü
lr.ıımı Almanyaya ve bir mik· 

d, İtalya ve Estonyaya gönde· 
İttir. Almanya için gönderilen 

r 192 bin lira kıymetindedir. 
yaya 26 bin liralık 60 bin ki· 

1Gtün, İtalyaya 13 bin li!alık 
~ltllif mallar yollanmıştır. lsveç 
llomanyaya da az miktarda de
~e ceviz, Amerikaya bir miktar 
1 ihraç olunmuştur. 

~lrnanyaya paçavra 
ihracatı 

t l:>ün Almanya için tütün, balık 
~rveai, yünlü paçavra, koyun 
11i, barsak ve yumurta ; Fransa 

iç fıadık, yünlü paçav· 
•e ip parçalara ; İtalyA için kuş· 
i, yumurta ; İngiltere için gül-
1; Yunanistan için yumurta; 
~ . 
Çe 9ermut, laviçreye kepek ve 
Ya makarna ihraç edilmek üze· 

llıuameleleri yapılmıştır. 

il{ ihracata çoğahyor 

~vyetlere yeniden 100 bin ki
t~ parti olarak 115 kuru,tan 
. a.tııı yapılmııtır. Bu mallar 

1 
lene kırkım tiftiklerindendir. 

'°'>l'yetlere yapak aatışlan da 
'tb etmektedir. So•yet erin bir 
~İYeltar eksperi şehrinıize gel· 
•, ardiyeler ve depolarda tet· 
t Japarak ihraç edilecek mal· 
~6rın üştilr. 
. iln lnıiltereye de Bolvadin 
L ~ftiklerden 108,5 kuruştan 
'"'1ya ve 111,5 kuruştan 120 

. ' Polatlı mallanndan satılmış-

----..-
' ,..,il mallar sergisi 
~ l,iriaei Yerli Mallar Serj'İ• 

verilmektedir. Dün de piyasamıza 

879 ton buğday getirilmiştir. İs
tanbulun ü; yüz ton olan günlük 

ihtiyacı için daima değirmenlerde 

ihtiyat mal aaklaumaktadır. Bu iti 
barlu fırınlar için un tedarikinde 

biç güçlük çekilmemektedir. 

Ankara Borsası 

6·6-939 

ÇEKLER 

Londra 5.93 

Nevyork 126.54 

Paris ~.8550 

Milin o 6.6550 

Cenevre 28585 
Am&terdam 67.3875 

Berlin 50.i825 

BrOkael 21 5475 

Atina 1.0825 

Sofya 1.56 
Madrit 14.035 
Vartova 23.8725 
Budapeşte 24.8425 
Bükreş 0.9050 
Belgrad 2.8925 
Yokohama 34.62 
Stol<holm 30.533 
Moıkova 23.8825 

ESHAM ve T AHVILAT 

Ergani 19.20 

Sıva11·Erzurum 3 ve 5 19.77 

1938 % 5 İkramiyeli 19.00 

Sını • Erzurum 1 19.63 

Türk borcu il peşin 19.40 

MGmcırail peşin 41.75 

Siva1·Erzerum 4 19.70 

Çhııento vadeli 8.80 

a) MUNAKAS ALAR İhale 28.6.939 tarihine raslıyan cuma günü saat 11 de 
Adana Belediyesinde top!amıcak eksiltme komisyonunda yapıla· 
caktır. 

İnşaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

Kastamonu Nafıa Direktörlüğünden : 

Münakasaya iştirak edecekleri• buna muadil sondaj işi 
yaptıklarına dair Nafıa Vekaleti vesikasını teklif zartlaıile be
raber vermeleri lazımdır. 

Kastamonu vilayet merkezinde inşasına başlanıpta, 

938 mali yılı içinde temel inşaatı ikmal. edilen Adliye bina· 
sının 26193 lira 26 kuruş keşif bedeli bakıye kargir ve 
çatı inşaatı evvelce kapalı zarf usulile eksiltmeye konul
muş ve bılip çıkmaması dolayısile 2490 sayılı kanunun 40 
ıncı maddesi mucibince 22.5.939 tarihinden 22.6.939 tari· 
hine kadar mezkür inşaatın ek~iltmesi bir ay müddetle ve 
pazarlık suretile münakasaya çıkcrılmıştır. 

Şartnameler bilAbedel Ankarada Belediyeler imar Heyeti 
Fen şefli~inden ve Adana Belediyesinden alınabilir. 

ihalesi 22.6.939 perşembe günü saat 15 de Kastamonu 
Nafıa dairesinde toplanacak eksiltme komisyonu tarafından 
bu kısma ait inşaat 940 senesi 15 mayısmda ikmal edilmiş 
bulunacaktır. 

Eksiltmenin muvakkat teminatı J 964 Jira 50 kuruftur. 
Eksiltmeye girebilmek için muvakkat teminatan mal 

sandığına yatırılmış olması ve ihaleden bir hafta evveline 
kadar herhangi bir vilayete resmen müracaat ederek bu 
işi yapabileceklerine dair ehliyet vesikası alınıı olmnst 939 
sicili ticarette kayıtlı bulunması şarttır. 

İsteklilerin bu hususa dair evrakı keşfiye ve projeleri
ni Kastamonu Nafıa Dairesinde görebJiecekleri gibi fazla 
taf.ıilat isteyenler de ~ astamonu Nafıa Müdürlüğünden bir 
mektupla izahat alabilecekleri ilan olunur. 

Gaziant p Belediyeaindeıı : 

Eksiltmeye konulan is : Mezbaha civarındaki hayvalil 
pazarının noksan kalan yerlerinin inşasıdır. Keşif bedeli 
1506 lira 71 kuruştur. 

Eksiltme l.'.i.6.939 perşembe günü saat 10 da Beledi
ys salonunda açık olarak yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi Te keşif evrakı belediye Muha· 
sebesinden ahnarark görUlebilir. 

Eksiltmeye girebilmek için 113 lira muvakkat temi· 
nat vermeleri ve Belediye Fen Müdürlüğünden bu işe ait 
ehliyeti olduğuna dair vesika göstermeleri lazımdır. 

Naf •a Vekaletinden : 

İstanbul M Edırne yolunun Kuleli köyünden Edime şch· 
ri methaline kadar 37 + 860 kilometre uzunluğundaki kıs
mın asfalt kaplamalı yeni şose olarak inşası t.709,792 lira 
51 kuruş keşif bedeli üzerinden ve kapalı zarfusuljle eksiltme 
ye çıkerılmıştır. 

Eksiltme 26.6 939 tarihine müsadif pazartesi günü öğ 
leden evvel sant 11 de Nafıa Vekaletinde Şose ve Köprü 
ler Reisliği odasında ytıpılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 50 
lira mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden almahilir. 

İsteklil?rin eksiltme tarihinden laakal sekiz gün evvel 
bir istida ile Nafıa Vek.ftletine müracaat ederek bu gibi iş 
leri yapabileceklerine dair ehliyet vesikası almaları lazım
dır. (istekliler müracaat istidalarma bu işe benzer inşaatı 
iyi bir şekilde yaptıklarına dair vesikalarım da raptedecek 
ferdir). 

Eksiltmiye girecelderio dördüncü maddede bahsedilen 
vesika ile 939 senesine ait Ticaret Odası vesikasını ve 
6\041 liralık ınuvakkat teminatlarını havi olarak 2490 sa· 
yılı kanunun tarifatı dairesinde haıırlıyacakları kapalı zarfla
rını yukarıda yazılı vakitten bir saat evveline kadar mak
buz mukabilinde Komisyon Reisliğine vermeleri lazım
dır. 

Dahiliye Vekaletinden : 

Adanada tahtelzemin su araştırmaları için artezyen sondaj 
kuyusn açılması ve mezkur kuyuya İcab edf'n tulumbsların 

verilmesi i~i 2490 ~u> ılı kanun hiıkünıleıi dairesinde kapalı 
r:arf usulile eksiltme}e konulmuştur. 

· İşin keıif bedeli 29620 Jiradır. Muvakkat teminat 2221,50 
liradır. 

Bu hususta fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler 1-
mar Heyeti Fen Şeflığine ve Ada..a 8elediyesi11e müracaatleri 
ve kapalı teklif zarflarının muayyen günde saat 10 a kadar 
Adana Belediye~ine verilmi~ veya posta ile bu saate kadar gön
derilmiş olması lazımdır. Postada vaki olacak gecikmeler ka· 
bul edilmez. 

Malatya lsmetpaşa Belediyesinden : 

L.905 lira 61 kuru§ bedeli keşifli Belediye hinasınm kapı 

ve peıısere. Siva \'e saire gibi muhtelif inşaatına talip zuhur 

etmediğinden i§ia bir ay zarfında pazarlığa konulduğu illn 

olunur. 

- 1 il TZ'Z 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

M M. V t>kaleti Satmalma Komisyonundan : 

30 bin mP.tre hava rengi yazlık elbiselik kumaş l.:apalı 

zarfla satın alınacaktır. Muhammen bedeli 2l bin lira olup 
ilk teminatı 1575 liradır. Kapalı zarfla eksiltmesi 24.6.939 
cumartesi günü saat 11 de vekilet satm alma ko. da yapılı

cak•ır. Nümuno ve şartname her gün ko. da (lÖriilebilir. is
teklilerin kanunun 2 ve 3 maddttlerinde yazılı veHikle birlikte 
ilk teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat ev
veline kad11r Ankarada M. M. V. satınalma ko. na vermeleri. 

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Gaziantep Vilayet Daimt Encümeninden : 

ldarci Hususıyeye ait 2370 lira muhammen bedelli 72 
kalem evrakı matbua açık eksiltmeye konuluştur. 

Taliplerin aümune Ye ıaıtnameyi görmek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak için de 19.6.939 pazartesi günü saat 14 te 
177 lira 75 kuruşluk muvakkat temınatı hamilen Viliyet En
cümenine müracaatları ilan olunur. 

Malatya İlbaylığından : 

600 lira muhammen bedeli muhteyj olup husoıi maha
sebe için alınacak kırtasiye 20.6.939 tarihine rastlayııo nlı 

günü saat 11 de ihalesi icra kılınmak üzere eksiltmeye koaul
muştur. Muvakkat teminat 45 liradır. isteklilerin Til!yet dai
mi encümenine müratJaatları ilAn olunur. 

Mobilya, ve Büro Eşya, Muşamba, Hah v.s. 

Çekmeceli ve dolaplı 100 adet ruim masasile 100 tabure 
yaptırılacaktır. Bak: Gürel Sanatlar Akademui A. E. 
Komisyonu ilanına. -
Nakliyat-Boşaltma-Yükletme 

Malatya inhisarlar Müdürlüğünden : 

inhisarlar Baş müdürlüğünden açık eksiltmeye konulan 
idare malı yaprak tütünlerin ambarlardan lstasyo11a ve lata•· 
yondan ambarlara olan nakliyatı. 

Malatyada ambarlar arasında yapılacak nakliyat, 
Pütürgeden gelecek Tütünlerin Plitürge - Malatya, 

Adıyaman - Gölbaşı, 
Adıyaman Urfa nakliyata için muayyen glinünde zubar 

eden taliplerin peyleri haddi layıkta görülmedijinden mü· 
aakaıa daha OD ıila mUddetle uatılmıttır~ 
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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 

Adliye bina'1 inş. ( t kısım} ltemd.) 
Hayvan pazarı inş. 
Nişantaşında Vali konağındaki mermer te· 

aisahn tamir ve tathiri 
Kapı ve pencere, sıva v.ı. gibi muhtelıf 

inşaat (temd.) 
İst. Edirne yolunun Kuleli köyünde Edirne 

şehri mahaline kadar asfalt kaplamalı 
şose inş. (şart. 50 L.) 

Adanada artezyen sondaj kuyusu açılması 
ve tulumbaların verilmesi 

Paz. 
Aç. ekı. 
Paz. 

,, 

26193 26 
1506 71 

180 65 

Kapalı z. 1709792 51 

" 
29620 -

Mensucat, Elbis.s, Kundura, Çamaşır v.s. 

Yazlık elbiselik kumq hava rerıgi: Kapalı z. 21000 -
30000 m. 

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Evrakı matbua: 72 kalem 
Kırtasiye hususi muhasebe için 

Nakliya~ B'!şi!!tma - YUklet~ 
Bııtday nakli 
inhisarlar mamulatı nakli (temd.) 
Tuz nakli (temd.) 

Aç. eks. 2370 -
600-

Mobilya büro ve eşr_ası, Muşamba -Hah v.s. 

Çekmeceli ve dolaplı resim masası: IOO Kapalı z. 6300 -
ad.-tabure: 100 ad. 

Mahrukat, Benzin, Maklne~ağları v.s. 
Live maden kömürü: 10 t 
Odun: 680 t. 
Kok kömürü: 2965 t.-kriple kömürü: 

1960 t. lf&rt. 532 krş.) 
Kullmif odun: 265 çeki-kesilmemi§ o

dun: 3700 çeki-mangal kömürü: 48,5 t. 
Benzin: 20 t. - gaz: 5,5 t. 

MUteferrlk 

Tahammür kabı: 7 ad. (şart. 57 krş.) 
(temd.) 

Süpürge: 3000 ad. 
Civata yuvarlak başlı ve muhtelif ebatta: 

9600 ad. 

Erzak, Zahire Et, ve Sebze· 

Sıa-ır veya keçi eti: 90 t. 
Koyun eti: 15,6 t. 
Kuru ot : 600 t. 
Makarna, şehriye, pirinç unu, un ve kuskus 
Toz şeker: 69,9 t.- kcsme şeker: 5 t. 

{şart. 136 krş.) 

Paz. 125 -
Kapalı z. 102000 -

,, 

,, 

n 

23000 -

Aç eks. 600 -
416 -n 

Kapalı 

" 
" ,, 

" 

z. 22500 -
6240 -

19280 -

Arpa: 28,5 t.-saman: 7 t.-k. ot: 2,5 t.- Aç. eks. 
kepek: 10 t. 

İyi ıu: 3000 teneke ,, 
Eltmek: 80 t. francela: 30 t. (tart. 494 kr.) Kapalı z. 
Karaman eti: 97,5 t.-datlıç eti: 61 t.- ,, 

kuzu eti: 23,8 t. sığır eti: 53 t. (şart. 
717 krt.) 

Sadeyat: 29,9 t. (şart. 196 krş.) 
Tereyağ: 5550 k. 
Vejetalin: 5 t. 
Pra.a: 21 t.- lahana: 11,5 t. - bakla: 8,9 t. 

ıspanak: 31,5 t.-barbunya 7,8 t.-ay
tekadın fasulye: 36,2 t.-çalı fasulye: 
3,7 t.-bamya v.s. sebze (şart. 163 kr.) 

Süt: 153 t.-yoğ'urt: 11500 kase-yoğurt: 
13,8 t. (şart. 126 krş.) 

Patates, k. fasulye, mercimek, bulgur, v.s. 
(şart. 372 krş.) 

Zeytinyağı: 18,5 t.-zeytin: 10 t.-ıabun: 
2j,I t. - yefil sabun: J1350 k. (şart. 
162 krş.) 

Mutfak yumurtası: 355000 ad. -günlük 
yumurta: 190000 ad. 

Beyaz peynir: 9750 k.-kaşar peyir: 3,6 t: 

(B MUzayedeier 

Karışık meşe odunu: 712 kental 
Büyük boy kurşuıı kalem lastiği: 11200 

ad. (tashih) 
Zımba makineleri 
Hastanede ölenlerin aahibsiz eıyalarının 

aatışı 

Yazıhane •ıyaaı. fıçılar v.s. 

Taksim bahçesinde yıkılan muzika mahal· 
linın kereste enkazı 

Takıim bahçesinde ahşap aksamla, galva· 
niz sarlar ve hava gazı lamba direk· 
leri ve Junklan 

Ahır ve oda ankazlau 
Mermer merdiven: 33 ad. 
Ahır ve ev yıkılması, enkaz ve molozla· 

nn kaldırılma111 

.5anmüş fırın kömürü: 1, l t. 

.Bia• aakulaıı 

,, 
,, 

Aç. eks. 
Kapalı z. 

" 
n 

,, 

" 

" 

Paz. 

Aç. art. 

Aç. art. 

Paz. 

" 

" ,, 
" 

Paz. 

k. o 98 
k. l, 15 
k. o 58 

50 -

100-

50 -
78 -

100 -

452 -

1963 50 
113 -

13 55 

650.f4 -

2221 50 

1575 -

177 75 
45 -

250 -

Kastamonu Nafıa Müd. 
Gııziantep Belediyesi 
ist. Belediyesi 

Malatya İsmetpaşa Beled. 

Nafıa Vekaleti 

Dahiliye Vek. Adana Beled. 

M. M. V. SAK. 

Gaziantep Vilayeti 
Malatya Vilayeti 

Toprak Mahs. Ofisi Konya Ajaıısı 
Malatya İnhisarlar Müd. 
Sinop ,, ,, 

472 50 Güztl Sanatlar Akanemitıi SAK. 

9 38 İst. Belediyesi 
765 - Adana Tümen SAK. 

7852 32 İst. Sıhhi Mües. SAK. Cai'aloi'lu 

1244 33 
" " 

,, 

440 25 
" 

,, ,, 

1725 - İnhisarlar U. Müd. 

45 -
31 20 

1687 50 
468 -

1446 -
1376 14 
1962 -

248 25 

219 38 
7402 81 

10759 81 

2H32 65 
664 14 
348 -

2447 40 

1883 63 

5568 72 

2447 28 

1350 -

699 39 

15-

,, 
" 

" " 

Adana Tümen SAK. 

" " 
" " st. Sıhhi Müesseıeler SAK. Cağal. 

" " 
,, ,, 

" " 
" " 
" " 

" 
,, 

" 
" " ,, 
" 

,, 
" 

" 
,, 

" 

,, 
" 

,, 
,, ,, ,, 

" 
,, 

" 

,, ,, 
" 

,, ,, 

Dörtyol Orman Bölge Şeflij'i 
İnhisarlar U. Müd. 

İıt. 4 cü İcra Galata Köçük Han 
Ank Nümune Haıt. 

22-6-39 15 -
15-6-39 10 -
8-6-39 2 30 

1 ay zarfında 

26-6-39 11 -

28-6-39 11 -

24-6-39 11 -

19-6-39 14 -
20-6-J•l 11 -

29 6-39 9 -
9-6-39 14 -
9-6-3~1 15 -

22-6-39 14 -

8-6-39 230 
24 6-m ıo 30 
28-6-aıl 14 30 

28-6-39 15 -

19 7-39 15 -

23-6-39 13 -

23-6-39 10 -
23-6-39 11 -

23-6-3!} 9 -
23-5-39 1 o 30 
24-6-39 9 -
23-6-39 14 30 
14-7·39 15 -

19-7-39 14 30 

19-7-39 14 45 
14 7-39 14 30 
2.3-6-39 15 -

~-.:i9 14 30 
30·6-39 14 45 
30-6-39 15 -

5-7·39 ı4 ao 

5.7.39 15 

7.7.39 14 30 

7-7-39 15 -

12-7-39 14 30 

12 7-38 15 -

13-6-39 15 -
21-8-39 ıo -

15,17-8-39 
15-6 39 

9 -

Beyotlu 4 üncü Sulh Huhuk Ha- lM>-39 14 -

3 75 

7 50 

3 75 
5 85 
7 50 

kimli~i İst Tütün Gümrük No: ::! 
İst. Belediyesi 8-6-39 2 30 

" 

.. 
" 

Tophane Lvz. SAK. 
lıt. Dofterdarhtı 

8-6-39 

8-6-39 
8-6-39 
8-6·39 

2 30 

2 30 
2 30 
2 30 

12-6-39 14 30 
19-6-39 14 -

fSTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 
6.6.9a9 =======~:::;; 

Gelen foıı 
81' 

CİNSİ 

Fi atlar 

Aşafı 

Kr Pa. 

Yukarı 

Kr.Pa 

Buj'day 
Arpa 
Tiftik 
Kaşar 

-3' 
21 

' Butd. yumuşak 5 3? 
5 10 
5 32 

B. peynir 
Bulgur 
Mercimek 
Fasulye 
Z. yağı 
Yapıtk 

33 ti3 
~ 
~ 

,, sert 5 14 
,, kızılca 

Arpa yemlik çu. 
Bakin 
Çavdar 
Yulaf çuv. 

4 15 4 17 
Kuşyemi 
İpek 

Giden 

~ 
~~ 

J 
9 20 s Keten tohumu yeni 

Suı ın 

İç fındık 
Kuşyemi dökme 
Tiftik deri 

5 15 

İç fındık 
Kedi 
Kunduz 

690 ·"' 600 fi 

Sansar 508 ' 
,, mal 

Z. yağı l·ei 
Yapak Anadol 

,, l rnkyn 
Mısır sarı dökme 

94 - 108 -
45 - 46 20 

TavfAP 6Jo00 ' 
Dış Flatıar z.1' 

,, beyaz ,, 
Peynir beyaz taze 

,. kaşer ,, 
Afyon ince 
Keçikılı işlenmiş 

4 15 
4 5 

23 5 
49 -

Buğday : Liverpul 
n Şikago 
,, Vinipek 

- - 1 Arpıı Anvers 
2.> 22 Mısır Londra 
53 - Keten T.: ,, 

Fındık G.: Hamburı 
" . L.: 

İstanbul Belediyesinden: 
Muhammen Teminat 

bedeli ınikdarı Arttırma ve eksiltmeye konan İf 
----- ----- -----------------

180 65 13 55 

50 - 3 75 

100 - 7 50 

50 - 3 75 

125 - 9 38 

78 - 5 85 

ıoo - 7~ 

Niş!ntoşı Vali konağındaki Mer_., 
tuiıatın tamir ve tathiri, 

Taksim bahçesi dahilinde yıkılao f411" 
zika mahallinin kereste eak.ııı, lr' 

Takıim bahçesi dahilinde ı81ıı:Gle•' 
. 1 fi fap eksamla, Galvanız .aç ar 

havagazı la~ba direkleri kırı~l; 
Gala tada Y enıkapa caddesindekı 

28 numaralı ahır ve üzerindeki ~-· 
lar enkazı, 

Karaağ"aç müeaseaatı Paçabaoel~ 
alınacak IO ton u.e madcD ,,., 

mürii, d• 
Beyotlu Belediye tlairesi taaılrill 

çıkarılan 33 adet mermer merdif'IJ 
Sultanahmette eski Zaptiye bin••• -" 
kasındaki ahır ve evin yıluluıas• ,,
kaz ve molozlarının kaldırıl111a•1• 

Muhnruır.en bedellerile teminat mikdarları yukarıda 1~ ): 
zı'ı işlerin 8.6.939 perıemb acünü Daimi Encümende paıarl~ 
y~pı~ac_aktır. ~u-nla~a. ait t~rtna~eln Zabıt ye Mua1Delat ~ ~ 
durluğunde ıörulcbılır. Talıplcrın mezkfir günde teminat JJJ• • 

buz veya mektuplarile birlikte saat (iki buçukta) Daiaıl ıo 
cümende hazır bulıınmaları ilan olunur. 

İhale 9.6.939 cuma günü saat on dörtte yapılaC 
Taliplerin Şartnamesini görmek için her gtın dairenıise 
racaat etmeleri. 

Sinop f nhi-.Hrlar Müdiirlüğünden : d 
Sinop inhisar J ır 1daresi namına i h ziran 939 raribİO 

1 
:~ 1.5.940 niba)Ctint> kadur g· lt><'f'k tuzltırın rnpurdan gö9ttf 
cek iskeleye kadar kayık ve iskeledt•n tuz anlıarlarıns ~·~ 
kupk \'C hamaliye naklıyet şartnameJerinr göre iksiJtı:ıı~Yelr 
nulmuş ve :m,5.939 gürıürıde mukarrer olan muvakkBt ıb' 
isteklı oları hamaliye işine talip zuhur etmiş ve beht:r toı>ıJ 
k .. 'd b f k. b' uruş uzerın en pey açmış u ııt omısyonomuzcB 

1 
layık görülcmtdiğınden \ 'C ka}ık işine istekli gehneınjş 0 

mas1ndan hu işin eksiltmesi 10 gün müddetle uzatıhııııtıf• o 
teklilerin eğreti giiven akçalarile biı Ji~ te 9.6.939 cuaı• li.1 
saat 15 te müdiırliiğiimüzde müteşekkil Komisyona ıntır• 
eyJerucleri ılan oluııur. 

Mahrukat, Benzin, IVlakina yağları v. s;_..,, 

680000 k. odun alınacaktır : Bak erzak siitunuodl 
dana Tüm. S. A. Komisyonu ilAnına. 

~ 

Erzak, Zahire, et ve Sebze : 

Adana Tüm Satınalrrıa Komisyonundan : 
Cio~i Miktan Mu. be. Mu. te. Eks. gürıii 

.kiJo iira lira k~. 
Sığır veya keçi eti 90000 22500 1687 50 23 6 939 ~O, 
Koyun eti 15600 6240 468 23.6.939 
Kuru ot 600000 19280 1446 24 6.939 ~(}, 
Odun 680000 l 0200 765 24.6.939 · 

Ada nadaki askeri · birliklerin ıhtiyacı için yukarıda ,ı 
ve miktarlarile bedelleri ve ilk teminatları yazılı dört ~ 
mevad kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. işbu ıne~adııl 
zalarmda gösterilen gün •e saatlerde zarflar açılacağınd•0 ~ 
nunt tekilde yazılun~ teklit mektuplarını~ tayin oluoall ,., 
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\at evvel Adanada Ttim Sa. Al. Ko. na verilmi,. bulurıa
t. Ş.ırtnamel ri { t .nh ıl A nbr r \. a n. v, Adana Tüm 
~I. Ko. da hn gün göriiJ, bilir. 

olsun diğer bir bina ile kapanması mümkün olmıyan yerlerde ka
panoııyan kısımların önünde zemin k 1tmdrm itibaren bu kısmın 

üstüne kadar olan irtifa kadar boşluk mevcut olduğn takdirde bu 
kısımlar bu ahkama tabi değildir. 

o O _,,._ 

9' ~nbul LP,·azmı Arnirliği Satınalma Komibyonundaıı : 

Matbahlar için boşluklar cephelerinde pencere mihverinden İ· 

tibaren il<i tarafında birer buçuk metreden arz.en üç metre olmnk 
üzere iki katlı binalarda cepheye amut istikamette 3 metre üç katlı 
binalarda 3,50, dört katlı binalarda 4 ve beş katlı binalarda 4,50 
metre olur. 

3' l'ophane fırınındıı birikmiş ol ~n 1100 kilo kcdar c.önmüş 
~ körniirü 12.6.939 pazarte~i giinü ::;n .. t 14,:)0 da 1 OJ he.-
3 Utııirlik sı:.ıtınalma ko. da pazarlı )a --..ııılcc'.lklır. Tahmin 

1~ 1 1650 kuruş kati teminatı 2,'.) liradır. İsteklilf rin belli 
Jıl ko. ııa gelmeleri. 

7 - Binalarda yukarıda gösterilen boşluklar bırakılmış olmak 
şartile bu saha dahilinde arka cephelerinde açık balkonlar te .. is e
dilebilir. Bunların arzı en fazla bir metre ırJ litıntimetre olmalıdır. 

Bu baUıonl r cephenin tulü kamilince yapıldığı takdirde yan taraf
larının eıı az iki metre irtifnıııda kagir duvarla örülmesi şarttır. Bu 
şekılde öruıek is'e niyenlcr i in ı cephelerinde bırakılan komşu pay
larını bırakmağa mecburdur. ~ 

/ 

DIŞ D E P O S U llııl1lllıııl 

M. İ B R A H İ M B E R K M E N 

Türkiyenin en zengin çeşit l isi 

e n a s r i D i ş D e p o s u d u r. 

Daimi bir sergiye maliktir. 

İstanbul, Makulyaıı Han No. 2, 3, 4, 5 

8 - Arsada 6 ıncı maddedeki asgari boşluk şeraiti temini 
mümkün değilse şehir haritaıil ynpılmcıya kadar ancak bir kat için 
izin verilir. 

9 - Bitişik binalarda çatıların meyli isler kalkan duvarlı olsun 
İii ter beşik örtülü olsun en çok her sathında ~ 0 3 1 olur. 

10 - Esas bina üstü terasa bırakılmak ve yalnız önden ve ark&
dan yapılacak kat irtıfaı kadar geri çekilmek tarlile bir kat fazla 
yapmak için izin vt.rilir. Bu gibi inşaatta merdiv:en mahalli nereye 
gelirse gelsin ü:1.eri ilave katı irtifoı hizasma kadar kapatılır. Bu 
katın ilavesi halinde arl~a bahçedeki boşluk miktarı 6 ıncı matl
dede gösterilen formülü temin ey,edıği takairde arkadan geri çekil
mek mecburiyeti yoktur. Bu ilave katları beş katlı ve daha fa.zla 
katlı binalara şamil değildir. 

1 ı - Binanın iıı: ri kami len tarasa bırakılırsa buraya çıkacak 

:/ 'r'•pı ve yollar kanunu izahnamesi umumi meclisçe· tadil ve 
ltıaıne olar.ık tatbikına karar. verilmiş ve aş ğıya dt rcolun
t, han olunur. (3915). 

.nerdivenin üz.eri kezalık kapatılır, gabari müsait değilse ancak mer
diveııiıı son basamağının önünde en ziyade 1,00 metre genişliğinde 
'.>ir sah .. nlık lmakılarak duvarla öıülür. Yani burada bir oda tesiıi
ne müsait kı.palı yer l:>ırakılmaz. 

Yapı yollar kanununun tatbikata 

hakkında talimatname 

:- Yapı ve yollar kanununun 4 üncü maddesinin E fıkrası 
~ilce belde içinden geçen şimendifer hatlarının her iki taraf.n

lak hudutlarından itibaren on beşer metreden otuz metre 
it~, dahilinde inıaata müsaade edilmez : 

Mezkür k~nuoun 4 üncü maddesinin G fıkrnı na tevfikan 
1 ve mabetlerin her tarafındL en az on wctrc saha dahilinde 
ltıemnu olup bu gibi eserlerin hududum:n hangi noktadan ili

tdileceğini tayin ve esere göre en az. on metrelik mesafenin tcı
ftıı heyeti tarafından verilecek raporun Br ledıye uialiği tara. 
taıdikile yapılır. 

~-. Şehir ileri planı yapılıncıya kadar bina yül<seklik!eri bıti· 
11• yapılacak sokaklarda aşa~ıdaki şekilde olacaktır. 

~ - Bititik bina yapılan ıokaklar: 

Sok&k arzı: 
>t - . 6 ıausavı v"ya m. 

Bina cephesinin en 
} üksek noktası olan 
parapet üıt çizgi
ıınin trotuvar üstün-
den olan irtifaı Kat adedi 

den ı.iy a- 3,CO + d t 0,80 1 beıd t 1 kat 
"t 9m den az ise 
>t nıüsavi veya 9m. den ziyu- 6,<0+d+O,fO 1 ,, 4- 2 ,, 
•t 9,5m. ye müsavi 
dtrı ziyade ve 12m.den u \e- 9,00+ d+0,80 1 " -ı- 3" 
1 2ın.ye müsavi 

~il ziyade ve 15m. ye kadıtr 12,00 + d H),80 l " r 4 ,, 
· dahil). 

dtn ziyade ise 15,00+ d -t 0,80 1 ,, +- 5 ,. 

~ cetveldeki d miktarı yol seviyesindeo itibaren zemin kat 
~tdnin üstüne kadar olan irtifa olup haddi aıamı 2 metredir· 

~llarm yüksekliğini :z.iyadeleıjtirmek için binanın üstünde ve
,0lan 80 ınntimetrenin 50 santimelresiui kat iı tifalanna ilave 
~lf'r, Katların irtifalarını bundan fazla yük1ieltwek i~teyenler 

1 tırını tenkis etmek ıuretile kazanılacak miktar ile temio ede-

12 - Bitişik bina yapılan yerlerde köşe başına tnsadüf eden ar
.,ada yapılacak binnya verilecek yükseklik geııiş sokak cephesinde
ki irtifna tabidir. Binn dar sokaktaki binaya yapışacak olursa bu bi
uaya doğru pencere açılmaz. Pencere açmak isteyen binasını bu bi· 
aadan üç metre geri çekmeğe mecburdur. Köşe başında yapılacak 
biııa arka sokağa kadar devam ettiği takdirde bu arka sokak daha 
dar ise sokak arzı kadar olan kısmı bu 11oknk genişliğine tabi ol 
:nak üzere irtifa alır. 

Geniş sokağa göre irtifa alan bina nrkası dar 11okata kadar 
de\ nm ettiği takdirde bu dar sokak cephesi yine yukarıdaki şerai· 
te göre irtifa alır. 

13 - Bitişik bina yapılan yerler de arsn sahipleri ayrı bina yap
mak isterlerse hangi taraftan aynlırsa o tarafta kendi arımı>ı dahilin
de en az 3 metre arzında boşluk bırakmaya ve buraya bahçe du
van yapmağa mecburdur. 

14 - Sahil kenarlarında boş bırakılması kanuna göre- mecburi 
olan on metrod. n sonra ~O metro dahilinde istikbal harıtasının tan
zimine kadar mevcut zemini tabii üzerine ancak bir kat bina inşa
sına verilir. Yine sahilden itibaren 100 metre dahilinde yapılacak 

binalarda i e mütehassısca şekil ve yükseklikleri tayin olunacak bir 
proje belediye riyaselince tasdik olunduktdu soııra iıışaata izin vtri
lir. 

15 Münferit ev yapılaonk yerlerde binanın cephe hiz sı mev-
kii belediyece tesbit olnnur. Ve bu gibi binalora verilecek irlifa 
dört tarafında boş bırakılacak kısmın en hüçüğünün arzının üç miı
li olur, fakat bu irtita her halde 4 kat irtifam tecavüz edemez. 

Bu irtifa binanın yapıldıaı noktadaki tabii zı-miuden itibar edi
lir. Bu gibi münferit bicalarda talimatname veçhile verilmiş olan 
gabarı dahi inde kalmak şartile mal sahibi üat kata erzu ettiği eşka
li verebilir. Böyle münferit binalarda çatıda uçak yapmak caizdir. 
Ve bu aaçak ister ahşap i.ster kağir olabilir. 

16 - İstanbul cihetinde 40 rakımından yühek olan mahallerde 
yalnız üç kata müsaade olunur. Bu gibi yerlerde geri çekilmek şar
tile bir kat yapılma:.ı hakkmdaki hüküm cari değildir. 40 rnkımır.

dan münhat olan arsalarda da binala'a verilecek irtifa 40 rakımın
daki irtifaı lrnt'ıyyen b:cnvüz etmez. 

17 - Binalara bu talimatname mucibince verilen irtifalar her 
~ hangi bir abideye veya muhafazası ic.ı.beden tarihi ve mimari eser-
~ cetvelde verilmiş olan kat adetleri gabariden istifade şeklini leri ve şehrin güzel man:ı rıılarını kapalacak olursa bu cihet müte-
lıbahs etmek veyn ba,ka bir ko.nbinezon düşünmek suretile d 1 haı;sısca tetkik e i erek verilecek irtifalar bı.:lediye riyasetinin mu-
•dilmeı. · vafakatioi almak suretile tayin olunur. y 
lıkanda gösteri!eıı cetveldeki 0,80 miktorı binanın üstünde 18 - Bu talimatnamede verilen irt faların her hangi bir sebeple 
't~~rin bir hizada olnıaıını teınin etmek için yapılması mecburi bir mahalde tadiline lüzum hasıl olursa o mevki için belediye fen 

1 duvarıdır. heyetince yapılacak mücbir sebepleri göst\•reu ve da ioıi encümen 

~ Meyli ziyade olan yollarda d miktnn meylin yüksek tara
\ 11la ;,emine 0,50 metre girdiği halde bu hizade tesis olunacak 
~İYesi binamn münhat tarafında kanun ile tayin olunmuş 2 
)ı lecavüz ettiği takdirde bu iki me helik irtifam haricinde ya
~~ tarafında kalan )Ükıek kısmında ı.ewine ancak 0 ,50 metre 

~eçhile tanzim etmek suretile en fazla bir kat lesiaine mü
~lunur. Bu ilavenin altında kalan kısıııı ne irtifada olursa ol• 
\ •unı olarak kullanılır Kat tesis edılemeı .• 

t katlı binalarda bu hale te1&düf edildıği takdirde münhat 
~a llltı katı bulacağından ve halbuki Heyeti vekile kararname• 
'ıt~· altı kata izin verilemiyecei}inden son beşinci katın kade· 
" 11tak tesis edilmeııi ve kademeli kısmın ister çatı ile kapan
ltr leraıa olarak açık bırakılması ve bu suretle de binanın 

~ IQiirıhat ve gerek mürtefi kısımlarında kat adedinin b~i teca
~tıneıi lazımdır. 
t' Bitişik binalarda uçak yapılmaz ve cephe tarafındaki de· 
itli olur. 

' Binanın yol cephesinden başka diğer cephelerinde başka 
~ ziya almıyon bir oda mevcut ise bodrum katının haricinde 
~tıa irtıfaının cısfı kadar binaya amut istikamette bir boşluk 
'ilk mecburidir ve bu da asgari üç metredir. Bu boşluğun 

Ctre mihverinden itibaren iki tarafında ıugari birer buçuk 
()hır ' . 
llcereye amut iıtikamette ve binanın her hangi katında olursa 

tarafından kabul edilen bir rapor ile değiştirilebilir. 

19 - Bdediye hududu dahilinde ~c ayrrıca sahillerde yapılacak 
fabrikaların mevkileri ve yükseklikleri merkez fen heyeliııce tayin 
ve tesbit olunur. 

20 Mevcut binalara kat ilavesi 1 al111de alt katlarda bu tali-
matnamede gösterilen şerait ve kanun ahkamı tatbik edilmek şarti
le ilave katlara iz.in verilir. 

21 - 6 metreden daha az genişlikte olan sokaklarda yol 6 met
reye iblağ edilmek şartile ancak bir kat için bina yapmağa m(isaa
de olunur. 6 metreden ziyade Ye 9,50 metreden az olan sokaklar
da da 9.50 metreye iblağ edilirııe 9,~0 metreye ait irtıfa verilir. Bu 
bırakılacak yerler mal sahipleri tarafından bahçe olarak kullanılır. 

22 - Bodrumdan başka üç kattan fazla olan binalnrda a~gari 
ed "ııdı 0,80 olmak üzere bir metre murabbaı aahaıındıı bir asan• 
aör yeri bırakmak mecburidir. 

23 - Yanındaki binadan daha yüksek yapılnn veyahut yanında 
henüz boş arsa bulunan binnların bu görünen cephelerinin sıvanma
sı şarttır. Ve pis suları zemine indiren borular bu gibi vaziyetlerde 
gizli yapılır. 

24 - Muhtelif yerlerde ve müteferrik suretle ytı pılmış ve taı
dike iktiran etmiş olan ve imar plauına bağlanması icabeden ileri 
planlarda ayrıca hususi kayıtlar mevcut olmadı~ı takdirde bu gibi 
mahallerde yapılacak intaat iıbu talimatname hükGmlerine tabidir. 

Cinsi Miktarı Muh. B. % 7,5 te. Eksiltmenin 
L. K. L. K. şekli santı 

------------ ---
Sömikok 50 ton 1137 50 

60 " 840 -
400 met. 890 -

85 31 
63-
66 75 

aç.eks. 15 
Mnden kömürü 
Muh. eb'atta yassı 
kayış 

" 
" 

16 
16,30 

1 -.. idaremizin Çamaltı ve Yavşan tuzlaları için şart
nameleri mucibince yukarda cins ve miktarı yazılı 3 kalem 
malzeme hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

H - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları, ek
siltme saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

111 - Eksiltme 8.VI 939 perşembe gunu Kabataşda 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yap1lacaktır. 

lV - Şartnameler her gün sözü geç.en Şubeden para· 
sız alınabileceği gibi kayış numunesi de görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve 
saatlerde % 7,5 güvenme paralarile mezkür Komisyona 
gelmeleri ilan olunur. (3586) 4-4 

• • • 
1 - Şartname ve numenesi mucibince 18.000 kg. Baş 

ıpı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
II - Muhammen bedeli 9900, muvakkat teminatı, 

7 42.50 liradır. 
IH - Eksiltme 13.Vl.939 pazartesi günü saat 15 te 

Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komis· 
yonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve numunesi her gün sözü geçen Şu· 
beden parasız alınabilir. 

V - İsteklilerin mühürlü teklif mektubunu kanuni ve· 
snikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek kapalı zaı Harını ihale günü ek
siltme saatinden bir saat evveline kadar mezkur Komisyon 
başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri liz1mdır. 

\3737) 3-4 

il 
. ' .. . .. , 

:; __ :_.-.~ra··.:ı.,:[ı- ~tİl',r.'le··k·iitelinde-_ n '. -"·~· 
\t i~ . ' ..... ~··"'. ' ' t .· ; · · ...... -. .:•, ...... : . · · to:1 ' , • ' . ~ .. ,.~ 
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12.6.939 pazartesi günü saat 15 te Ankarada Nafıa Vekaleti bi

nası içinde malLeme Mi!dürlüğü odasında toplanan malzeme Ekıilt· 
me Komisyonunda 32~1,30 lira muhammen bedelli muhtelif demir 
ve saç malzemesinin açık eksıltme uıulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı bedelıiz olarak malzeme Mii· 
dürlüğünden almabılir. 

Muvakkat teminat 242 lira 35 kuruştur. 
İstekl.lerin muvak"at teminat ve şartnamesinde yazılı vesaik ile 

birlikte aynı gün saat 15 te mezkür Komisyonda hazır bulunulması 
lazımdır. (1937) (3621) 4-4 

İstanul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 

Tnbmin bed. İlk teminatı 
Mikt .. rı ve cin.si Lira kş. Lira kş. 

Altı bin be' yüz metre tranta şeridi 503 75 37 78 

l - Cinsi, miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda 
yazılı (6500) metı e tranta şeridi 19 haziran 939 pazartesi günü saat 
15 de açık eksiltme ile fstanbul Gedikpaşa Jandarma Salınalma 
Komisyonumuzca satın alınacaktır. 

2 Şartname ve nu~une her gün adı geçen Komiıyonda a-a· 
rülebilir, veya şartnnme bcdelıiz aldırılabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 aayılı kanuna göre ibrazı lizım vesika 
ve ilk teminat nıeklup veya makbuzlarile Komisyona gelmeleri. 

(3878) 2-4 

(6300) lirahk marangoz 
münakasası 

• • 
ışı 

Güzel Sanatlar Akademisi Arttırma ,Eksiltme 
Komisyonundan : 

1 - Gü:ıel sanatlar akademisi mimari şubcıi için çekmeoell 
ve dolaplı (100) adet resim maaaııile (100) tabura yaptırılacaktır. 

2 - Bu işe ait münakasa 22.6.939 tarihine raatlayan pertembe 
günü saat on dörtte Cağaloğlundaki yüksek mektepler muhasebe
ciliğinde toplanacak Komiayoııda kapalı zarf uıulile yapılacaktır. 

3 - Yapılacak işin heyeı.i umumiyeıinin muhammen bedeli 
(6300) muvakkat temioah da (472,50) liradır. 

4 - Bunlara ait şartname ve resimler bedelıiz olarak Akademi 
idaıeıinden alın .bilir 

5 - Ekıiiltmeye girebilmek için isteklilerin tiearet odAsı vesi
kalarını ruhsat unvan tezkerelerini ve bir marangoz f abrika11 sahi
bi olduklarını bildirir diğer belgelerini uıulü dairesinde zarfın içine 
koyarak teklif melctuplarile birlikte ıözü geçen günde aaat on dlSr· 
de kadar Komiıyomı tevdi eylemeleri lazımdır. (3989) 1-4 

. ·~--- --· -- ~~-.. - . 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudication 
Mode Prix 

d'adjudicat. eıtimatif 

A) Adjudications au Rabais 

Caution. 

proviıoire 

Lieu d'adjudication et du 

Cahier des Cbarges 
Jours Heures 

Constructlona - R6paratlons - Trav. Publlcs-Mat6rlel da Constructlon-Cartogr11phl• 

Repar. et nettoyage de l'inıtall. en marbre Gre a gre 
danı konak Vali i Nişantaş 

Conıtr. Palais de Juıtice a KaatamC'nU (1 
partie) (aj) " 

Conatr. marcbe animaux Publique 
Diveraeı constr. tellu que portu et fenet- Gre a gre 

reı, enduit ete. (aj) 

180 65 

26193 26 

1506 71 

Constr. avec une couche en aıpbalte Pli cach 1709792 51 
ı route hl -Edirne (cah eh L 50) 

Trav. ouverture puitı artesien de soodage 
a Adana et fourniture pompes " 29620 --

Hablllement - Chaussuras - Tlasus - Culrs 

Etoffe couleur azure pr. babi•s d' ete: 30000 m Pli cach 

Treveux d'lmprlmerle - Pepeterle 

lmprimh: 72 lota Publique 
Fourniture de bureau pr. Comptab Partic. 

Tranaporl - chergement • d6chergemenl -- ---- - --- ~ 

Tranıport bles 

Combustlble Cerburant - Hulles 

21000 -

1370 -
600 -

Charbon de terre ine: IO t. 
Boiı: 680 t. 

Gre a gre 
PJi cach 

125 -
10200 -

Coke: 2965 t.-cbarbon crible: 
cb P. 532) 

1960 t. (cah. ,, 

Boiı coupe: 265 tchekis·id. non coupe: 
3700 tcbekiı-charbon de bois: 48,5 t. 

Benzine: 20 t .-pelrole: 5,5 t. 

Dhrera 

Recipient de fermentation: 7 p. (cah. eh 
P. 57) (aj.) 

" 
,, 

Balaiı: 3000 p. Publique 
Bouloaa a tete ronde et de diff . dim.: 96()(1 p. ,, 

ProYlalons 

Leıumes et citronı: 32 lota Pli cach 
Sucre: 41,9 t .·id. carre: 15,5 t. ,, 
Trlppea de mouton et de boeuf, cervelleı Pablique 

de mouton ete. 
Riz: 27850 k. 
Oeuf: 266030 p. 
Huile d "olivea: 11200 k. 
Froma2e kacher: 4200 k.·id. blanc: 10,4 t. 

Pli caeb. 
,, 
,, 

Oli•ea: 6, 1 t. Publique 
B'lone eau: 38200 bidona-glace: 900 k. ,, 
Piıtachea, noi1elteı, noix et amandeı de- Pli cach. 

cortiqueea, raiıin, figues , marmelades, ble 
Poisaons: 8 ıortea 
Beurre: 1,9 t. 
F arine, macaroaiı, vermicellea, aemoule, 

farine de riz, amidoo, tarhana ete. 

Publique 
Pli cach 

Lalt: 25 t ·yoghourt: 24,2 t.·creme: 480 k. 
Snon: 18380 k. 

,, 
,, 

Tahan, pekmez et tahin helva Publique 
Kadayifs ,, 
Pouleı: 28j{) p.·dindu: 1800 p. ,, 
Vinaigre, ho11 d'oeuvre ,, 
Viande d~ beouf ou de chevre: 90 t. Pli each 

,, ,, mouton: 15,6 t. ,, 
Foia: 600 t. ,, 
Pain: 80 t.·fraoıeole: 30 t. (cah eh P. 494) Pli cach 
Viande de karaman: 97 5 t -id. dathç: 61 ,, 

t.•id. d'aıneau: 23,8 t.-id boeuf: 53 t . 
(cab eh P. 717) 

Beurre: 29,9 t. (cah eh P. 196) 
" 

" 5550 k " 
V eıetaline: 5 t. Publique 
Poireaux: 21 t.-c:boux: 11,5 t..feves: 8,9 t .· Pli cach 

epinardı: 31,5 t. -haricotı barbunya: 7,8 
t -id. aicb~: 36,2 t.•id. tchalı: 3,7 t. -
combeaux et autreı leıume1 (cab eh 163 P) 

Lait: 153 t.-yogbourt: 11500 tHıe1-yoı· 
bourt: 13,8 t. (cab eh 126 P) 

Pomme de terre, haricotı ıecı, leatille1, 
ble conca11e ete (cah eh 372 P.) 

Huile d'olive: 18,5 t.-olives: IO t.·ıavon: 

" 

" 

" 25, 1 t.·id. verl: 13350 k. (cah eh 162 P.) 
Oouf pr. euiıine: 355000 p.-id. frais: 190000 p. ,, 
Macaroaiı, veroıicelle1, farine de riz, fariae ,, 

et kouk•u• 

23000 -

600 -
416 -

26534 15 
16692 -
2ı86 50 

6684 -
5320 -
6160 -
7098 -
2318 -
4820 
6833 75 

5803 50 
2850 -
6382 55 

9983 -
7352 -
1398 80 
1934 50 
4410-
1375 50 

22500 -
6240 -

19280 -

le k. O 98 
1 15 ,, 

,, o 58 

13 55 Com. Perm. Municip. İst. 

196t 50 Dir. Trnv. Pub. Kaatamonu 

113 - Municip . Gaziantep 
Municip. İsmetpaşa de Malatya 

650-H - Min Trav. Pub. Oep. Ponta et 
Cbausseeı 

2221 50 Min. lnter, et Municip Adana 

1575 - Com. Ach Miniıt. Def. Nat. Ank. 

177 75 Vilayet Gazirtntep 
45 - ,, Malatya 

250 - Office Cerealeı Agence Konya 

8-6-39 2 30 

22 6-39 15 -

15-6-39 10 -
dans un nıo" s 

26-6-39 11 

ıB.6-39 11 

24-6-39 11 -

19-6-39 14 -
20-6-39 11 -

29-S..39 9 -

9 38 
765 -

7852 32 

Com. Perm. Municip. lıt. 8-6-39 2 30 

124:1 33 

440 25 

1125 -

45 -
31 20 

1990 06 
1231 90 
171 49 

501 30 
399-
462 -
532 35 
73 85 

361 50 
512 53 

435 26 
213 75 
478 69 

748 73 
551 40 
104 91 
149 09 

330 75 
103 16 

1687 50 
468-

1446 -
7402 81 

10759 81 

2932 65 
664 14 
348-

2447 40 

. 
1883 63 

5568 72 

2447 28 

1350 -
1376 14 

Com. Ach. Div. Adana 24·6-39 10 30 
Dir. Hyg. et Asııist. Soc. Cağalofılu 28-6-39 14 30 

" " 
28-6-39 15 -

,, ,, 19-7-39 15 -

Com. Ach. Econ. Mooop. Kabatacbe 23-6-39 13 -

" " 
" " 

Com. Acb. Ecoies Aak. 

" " 
" ,, 

" " ,, " 
" " 
" ., 
" " 
" " " ,, 

" ,, 
,, " 
,, " 

,, " . ., 

" " 
" " 
" " ., . 

Com. Acb. Div. Adana 

" " 
" " Diz Hyg. et Aaeiıt.Soc. Cataloflu 

" . 
" . ,, ,, 
" " ,, ,, 

" . 
" .• 
,, ,. 

" " 
" . 

23-6-39 10 -
23 6-39 ti -

23-6-39 15 -
24-6-39 9 -
24·6-39 9 30 

24-6-39 10 -
24-6-39 1 o 30 
24-6-39 1 o 45 
24-6-39 11 
24-6-39 11 15 
24-6-39 11 30 
24-6-39 11 45 

26-6-39 9 30 
26-6-39 9 -
26-6-39 10 -

26-6-39 
26-6-39 
26-6-39 
26-6-39 
26-6 39 
26-6-39 
23-6-39 
23-6-39 
24-6-39 
23-6-39 
23·6 39 

30-6-39 
30-6-39 
30·6-39 
5-7-39 

10 30 
11 
11 30 
il 45 
14 -
15 30 
9 -

10 30 
9-

14 30 
15 -

14 30 
14 45 
15 -
14 30 

5-7-39 15 -

7.7.39 14 30 

7-7-39 15 -

12-7-39 14 30 
14-7-39 14 30 

-

Müteahhitlerin Takvimi 

Pertembe 8.6.9.19 

Ot (Lüleburgaz Tümeni) No 1060 
Bakır boru ve teferruatı (İohis. U 
YaBBı kayış ,, ,, 

Müd.) No 1062 

Sömikok 
Maden kömürü 

,, 
,, 

" " 
" " " 

No 1067 
No 1067 
No 1067 

Kırmızı urma katıdı ,, ,, ,, No I075 
Mezot, traktör yağı , makine ve Bllindir yağı (Ordu Beled.) No ı 
Zonıuld.ık kriple madt'n kömürü ,, ,, ~ 
Tahta mobilya işler i (fst. Üniversiteıi) No 1066 
Asfalt makinesi ve ·yedek parçaları (Nafıa Vek.) No 1086 
Sabun (Deniz Lvz. Ka f;ımpafııı) No 1066 ,. 
• Bakırköyde batan Pe'erıgideryR gambotu enkazı (İıt.Deft.) 0 

Dekovil malzemesi komple (DDY H. pata) No IOb/ 
Demir g az borusu ve teferruatı ,, No I067 
Senelik binek otomobilleri kiralanması {DDY Ank.) No ıOSS 
Çöplerin denize dökülmesi işi (İst. Beled.) No 1067 
Yumurta (Tophane Lvz,) No 1067 
Kopça ve paotalon arka tokaaı (Tophane Lvz.) No 1077 
Afyon Jiseai elektrik tesis. (Afyon Liaesi Dir.) No 1067 
Motopomp ve teferruatı (Armutlu Beled.) No 1088 
Yol tamiri (Ank. Vil.) No 1068 
Hudut tatları imal ve vazı iti (Ank. VH.) No 1068 _,. 
Muhtelif iliç, labcıratuvar ve revir malzemesi, panııaa•ola fi 

ameliyathane malzeme ve teıbit aletleri, roatl'ea eih ... 
yatermi makinesi (Tilrkkuşu Gen. Dir Ank.) No ı070 _. 

Elektrik makine dııireıi için malzeme (Bolu Beled.) No IO•" 
• Kamyou yedek parçaları (İıt. 3 cü İcra) No I075 
Halkevi binuında sıva işi (Seyhan CHPJ No 1078 
Erzak (Gaziantep Vil.) No 1078 

1
()11 

Salçı, patates, •otan, teker, nohut, v.ı. (Yozıat Vil.) No 
Evrakı matbua (Gaıiantep Vil) No 1078 
Sivu·Er.zincao, Tecer Gürün, Sivas-Samıun v.ı. yolları j,. 

blokaj, kırma taşı ferfi, ıilindiraj itleri, klprl ve •• 
v.ıı (Sivas Nafıa Mild.) No 1076 

Manisa Memleket hut. ıu kalemi inı (ManiH Vil.) No ıttJJ 
Sadeyağ (İıt. Komut.) Ne 1080 

Memento des 

Jeadi 8.6.flW 

Foia (Div. Lülebursıa:ı) No 1060 
Tuyaux en cuivre avec acce11. (Dir. Gea. Monop) No •: 
Courroie plat • ,, ,, No l otfl 
Semi•coke ,, ,, ,, No l "1 
Charbon de terre ,, ,, ,, No 1 

5 Papier rouge pr. bandaıe ,, ,, ,, No 1_!7_,,,J 
Ma:ıou t, huileı pr. tracteur, machine et eylindre (Mu•· Uf"' 

Charbon crible de Zonguldak (Muaicip. Ord•) No 1065 
Trav. de meub'eı en boiı (Univerı. lıt.) No 1066 fll 
Machine pr. aophalte ~t pieccı rechanıes (Min Trn. pubo) 
Savon (Intentf. Marit. Kaaımp•f•) No 1066 fi' 
* Decombrea du ganı boot ecboue l Bakırköy (Defter. (tt.) 
Materid de decauville (Ch. fer Etat H. paşa) No 1067 ~ 
Tuyaux en fer pr. gaz avec aecu. (Cb. fer Etat H. p• .. ) 1 
Lo~ation aanuelle d'autoı ,, Ank.) N• 
Le service de jeter lea orduru dans la mer (Mun. fıt.) r'• 
Agraffea et boucles de pantalon (lnt. Tophane) No ıor7 
Oeufa (lııt. Tophane) No 1067 
Inıt. eleclr. lycee Afyon (Oir. Lyde Afyon) No 1067 
Motopompe avec acces. tMunicip. Armutlu) No 1068 
Rep1lr. route (Vil. Ank.) No 1068 
P{rrrea de bornage ,, ,, No 1C68 
Divers medieaments, articlea de laboratoire et de re•i''' ,t 

pr. paıııementı et operatioH, apparila de Roentı•• 

diathermie (Dir. Gen. Türklrntu Ank.) No 1070 
Articlu pr. machinerie elıctr. (Municip. Bolu) No 10'7t ılff' 
• Piece1 rechauge pr. umion (3eme Bur. ide. lıt.) No p11 
Trav. enduit Maiıon do Peuple (Preıid. P.R.P. Seyllall) 
Proviıionı (Vil. Gaıianlep) No 1078 
lmprim6s ,, ,, No 1078 fi' 
Sauce, pomme de terre, oipon1, sucre ete. (Vil. Yoıı•t~ 
Fourniture et poıe de pierre de taille conıtr. pontı et d ,ti' 

ı route Sivas-Erzincan, Teeer-GGrtin, Sivaa·Sa••a• 
Trav. Pab. Sivas) No 1076 

Coaıtr. tour d'eau i l"b6p. Mani .. (Vil. lılaniaa) No ıOSo 
Beurre (Commaad. lst.) No 1080 

imtiyaz ıabibi ve ya1.1 itleri Direktör& : . l.aaall r,ıı' 
Bualdıtı yer : Merkez Buım••i, Galata 


