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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye için Kuruş 

3 AYLIGI 450 
6 • 850 

12 .. 1500 
Ec:ncbmemleketler için 

12 aylığı 2700 
Sayısı 5 kuruş 

Reami makbuz mukabili olma· 
yan tediyat makb61 detildir. 

~ ...................... ......... 

CUMA 

Hergün çıkar iktisadi, mali tıcari ve zirai • 
~ 
~ 
~ 
~ 

~ 
~ 

10 Şubat 1939 

....................................... 
İDAREHANE: 

Yoğurtcu hanı, l ci kat 
No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe Pazarı 

iLAN ŞARTLARI 
ıdarehanemizde görütülllr 

Telefon.: 49442 

Posta kutusu N. 1261 .. ........................................... ..... 
Umum Tücc ların v üteahh . tlerin Mesleki Organıdır 

~ltere ile Türkiye ' 
~tasında takas 

1 tnuameleleri 
'tiltcre 'l T- k' ı_~ ı e ur ıye arasın. 

•ı •uretiyle muamele ya· 
~1 . h•kkında lngiliz ticaret 

tt,
1 
'llcc dütünülmü~ ve in

'İat bGkumetine teklif cdi- ' 
'-c •ın piyasalarımızda da

~lluniyetle kartılanmıştır. 
'~ 'h ..... ı racat gerek ithllat 
~qın· 

Haberleri 
Pamuk satışları 

İzmirde italya için Klevlaod 
pamuklarının satışı devam et
mektedir. İzmir piyasasında bu 
kış pamuklardan pek az ıtok 

kalmıştır. Yeni *iparişler içın 
cevap verecek mıktarda pamuk 
toplanacaktır. Fiyatlar dahi bir 
mıktar yükıelmişlir. 49 kuruşa 

verilen Klevlandın kilosu 51 
kuruşa çıkmıştır. 

ıı ~ ıı büyük muamelele-
Ço~ •ki memleket ticareti 

i• •ııd faydalı olacağı müta· 
ıllt •dırlar. Takas suretile 
•t ~'Ye gönderilecek malla-

.. ı.ı suretle rakipsiz kal· 
~ıı:f 

t' Çimento ve sudkostik 
fabrikaları malzemesi 

Sivata kurulm&1ı kararlaştırı

lan büyük çimento fabrikası için 
sipariş edilmiş olan tesisatın 

mühim bir k11mı şehrimize gel
miş ve buradan Sivaaa gönde
rilmiştir. 

~t 1Yetindea kurlulmuı o 
ır, 

ilil . 
~ fırmalarııun muhtelif 

ti •ddelerimizden talep et
tt ~.t bu yolda yapılacak 
ti 1flcrinin daha başka 

trc de teşmil edileceğini 
~ ektedir. Bu yeni takas 
~ günlerde Ankarada gö

... ~r Yapılacahı da haber 
""•tr • il' it, 

• ••ite . . . 
tt re ıçın pıyasamızdan 
b·talepleri artmıştır. Fiat

ı,111' miktar yükseklik ol· 
'r•trnen çuvalı 205 ku
ti~bile lngiltereye misket 

tt tleai kurtarmamaktadır. 
j ta•att~rının daha yükae· 
i . hının edilmektedir Ho

'i~11l :Yeniden misket u-
•ınıttır. 

lit.·k 
•tı satışları 

t,t 
, ' beaabı•a tiftik to" .. , 

rj,. • devam olunmııkta-
L ılij d -" b· •r a 1-2 kurut yuk-
ı til•lt kaydedilmi,tir. Ev-
ltt : .. 116 kurufa satılan 
tit un 118 kuruştan ve· 
~ lleypazarı, Sivrihisar 

\,ı,:• mallarında dün bef 
~, ••tılmıttır. Kızıl ya· 

tııı ~ahi Almanya için 
il balya kilosu 53-54 

il t. "• kızıl renkli yün· 
•ır 

• lbıktar kiloıu 67 ku· 
•t 1 1 lllıttır. 

Diğer taraftan İzmitte kun•la
ca k olan yeni klor ve Südkos• 
tik fabrikası tesisatının bir kıs· 
mı da sipariı olunmuş ve yola 
çıkarılmak üzere bulunmuştur. 

Rumanya ile ticaret 
anlaşması 

Rumanya ile yapılacak yeni ti
caret anlaşmaşı için Türkofiste 
hazırlıklar tamamlanmıştır. Ofis 
Rumanyaya ihraç edebileceği 

miz maddelerin cinsi ve miktar
larıaı tesbit etmiştir. Rumanya · 
ya yurdumuzun pirinçlerinden 
ihraf etmenin fiyat pahalılığı 

aebebiyle kabil olamıyacağı an
laşılmıttır. 

Almanya yumurta 
alıyor 

Almanya piyaaamı:ıdan yu
murta mubayaaıına başlamıştır. 
ltalya hesabına az miktarda yu
murta alınmıştır. Yunanlılar son 
on gün içinde yumurta istemiş
lerdir. Almanya için bu hafta 
hazırlamakta olan 600 sandık 

mal gönderilecektir. Bu yu· 
murtaların sandığı Hamburga 
teslimi 72 marktan aatılmışhr. 

~r, Kararnameler TiCW"et muahedeleri 

~İ)'e ve Almanya arasında emtia müba
~ tı. Ye tediyat muamelatına müteallik 
'ttıl hakkıııdaki 15.4.935 tarihli pro

tokole munzam protokol 
(Düaki nuıhadan devam) 

Bütü1t po:aiıyen 
Siparitinden evvel İktisad Vekiletioin müıaa· 
dui ahamak ıartile 
Bütüa poaiayon 

• • 

t " " 
l•ttd • .. 

" ~ e tadad olu•an poziayonlar 1499 ve 2255 numaralı, 8 
~,lı._c1"e ~ 1 mayıs 93l tarihli kanualarla teabit edilen güm· 

'•: e Yazılı olanlardır. .. ,. 
• l-'ı.1ttlcetin sanayilefmesine yarayan makinelerden madud 

•rıda sayılı 836, 657, 658, 659, 660 ve 666 poziayonlarında 

dahil olan eşyanın idlıali Türkiye İktiaad vekaletinin mukaddem 
müsaadesine tabidir, 650 pozisyonuna giren euanın idhali Türki
ye Ziraat Vekaletinin mukaddem müsaadesine tabidir Memleketin 
sanayileşmesine yaramayan ve aynı pozisyonlara dahil olan diğer 
maddeler merbut B listesine alınmıştır. 

İşbu B listesinde gösterilen eşyanın idhali bilcümle tahdfdden 
muaf tutulaeaktır; B listesi, Almanya Hükumetinin talebi üzerine 
Türkiye İktisad Vekaletinin muvafakatile genişletilebilecektir. 

(B) Listesi 
Mübadelatı ticariye ve tediyata müteallik Türlt· Alman proto

kolünün serbeat listeıindeki ihtarda derpiş olunduğu üzere salahi
yettar Türk vekaletinin evvelce müsaadesine tabi olmadan idbal 
edilebilen maddeler: 

Türk tarife 
No 

Maddelerin cinsi 

657 Bobin makineleri, kumaş parlatma ıilindirleri, cave 
li11e, atkı muhafaza tertibatı, ordiuoira, mensucat bo
yama makineleri 

658 İnşaat için tat kırma makineleri, torna tezgahları, 
destere makineleri, rende makineler\ frc:ıe makine· 
leri, planya makineleri zımba makineleri, moutona 

(sonnettes) karıştırma makineleri katranlama makineleri, muzay· 
yak hava bıçakları, muzayyak hava makkapları yol ve 
maden inşaatı için 

659 Dabağat için boyama makineleri. 
660 Plit n tabir edilen trikotaj makineleri aksamı, çerap 

formaları 

666 Taktir makineleri, paatörize makineleri, vinçler etya 
kaldırma makineleri, ve tarama makineleri (Bager) her 
nevi bilyalı yataklar, et kesme makineleri, buz dolab· 
ları, asa sörler, kiiğıa kesme makineleri, yoğurma ma
kineleri, şişe yıkama makineleri, şişe doldurma mak;
neleri, çamaşır yıkama makineleri . 

Türk tarife 
NB 

Melfuf - 2 
Kontenjan listesi 

75 c 
75 C den yalnız sun'i köaele (pantazot yahut 

pegamoit) 
87 
G 

96 B 4 
106 A 

I06 

106 
107 

B 
den Türk tarife kanununun 9 uncu mad

deaine tevfikan bu pozisyona giren kıl ve 
tüy karışık yalnız astarlık mensucat 
c 
A 
B 

107 B den Turk Tarife kanununun 9 uncu mad 
desine tevfikan bu pozisyona giren kıl ve 
tüy karıtık yalnız astarlık mensucat 
c 

B 
A 2. 

Senelik 
kontenjan 

Kg. 
1000 

3000 
3000 

100 
300 

25000 
5000 

1000 
5000 
4000 
5000 

1000 
5000 

10000 
3000 

15000 
1500 
2000 
600 
500 

I07 
109 
118 
122 
125 
137 
13g 
143 
234 B den yalnız ıamıışır için toz veya mayi ha

linde müıbıhzarat 50000 
26000 

1000 
234 
263 
281 

306 
324 
328 

328 
341 
342 
348 
356 
359 
362 
~72 

3i"8 

3791 

3792 

H (Fransızcada 234 E.) 

D den serbest listede zikredil iyen mad
deler 
A 
c 
t. dan gıu:elelık ka~ıdlardan gayri alelide 
matbaa k!tıdı 

B 
c 
A 
c 

B 

E2 
AB 
c 
D 
A 
B 
C2 
02 
A 2, 3 
B 1, ~. 3 

259 
30000 

1500000 

ı 00000 
100000 

JOOOOO 
30000 
2000 
aoo 
600 

30000 
30000 

5000 
2000 

10000 
3500 

tOOOO 
f 5000 
15000 
20000 
20000 

383 
385 
387 
394 
395 
400 
401 
401 
418 
427 
438 
438 
447 
447 
455 
467 
469 

473 
529 

529 

532 

535 

541 
571 
576 
653 
694 
703 
703 

761 
857 

c J, 2, 3 
D 1, 2, 3 

A a, 4 den yalnız havlandırılmış 

den yalnı:ı perdeler 
den perdeler l'ayri 

B 
A 
B 
A 
den yalnız banyo ayakkabları 

D 
dan yalnıı çini ve mozayik aanayiinde kul
lanılan manyezyüm çimento au ve beyaz 
çimento 
B den yalnız vitrin için heykeller (makineler) 
A iç kutru 14 aantimetreden aşatıdaD ve 
kalınlığı (eni) 6 mm. yi geçmiyen mecra 
boruları ve raptiyeleri 
Dl 

A 

2 
3 

D 
B 1 

B. 
c. 
B. 

2 

B den yalnız istilografi mürekkebi 
V den (F an11zcada 703 F. den) serbeat lil
tede zikredilmeyen maddeler 

c 

100000 
50000 
15000 
2000 

10000 
1000 
750 

5000 
26000 
4000 

JOOOO 
500t 
!000 
2000 

24000 
6000çift 

4000 
1009 

50000 
10000 

250000 
10000 

1000000 
12000 

1400JO 
200000 

60000 
50000 

1000000 
3000 
1000 

50000 
SOOOton 

5000 

861 30000 T. liraaı 
Bu listeye alınan posizyonlar l499 ve 2255 numaralı 'H 8 ha• 

ziran 1929 ve 31 mayıs 1933 tarihli kanunlarla teabit edilen güm· 
rük cetvelinde olanlardır. 
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NAKASALAR 

İn aat - amirat - afsa isleri ve ~alzemesi -Harita 

Adana Nafıa Müdürlüğünden : 

Adana Hacı Ali çifliğinde yapılacak alata ziraiye han 
garı inşaatında 6500 liralık iş açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

Eksiltme 15.2.939 tarihine müsadif çarşamba iÜnii sa· 
at on bir de nafıa dairesinde yapılacaktır. 

Bu işe aid keşif evrakıoı görmek isteyenler nafıa da
iresine müracaat edebilirler 

İsteklilerin 487 lira 50 kuruşluk teminat vermesi ve 
yukcrıda yazılı günden 8 gün evvel ehliyet vesika
sı almak için vilayete müracaat etmeleri lazımdır. 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 
lstanbul paket postane binasında yaptırılacak bir 

kısım tamirat açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 28 
şuh t 939 salı günü saat 14 te Büyük Postane binasında 
toplanacak alım satım komisyonunda yapılacıktır. Keşif 
badeli 2903 hra 52 kuruş, muvakat teminat 218 liradır. İs· 
teklilerin olbabdaki keşif ve şartnamelerini görmek ve mu· 
vakkat teminatlarını yatırmak üzere, çalışma günlerinde 
idari kalem levazım kısmına, eksiltme gün ve saatinde 
de en az 1500 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 
İstanbul Vilayetinden eksiltme tarıbinden 8 gün evvel 
müracaatle alınacak ehliyet ve bu arada 939 yılın aid 
Ticaret odası vesikası ve muvakkat teminat makbuzile 
birlikte ko is yona müracaatları. 

Mntki Malmüdürlüğünden: 
Ekıiltmeye konulan iş: Mutki kazası hükümet konağı

nın 85321 lira 27 kuruşa aksamının inşaatıdır. 
Bu işe ait şartname ve evrak aşağıdadır. 



Sayfa 2 MONAKASA GAZETESi 

Bu gün iian olunan MOnakasaıar ve Müzayedeler Llst:esı 

Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a MOn kasalar 

lnşa6t, Tamirat, N fla işleri, M lzeme Harıta 

Adanada Haci Ali çiftliR-inde yap. aliib airaiye 
hangarı inş. 

Tatvan kazasında yap. bükOmet konağı inı. 
(1 kısım) (temd) 

lst. paket postane bürosuada yap. tamirat 
Mutki kazası hükOmet kona2ı inş. 
Benzin depoıu in~. (temd) 

aç. ekı. 6500 -

paz. 34031 6J 

aç. eki. 2903 52 
kapalı z. 85321 27 
aç. ekı. 408 79 

llft9lar, Klinik ve lspençiyarT alAt, Hastane Lev. 

TAkim cihaıu, çocuk do~m ve bakımevleri içia: 
2 gurup (temd) 

kapalı z. 7000 -

El ktrlk -Hav gazı-Kalorifer (tesisat ve malzmesl) 

Yüksek Mfihendis mektebi kalorifer tesiıııtı vo 
k nzao dairesi İnf. (ıart. 6 L) 

kapalı z. 119999 22 

ensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.a. 

Elbise: 404-440 tak. 
iskarpin: 181 çift (temd) 
Pamuk şilte, kiiçült ve büyük baş yastığı, ya· 

tak ve yorgan çarşafı v.s. : 6 kal. 
Katar tathiratçı gömleği maa şapk:a: 150 ad. 
Yün çorap: 10000 çift 

kapalı z. 

aç. eks. 

" 

Mobllya ve bDro eşyası, Muşamba-Halı v.s. 

Sıra yap. : 50 ad. 

Kereste - Tehta v.s. 

6820 -

2719 85 

930 -
3175 -

Kereste: 1209 m3 (şart. 260 kr) 
Ambalajlık kereste: 2 m3 

kapalı z. 51987 -
pu. 

MOteferrlk 

Beyaz çul: 115000 ad. (şart. 165 kr) kapalı z. 33033 -
Düz bey.z kanaviçe: 250000 m. (şart. 194 lı:r) 

Eşya zarfı: 40 ad.·ena örtüıü: 10 ad. • elbise 
torbası: 10 ad. 

Pamuk tire çorap ipliği: 1000 k. 
Fethiyede tesis edilecek bu;ıı fabrikası makine• 

lerile teferruatı 

Hasta sedyesi: 75 ad. 
Demir perçin çivisi: 40 lı:nl. 

Kaznncı örsü: 3 ad .-mubtelif tezgah: 7 ad. 
Çivi: 150 k. 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Nohud: 9 t. 

b üzayedeler 

Matbaa mürekkebi: 3250 k. 
Bo9'a ve buzağı 
Kırpıntı kağıda (temd) 
Demir ltHa ve yazıhane eıyaaa 

A- Eksiltme şartnamesi 
B- Mukavele projeıi 

" 
aç. ekı. 

pas. 

kapalı z. 

aç. eks. 

" 
" paz. 

paz. 

aç. art. 

" 
• 

C - Bayındırlık işleri gen 1 şartnamesi, 
O- Yapı işlerine ait fenni şartname 

38750 -
807 50 

4416 -

1925 -
854 -

7400 -

828 24 

E - Keşif cetveli silsilei fiat cetveli metraj ceheli. 
F- Proje 
G- İstekliler bu evrakı Mutki malmOdürlüğünde gö· 

re bilirler. 

Eksiltme 28 2.39 salı günü saat 15 de Mutki hükumet 
binasında kaymakamlık makamında yapılacaktır. 

Eksiltme kapah zarf usuliledir. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2649 lira 10 
kuruş muvakkat teminat vermeleri ve bund n başka: 

A- Nafıa vekaletinden ahnmış inşaat müteahhitliği 

vesikası 
B- l 938 yılı ticaret odası vesikası. 
C- Bir teahhütte en az 20000 liralık bina inşaatını 

başarmış olduklanna dair vesikn göstermeleri lazımdır. 
Teklif mektupları yukarda yazılı saatten bir saat ev· 

veline kadar Mutki malmüdürliiğüne makbuz mukabilinde 
verilecektir. Po ta ile gönderilecek mektupların nih yet 
yukarda yazılı saatte kadar gelmiş olması ve dış zarfın 
mühür mumile iyice kapatılmış bulunması §arttır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

487 50 

5104 75 

218 -
26.;9 10 

525 -

7250 -

511 50 

203 99 

69 75 
238 15 

3899 03 

2477 48 
2906 25 

60 56 

331 20 

144 38 
64 05 

555 -

____ ,,.... ____________ .._ ____ _.., __ ._. ______ _... 

Adaaa Nafıa Mnd. 

Tatvaa Kaaası Malmüd. 

lıııt. PTT Müd. 
Mutki Malmüdürlllğü 
Ankara V alili~i 

lıt. Sıhhi Müe11. SAK 

lıt. Naha Müd. 

Balıkeair Orta Okullar SAK 
lıt. Erkek Ô~retmen Ok. SAK 
O. O. Yolları H. pa~a 

• • 
M. M. V. SAK 

Nişanh§ Kız Orta Okulu Dir. 

inhisarlar U. Müd. 
Tophane Lvz. SAK 

inhisarlar U. Müd. 

" it 

lıtanbul Belediyesi 

Deniz Ln. SAK Kaaımpaşa 
Fethiye Beled. C alata Karaköy Pa

laa 6 cı kat 12/13 Mühendis 
Şönman 

D.D. Y. H. paşa 
,, ,, 

M.M.V. SAK 
Topbaae Lvz. SAl{ 

lıt. Komut. SAK 

lıt. GOmrülderi Başmüd. 
Beyotlu 4 en Sulh Hakim. 
Devlet Basımevi Oir. 
Ferilı:öy Maliye Subeai Tabıil Şef. 

6-2·39 itib. 10 ~ün 

78-2-39 14 -
28-2-39 15 -
15-2-39 14 

25-2-39 11 -

20-2-39 15 -

23-2-39 15 -
18·2·39 10 -
28·2-39 10 30 

28-2-39 10 30 
27-2 39 11 -

ber gün 10 • 15 

27-2-39 15 -
16-2-39 14 -

27-2-39 15 30 
27-2-39 16 -
27-2·39 14 30 

13-2-39 11 -
1-3-39 14 -

27-2-39 10 30 
27-2·39 10 30 
27-2-39 15 -
16-2-39 14 -

tl-2·39 10 -

10-2-39 13 30 
15-2-39 14 -
20·2-39 15 -
11-2-39 10 12 

Tatvan Kazası Malmüdürlüğünden : 

Bitlis vilayeti dahilinde Tatvan kazasında yapılmakta 
olan hükumet konağı binasının geri kalan a4031 lira 63 
kuruşa tekabül eden kısmı kapalı zarf ueulile yapılan 
münakasaya talip zuhur etmemesiDden 1.1.939 tarihinden 
itibaren bir ay müddetle pazarlık yolile ihalesine 
karar verilmiş ve ihalesinin 6.2.939 tarihinde yapılacağı 
ilan edilmişti. Pazarhk ihalasi tekrari 6.2.939 tarihinden 
itibaren on gün uzatılmıştır 

istekliler eksiltme şartnamesini, mukavele projesi, ge· 
nel ve fenni_şartnameyi keşif cetveli ile fiat ve metraj cet· 
velile projeyi Tartva Malmüdürlüğünde görebilirler. 

istekliler pazarlığa girebilmek için 5104 lira 75 kuruş 
kat'i teminat vermeğe ve bundan başka mohalli Nafı 
Müdürlüğünden yapı müteRhhitliği ehliyet vesikası ve 938 
yılı Ticaret Odası vesikalarını ibraza mecburdur
lar. 

Pazarlık saat 14 te Tatvan Malmüdürlüğünde müteşek
kil heyette yapılacaktır. 

inşaat 1 haziran 939 da başlıyacaktır : Emanet inşrmt 
komisyonu tarafından alınıp bodrum katından artacak 
tahminen 4000 liralık ta , kum, kireç vesair malzemeyi 
resmi fiatları üı:erinden kabule mecburdur. 

10 Şubat I~ 

ISTANBUL ~ 
Ticaret ve Zahire ~orsası 

======== 9.2.938 ~ =::::::? 

CiNSi 

Fi atlar 

.Af ağı 
Kr. Pa. 

Yukan 
Kr.Pa. 

-~~~~~~~~~~~~ 

Buj'day yumuşak 
,. sert 

,, kızılca 

Arpa Anadol 
K ten tohumu 
Çndar 
Arpa yemlik 
z. yatı E. E. 

,, 1 ci 
Arpa yemlik 
CeYİZ kabuklu 
Ceviziçi 

5 20 
5-
5 il 

4-

18 -

6-
5 8 
5 23 

Kuşyemi çuvallı - -
,, dGkme 5 15 

iç. Fındık 
Tiftik mal 
Tiftik Otlak 
Suaam 
Yapak Anadolu 

,, Trakya 
Mııır beyaz 

114 - 120 -
70 - 90 -

Mııır sarı 4 30 
Yulaf 
San.ar derisi 
Porsk deriıi 

El !222E 

2400 2429 
430 

Buğday 

Arpa 
Uo 

ısır 

İç ceviç 
Razmol 
Bulgur 
Pamuk 
Kuşyemi 

Yapak 
Susam 
Kepek 

Aapa 
Tiftik 
iç ceviz 
Yapak 
iç. fındık 
Bade 

Gelen 

Giden 

Dış Fiatıar u' 
Buğday Liverpul 3 S 

,, Şikago 3 l 
,, Vinipek 2 ~ 

Arpa Anvers 2 ~ 
Mııır Londra 3 ,~ 

6 "' Keten T. : 1t 

Fındık G. :Hamburg 
L. : 

/ --
lstanbul Merkez Hah 
Yaş Sebze ve Meyve Fiatları 

Bezelya Sultani Kilo S5 -
Sırık domates 

Dolmalık bQber 
Sivri bQber 
Pat.ııtes 6 -

Araka 
Çıılı fnsulyeıd 
Barbunya kırmızı 

• yeşil • = -
Bakla (lzmlrden) • 35 -

Ay~ekadın fasulye • 

Lahana 1 25 
lıpaoak 1 50 

Kök kereviz 
Pırasa 

Karnabahar 
Engln.nr 
Ye~tl salata 

• 
• 

aded 

• 
100 • 

4-
l 50 

5 -
6 -

30 -
Yeşil soğıın 1 25 

Maydanoz demet - ~u 

Pancar 2 -

Havuç • 
Kereviz Yaprak • 

Şalğam • 

• Kırmızı turp 

Bayır turpu 
Baltaba~ı 

Yer elnıası 

• 
kilo 

• 
Laz elması . 

2 50 
S-
150 

- 50 
1 -
4-
4-
!O -

Tue sarımsak demet ! 25 

Mandarin Alanya 100 

9.2.939 ========== 
86 - ı Gamo~hane elması kilo 18 -

Amasya elması • J 2 -
- - lnebolu elması • - -: _:: l lngll!.z elması (taraklı) 

8 
_ Ankara armudu • - -

lnebolu nnı:ıudu , 8 -
-= - Ceviz 

37 -

2 -
s -
G -
2 -
6 -

15 -
70 -

1 50 

- 60 
2 50 

S-
4-
2 -
- 75 

1 50 
6 -
6 

l(i -
1 50 

Ayva 
Ferik elınaiı ıo-

8 -Kcst.ıın(': 

Nar 

Muz yerli 
Muz 

• 

. 
Ağaç kavu n.ı Adet 

Y~rll limonlOO aded :!.'Sv -

Ecnebi limon 100 • 190 -

Portakal Dörtyol 36lık 2.')() - " 
" • G4.300-

• • • 
• 
• 

o • 210 -
ıoo. ıs:-
150 180 - .. 

Portakal Alanya 100 A 200 -
• " so 2.W -

64 
• 86 

c Fenike 160 475 -

• • 200 .\50 -
.. Rize ıoo 170 -

• 80200 -
• 
" Mer n Yaf. ıw 858 -

• Bodrum , 200 - 800 -
• 160 800 -Rize • 100 - 190 -

Fenike 
• • 200 750 ..... 

,, Mersin 
" Dereotu demet - ı;o - iv 

Kestane kabağı kilo 
Karadeniz armudu 
Nane demet 

Ankara Valiliğinden: 
Etimesğut sıhhat merkezi binası yanında 

bedeli 408 lira 79 kuruştan ibaret olan benzin deP0~ 
çin arttırma ve eksiltme kanununa tevfikan talip ~1 

dığından mezkur ilanın bir hafta müddetle uzatıldı~ , 
eksiltmenin 15.2.39 çarşamba günü saat 14 de bır9 

ğından isteklilerin vilayet sıhh t müdürlüğü dairesiııe 
mel eri. 

ilaçlar, Klinik ve lspenç!ıari_ alat: 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırmn Ve Eksiltme Kom iıyo~~ 
Çocuk doğ'um ye bakım vleri içio kapalı zarfla elcS1 

,.e 
konulan iki grup takim cihıızı için istekli çıkmadığından ı 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. , I• 

1- Eksilt~e 25.2.939 cumnrtesi günü ıaat 11 de Çağ"ııı 
da Sıhhat ve içtimai muavenet Müdürlüğü binaıında kur&J 
misyonda yapılacaktır. 

2- Muhammen fiat 7000 lira muvakkat garanti 525 li'' 
J - İstekliler şartnameyi her güo komisyondan alabilİ~d 
4- fıtekliler cari ıeneye ait ticar t odesı •esikasile ~ 

yıla kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat , 
makbuz veya banka mektubu ile birlikte t klifi havi zarfl•'1 

le aaatindeo bir aaat evvel komisyona v rmeleri. 



.._ ıo Şubat 1919 

~ik, Ha vagazı, (Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

lstanbul Nafıa Müdürlütünden: 

tll ~0.2-939 pazartesi günG aaat 15 de i.tanbulda Nafıa Müdürlü· 
t.tı~ e ekıiltıne komiıyonu oda11nda 119999.22 lira ketif bedeli iı
rtıj ~l YGkıek Mübendiı Mektebi kalorifer te1İHb ve Kasan dai· 

M•rıtaata lıı:apalı :zarf uıulile ekıiltmeye konulmuttur. 
t•rt u)c•Yele, eksiltme, Bayındırhk itleri ~ege), huıuıi ve fenni 
6 li 0•taeleri, proje, keşif buli1&1ile buna müteferri diğer evrak 

~· lllukabilinde dairesinde ·nrilecektir. 
1 UYakJcat teminat 7250 liradır. 

lık ~t•~lilerin teklif mektuplara n ea az bir taahiitte 50.000 lira• 
•l~al u 1ft benzer iş yaptıtına dair idarelerinden almıt oldutu ve
t•• ~ra İstinaden l.tanbul Viliyatinden ek•iltme tarihinden 8 ııGn 
hat~ it •hnmış ehliyet ve 939 yılana ait Ticaret odaH ve.ikalarını 
taıı~ •pah zarflarını 20.2.39 pazartesi rüni ... t 14 e kadar ı •. 
'7 ul Nafıa Müdürlüğüne vermeleri. 

%ts _z 

~at.flhisı!·Kundura-Çamaşır v .s. 
1 
stanbul Erkek Öğretmen Okulu Satınalma Komiayonu 

8 
Baıkanhğındaa: 

iç· .2.39 tarihinde eksiltmesi yapılan t81 çift iskarpin 
ltın \>erilen fiat fazla glSrilldüğiinden eksiltmenin IO gün 
du~didile 18.2.39 cumartesi günü saat ona bırakılmış ol· 

iu İlin olunur. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

t~ .~üteahhit namı hesabına 10 bin çift yün çorap açık 
oJ~ı ~e suretiyle alınacaktır . .Muhammen bedeli 3175 lira 

PE: ıl~ teminat mikciarı (238 lira 15 kuruştur.) 
@at ksılmesi 27.2.939 pazartesi günü saat 11 de vek!let 

ınaJına komisyonunda yapılacak.tir. 
~artn~rnesi her gün komisyonda görülebilir. 

~ k teklılerin belli gün ve saate ılk teminal mektup veya 
a buzlariyle komisyonda bulunmaları 

• • • 
~<>t Panıuk şilte, küçük ve büyük baş yastığı, yatak ve 
~1 R .. an çarşafı, yastık yüzü ve maa şapka vagoa tathirat

i0ınleği alınacaktır. Bak D. D. Yolları ilanına. 

" ~te, tahta ve saire 

lstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan. 

•l Arnbalajlık iki metre mikabı kereste ile 150 kilo çivi 
~ •aınııcaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 16.2.939 perşembe günü 

Ilı at 14 de Tophanede İstanbul Levazım Amirliği satına!· 
~~ komisyonunda yapılacaktır. isteklilerin yüzde 15 te· 

l'flatiarHe beraber belli saatte komisyona gelmeleri. 

••• 
dn .. r:~ m3 kereste alınacaktır. Bak İnhisarlar u. Mü· 
~gu ilanlarına. 

;; --<z: 

", ~a, Ev ve Bnro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

Nışantaş Kız Orta Okulu Direktörlüğünden : 
iın~işantaşı kız orta okulu için 50 adet sıra yaptırılaca· 
~il •n şeraiti anlamak üzere taliplerin bir hafta zarfında 
ttıntardan maada her gün saat ondan onbe~e kadar okula 
~ etmeleri ilan olunur. 
~ ~- ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!~~~ 

~ 
()t~ı 

•t De .. ıryolları ve Limanluı lıletme Umum Müdürlüğünden : 
rıı.,ı~lıha.tnrnen bedellerile miktar Ye evsafı aşatıda yazılı 4 ııurup 
tltı.datrrae •e eşya her gurup ayrı ayrı ihale edilmek üzere hizala
~İay Yazılı a-ün ve saatlerde Haydarpaşada gar biauıadaki ko· 

8 °11
• tarafından açık ek•iitme uıulile satın alınacakbr. 

tıtru~ 1fe girmek istiyenlarin kanunun tayin ettiği vesaik ve her 
•ih~ l ait hizalarında yazıh muvakkat teminatlariJe birlikte ek· 

-qıe o-
h ~Urıi ıaatiae kadar k.omiıyona müracaatları liıımdır. 

~İay u •tlere ait şartnameler Haydarpaşada gar binaııadaki ko-
7;rı larafıadan parasız olarak dağıhlmaktadır. 

~ttt b •det hasta sedyeıi, 13 adet basta muayeDe maHıı muham· 
'~ık ~deli 1925 lira muvakkat teminata 144 lira 38 kuruş olup 

tg ., 
e 40 k 11 •ıneai 27.2.1939 pazartesi günü saat 10.30 da yapılacaktır. 

d,li 85.ı al~rıı ıauhtelif ebatta demir perçin çivisi muhammen be· 
ltıeıı 

27 
lıra, muvakkat teminatı 64 lira 5 kuruş olup açılı; ek•ill· 

~ •. 2.1939 pazartesi rünü uat 10,30 da yapılacaktır. 
ç-ttaf~ulı: ıilte, küçük ve blyük baş yaıtıtı ile yatak ve yorgan 
ltlif ~· "e küçük ve büyük ya1hk yüzünden ibsret 6 kalem muh· 
~ll"'lt~ktarda yatak efy&11 muhammen bedeli 2719 lira ~S kuru,, 
'-lı liitı a.t teminatı 203 lira 99 kuruş olup açık eluiltmesı 28.2.939 

9 
ıs0 6 •aat 10.30 da yapılacaktır. 

~3() lit •det nıaaşapka katar tathiratçı srömleti muhammen bedeli 
·2.tg~ ttıuyakkat teminatı 69 lira 75 kurut olup açık ek•iltmesi 

9 •alı ııünü ıaat 10.30 da yapılacaktır. 

Lll" bl!niz Levazım Satınalma Komisyonu İlanları t3 
dı: ~ ıiUhat 939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat l 1 

ti' Ç{Jta:~111~~nda mevcut nümunesi gibi 1000 kilo pamuk tire 
2'1 ~\i 1 Plığınin pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

lst ~~ne komisyonda her gün görülebilir. 
ıt11 ~i Yo e lılerin belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan ko

tla rn .. 
uraçaatları, 
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1 
• 
inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

Muhammen B. Y. 7,5 
Teminatı 

Cinsi Miktarı 

Beheri 
L. K. 

Tutarı 

L. K. L. K. Saatı 

Kereste 1209 M3 - -
Beyaz çul l 15000 Adet - 70 
(başı batlı) (kiloau) 
Düz beyaz 250000 Metre - 15,5 

kanaviçe 

51987 - 3899 03 15 
33033 - 2477 48 15,5 

(takriben) 
38750 - 2906 25 16 

1-Şartaameleri ve numuneleri mucibince yukarıda ya
ır:ılı malzeme ayrı ayrı kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

il-Muhammen bedelleri ile muvakkat teminatları hi
ı;alarında gösterilmiştir. 

Ill - Eksiltme 27.~.939 tarihine rastlayan pazartesi gil· 
nü hizalarında yazılı saatlerde Kabatatda Levaıı:ım Ye Mu· 
bayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV-Kereste şartnamesi 260 kuruş beyaz çul şartna· 
meıi 185 kuruş kanaviçe şartnamesi de 194 kuruş bedel 
mukabilinde her gün sözü geçen ıubeden ve İzmir Baş· 
müdürlüğünden alınabilir. 

V-Ekailtmeye girmek isteyenlerin mühürln teklif mek· 
tublarını kanuni vesaik ile yüzde 7,6 güvenme parası 
makbuzlarını veya banka teminat mektubunu ihtıva ede
cek kapalı zarflarını ihale ıaatl~rinden birer aaat evve· 
line kadar yukarda adı geçen Komisyon Başkanlığına 
makbus mukabilinde vermeleri ilan olunur. (826) t-4 

Cinsi 

Cibali P. için 
tahta 

Paşabahçe F. 
için tahta 

Miktarı 

532 M3 

300 M3 

••• 
Muham. Teminat 
bedeli akçe 
Lira Lira --=· 22001 1650 

13200 ggo 

Eksiltmenin 
şekli saatı 

K. ıarf 15 

,, 15,30 

1-İdaremizde mevcut şartname •e ebat listeleri mu· 
cibince Cibali fabrikası için Cibaliye teslim şartile 532 
metre mikabı ve Paşabahce fabrikamız için 300 metre 
mikabı tahta ayrı ayrı kapalı zarflarla eksiltme ıuretile 
satın alınacaktır. 

il -Muhammen bedellerile teminat akçeleri hizalarında 
gösterilmittir. 

Hl-Eksiltme 15.2.939 tarihine rastlayan çar,amca gü· 
nü hizalarında yazılı saatlerde • Kabataşda Levaıırrı ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV-Cibaliye ait ~artname ve listeler 110 kuruı mu· 
kabilinde ve Paşabahçeye ait olanı parasız olarak her 
gün Levazım ve Mubayaat Şubesinden alınabilir. 

V-Münakasaya iştirak etmek istiyenlerin kanuni ve
saiki, teminat akçası makbuz veya banka mektubunun 
ve ayrıca kapalı fiat tekliflerini iktiva etmesi lAzımge· 
len kapalı zarfların münakasa gününde eksiltme saat· 
lerinden birer saat evveline kadar yukarda adı gefem Ko· 
misyon Reisine makbuz mukabilinde vermeleri ilin olunur. 

(717) a-4 1 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Müteahhit namı hesabına 7 adet muhtelif tezgah ile 
3 adet kazancı örsü açık eksiltme suretile saba alınacaktır 

Muhammen bedel 7 400 lira olup ilk teminat · miktarı 

555 liradır. 
Eksiltmesi 27.2.39 pazartesi güni1 saat 15 de vekalet 

sahnalma komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
isteklilerin ihale günü muayyen saatte ilk teminat ve 

teklif mektuphumı komisyona vermeleri. 

(De•amı 4 üncü sahifede) 

i 

,---
1 İstanbul Belediyesinden: ._. ______________________________ , 

Keşif bedeli 27043 lira 17 kuruş olan Çatalca kazası Elektrik 
santral btna11, şehir şebekesi, muharrik Ye mÜYellit makineler ve! 
teferrüatı kapah zarfla ek•iltmeye konulmuıtur. Ek•iltme 27.2.939 
Pazarte•i günü saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Keşif 
enakile şartnameıi 135 kuruş mukabilinde Levazım MüdürlüğÜD· 
den alınabilir. istekliler 2400 sayılı kanunda yazılı vesikadan bat· 
ka Nafıa Vekaletinden birinci sınıf ehliyeti haiz oldufuna ve ba 
gibi Elektrik işlerini muvaffakiyetle yaptıtına dair ibraz edecek· 
leri Fen ehliyet n•ikalarile 2028 lira 24 kurufluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber teklif mektuplarını havi kapalı 

zarflarını yukarda yazıh günde ••at 14 de lcadar Daimi Encümene 
vermelidirler. Bu aaatten aonra verilecek zarflar kabul olunmaz. 

lrati1• ...ruıı.i •• :ram ..... 
Oinkt.irij: t.ı-.ı rurtt 

(602) 

Baıı!cbjl 7er: ARTUN a.._., 
GıaL.ıt. Billir so1m1ık Net. 10 

1-Şartnamelerine ekli listede cins, eb'at ve mikdan 
yazdı muhtelif renkte 2800 adet bobiıa sigara kijıdı açık 
eksiltme usulile satın alınacaktır. 

lI Muhammen bedeli beher milimetresi 2.20 kuruş ve 
tutarı 1280.40 lira olup muvakkat teminatı 96.04 liradır. 

lll- Kksiltme 14 2.939 tarihine rastlıyan salı rn
nU saat 14 de Kabatatta Levazı• ve Mubayaat Şubesin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacakhr. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
Şubeden alınabilieceği gibi numuneler iÖrülebilir. 

V-İıteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve sa· 
atte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 

geçen Komisyona ıel•eleri ilin olunur. (516) 4-4 
• •• 

1- Tuzlalarımız için şartnamesi mucibinee 90 adet 
vagonet açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

11- Hepsinin muhammen bedeli sif Haydarpaşa 4700 
lira ve muvakkat teminatı 352.50 liradır. 

111- Eksiltme l 0.3.939 tarihine rastlayan cuma günü 
saat 15 te Kabataşta Levaum ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler paraıız olarak hergüo ıözü ıeçen 
Şubeden alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmaların fiataız 
tekliflerini, detay ve ebadını gösterir resimlerin ve vago· 
netlerin yatakları hakkında ayrıca mufassal izahat ile de· 
tay resimlerini ihale gününden bir hafta evveline kadar 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü tuz fen Şubesine vermeleri 
ve teklifl~rinia kabulünii mutazammın vesika alma!arı la
zımdır. 

VJ- isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat· 
te yüzde 7,5 güvenme paraları ve tur fen Şubesinden 
aldıkları vesika ile birlikte yukarıda adı geçen Komisyo· 
na gelmeleri ilan olunur. (515) 2-4 

••• 
l- Şartnamesi mucibince maateferruat bir adet buhar 

kazanı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
il - Muhammen bedeli sif İstanbul 12500 lira ve mu· 

vakkat teminah 937.50 liradır. 
111- Eksiltme 14.3.939 tarihine rastlayan salı günü saat 

15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak hergün sazü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V- E.ksiltmeye girmek isteyen firmalar münakasa ta· 
rihinden nihayet bir hafta evveline kadar fiatsız teklifle· 
rini inhisarlar Umum Müdürlüğü Müskirat Fabrikalar Şu. 
besine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammıa 

bir vesikayı eksiltme gününden bir gün evveline kadar al· 
maları lazımdır. 

Vl- Eksiltmeye girmek isteyenlerin teklif mektubuau, 
kanuni vesaik yüzde 7,5 güvenme parası veya banka te· 
minat mektubunu ve münakasaya iştirak vesikasını ihtiva 
edecek ohm kapalı zarflarını eksiltme günü en geç saat 
14 e kadar yukarıda adı geçen KomiıJyon Başkanlıtına 
makbuz mukabilinde vermeleri ilAn olunur. (591) 2-4 

,----------------------~----·~ 1 

Vapurlara, trenlere vaktinde yetitebilmek i~ia, 

Umum saatçılardan metanetile ünalaa 
teminatlı 

Saatlaranı ısrarla isteyiniz. 1 , ......................... _____ , 
Müteahhidlerin Nazarı Dikkatine 

Nikola DA VRANOF 
Ticarethanesi 

Polonya Kontrtplak ve Meşe Parke deposu 

Polonyanıa en meşhur fabrikalarının yllkıek kalite 

KONTRIPLAK ve MEŞE PARKELERİ bulunur 

Adres : Mahmut Paıa Telefon: 22870 
Büyülı Yıldız ban N. 11-14 Telgraf: DAVRANO-i.tanbul 
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Qaotidien dt! Adjudication 

AZ T 

10 Fevrier 1939 

ADMINISTRA 1 10 1 

Y oghourtchou Han 
1 er Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T ~l~phone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 
Pour la Pabliclt~ s ' adreHer 

· I' Adminiatration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de I'Etat l•tanbul - MÔNAKASA 

bleau Syno tique djudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de J'adjudication Mode Prix 

d'adjudicat estiaıatif 
Cautio•. 
prorisoire 

Ueu d'adjudication et du 
Cahier des Cbargeı Jours Heure 

~~~----~c~~.----------------------~--~-------- ----

A) Adjudıcations au Rabais • 

Construction-Reparetion-Trav. Publics-Mat&-lel de Constructlon-Cartopraphl 

Construction hangar pour inııtruments agrico
les a la ferme Haci Ali a Adana. 

Constr. konak gouvuncmental Tatvan (1 par· 
tic) (aj.) 

Reparation blitisse poste paquets Jıtanbuf 
Conııtruction konak rouvernemental Mutki 

n d epôt benzine (aj .) 

Publiquo 6500 -

Gre a gre 34031 63 

Publique 2903 52 
Pli cach 5S21 27 
Publiquo '408 79 

487 so Dir. Trav. Pllb. Adana 15-2-39 11 -

5104 75 Dir. Fiıc Kaza Tatvaa 10 jours a partir du 6-2-39 

218 - Dir. P.T.T. lstanbal 28-2-39 14 -
2649 10 Dir. Fisc Kua M•tki 28-2-39 15 -
- - Vilayet Aıalı:ara lS-2-39 14 -

P.rcdutt:ıs Chl iques Et Pli ar Sanitalrea-Fo rnlture pour H6pita 

Appareils steriliııateurs pour creche et bopital 
enfants: 2 ~ro p ı (aj.) 

Pli cacb 7000 -

Electricite-Gaz·Chauffage Central (lnetallatl n et MatEriel) 

lnııtallation chauff gc centrale a l' ecole inge
nieur et construction loc:al pour cbaudiere 
(eab. eh. L. 6) 

Pli cach 119999 22 

Habillem nt - Chaussure - Tlssus - Cuirs 

Habits : 404·440 complets 
Esearpins : 181 paires (aj.) 

Pli cach 6820 -

Matclas e coton, oreHlers, draps de lit ete.: 
6 lot11. 

Cbemises et cbapcaux pour nettoyeurs wa· 
gons: 150 p. 

Chau sett a en laine : 10000 paires. 

Publique 2719 85 

• 930 -

,, 3175 -

Ameublement poor Habltatlon et Bureaux-Taplsserle eto. 

Fabrjcation de hancı : 50 p. 

6ois de Constructlon, Plenche& Poteaux ete 

Bois de construetion : 1209 m3 (cab. eb. P . 
260) 

Bois pour emballage : 2 3 

DJver 

Canovas blanehe: 250000 . (cah. eh. P. 194) 
jute blancbe : 115000 p. (cab. eh. P. 165) 
Baehes : 10 p - Rccipients: 40 p.· Sacs pour 

habits : 10 p. 
Brancardı : 75 p. 
Rivets en fer : 40 lots 
Enclume de chaudronnier : 3 p .- Divcrs cta

blis : 7 p. 
Fil en coton pour chamısettes : 1000 k. 
Macbine et aecessoires pour instal. fabrique 

glace a Fethiye 
Clouı : 130 k. 

Prov1 lons 

Pois ehiche : 11 t. 

B) Adjudications a la sure chere 
orccau de papier (aj) 

Encre d ' imprimerie: 3250 k. 

-

Pli caela 51987 -

Gre a gre - -

Pli cır.eh 38750 
Publiquo 33033 -

n 807 50 

,, 1925 -
,, 854 -
,, 7400 -

Gr6 iı gre - -
Pli cach 4416 -

Gre iı gre - -

Gre a gre - -

Publiquc 
,, 828 24 

F etbiye Belediye Reisliğinden: 

1 - F ethiyede beiediyece mu baya ve tesis 
buz fabrikası akinelerile teferrfiatı ek iltmeye 
mıştır. Keşif be eli 4416 liradır. 

2- Muvakkat teminat 331,20 liradır. 

edil cek 
çıkarıl-

3- Makinenin ve teferrüatının fenni ve busu.si şart
larile plan, proje ve k şiflerini arzu edenler Fethiye Be
ledıyesioe veya İstanbulda Gal tada Karaköypalas 6 cı 
kat 12 t J numarada mühendis Şönmana mür ca t etme
leri. 

4 Eksiltme ve ihale kapalı zarf usuliledir. 

5- Eksiltme ve ıhale 1.3.39 çarşamba günü sa t 14 
te Fethiye belediye encümeni huzurunda yapılaca tır. 

525 -

7250 -

511 50 

203 99 

69 75 

238 15 

3899 03 

- -

2906 !5 
2477 -48 

60 56 

144 g8 
64 05 

55S -

331 20 

Dir. Hyı. e• aiat. Sec. C.talotlu 25-2-39 11 -

Oir. Trav. Pub. lıtanbul 20-2!39 15 -

Com. Ach. J!.eoles Second. Bahlı:eııir 23-2-39 15 -
n Normale Ist. 18-2-39 10 -

1 lıre Expl. Ch. de Yer E.tat H.p~şa 28-2-39 10 30 

" 28-2-39 10 30 

Com. Aeb. Min. Dlıf. Nat. Ank. 27-2-39 15 -

Oir. eole Secondaire de Jewnos Cbaquo jour 10-15 
Fille Nitantaş 

Com Aoh. Ee n. Monop K.tache 27-2-39 15 -

Com. Acb. lntend lıt. Tophane 16-2-39 14 -

Com. Ach. Econ. Monop. K.tacho 27-2-39 16 -
,, 27 2-39 15 30 

Com. Perm. Mun. lıtanbul 27-2-39 14 30 

1 ~me Expl. Cb. de fer E'.tat H.paşa 27-2-39 10 30 

" 
27-2-39 10 30 

Com. Aeb . Mia. Def. Nat. Anlı:. 27-2-39 15 -

Com. Adı. lnt. Marit. K.paşa 13-2-39 11 -
Munioip. Fethiye Galata, Karalcöy 1-3-39 14 --

Palace 6 eme E:.tare No 12/13 lngcnieur Şönman 
Com. Ach. lotend. lıt. Tophane 16-2-39 14 -

Com. Acb. Command. lıt. Fındıltlı 11·2-39 19 -

Dir. lmprimerie ltat 
Dir. Veatea Doaaneı lıt . 

lıtanb11l Belediyuiadea; 

2f>-2·39 15 -
1Q-2-j9 13 30 

iatanbul n Beyoğlu T epbirbarseleri için tedarikiae IOnm rö
rül~n 40 tane Eua :ı rfile 10 tane E,ya örtüsü ve 1 O taae Elbi· 
ae torbaıı 807 lira 50 kuruı tahmin bedelile açık eksiltmeye ko· 
nulmuştur. Şartnameıile nümune tutulan Duranda bezi Levazım 
müdürlütüade görülebilir. lıteklilcr 2490 sayılı kanunda. yazılı 
veaika ile 60 lira 56 kuruıluk ilk teminat nıakbuı: veya mektubi-

le birlikte 27-~-39 pazartesi günü ıaat 14,30 da Daimi Eacü ea· 
de bulunmalıdırlar. 

* * • 
150 kilo çivi alın caktır. Bak: Kereste ıiitununda fst. Levazım 

imirli~i SAK. ilanına. 

ı ... 
\ 

Boyu çul ve düz beyaz kanaviçe alınaeııkhr. Balı:: inhisarlar U. 
Miid. illnlarına. 

Müteahhitlerin Takvimi 

Cumartesi 11-2 939 

Büyük toraa tezgAbı (M.M.V.) No 918 
Kaymaka evi inş. (Isparta Vilayeti) No 940 
Kaldırım taıı (lst 8elediyesi) No 952 
Sab a (Ankara Lvz.) No 952 
Kundura (Erzurum Ask: SA~) No 952 _ 

9
,j 

Yena mamulatı serom şışelen (Mrk . Hıfzııısıh Muesses . SAK) No 
Palto (Ank. Hukuk Fak.) No 954 
Mağaza iıaı . (lsparta Vakıf. Mem.) No 956 

~~~~~~~~~~~-'1 
des Fournisseurs ' 

Ve dredi 11.2.939 

Machine·•util a tour (Min . Def. Nat.) No 91 
Construction batisse kaymakamat (Vilayet Isparta) No 940 
Pierrea paves Municipalite latanbul) Ho 952 
Savon (lntend. Ankara) No 952 
Cbaussares (Com. Ach. Milit. Erzurum) No 952 
Boutoilles de serum fabrication Vena (Etab. Hygiene Ank .) No 9) 

Paletots (Faculte Droit Ankara) No 954 ı_ 
Conıtruction boutiques (Prepose Vakoufs Isparta) N 956 it 

f rzak, Zahire, Et ve Sebze : 

ıı 

t 
~ 
h 
d 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : . : 

İstanbul ko utanlığına bağlı birlikler için. evsafı dabl' ., 
s· 

linde 9 ton nohud alınacaktır. Pazarlığı l I şubat 939 P . 
zartesi günü saat IO da yapılacaktır. İsteklilerin bell

1 

gün ve saatte komisyona gelmeleri. t 

Çankaya almüdürlüğündeu : 

Siyasal bilgiler kula civarmdaki marangoz fabrik sı' 1 
• w k" ~i 

nın morot ve sairesi açık arttırma suretıyle satıhga çı " 

rılmıştır. 
Satıı günü 25.2.939 cumartesi saat 14 diir. h 
Talip olanların Çankaya ıualmüdürlüğüne mUracaııt d 

lan ilan olunur. 
d 
•ı Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hakimliğiuden : t 

Terekesine mahkemece el konulan ve tasfiyesine kar'~ 
1 

verilen ölü jo:ıepe Kastal iye ait Tarabyada İstanbul Be, 
yoğlu caddesi 2 numaralı Çiftlikte bulunan boğa ve bıJ·f 
zağılar açık arttırma suretiyle 15.2. 39 tarihine müsa

01
1 

9arşamba günü saat 14 de satılacaktır. 1 teklilerin yukııı1, ~ 
da gösterilen gün ve saatte mahallinde hazır bulumnsll t 

rı ilan olunur. ~ 
~i lıtanbul Gümrükleri Başmüd rlü~ünden : 

Galata 1/3 ambarı da bulu n 622 sayılı otbrma kağıd10d' 
3 

,, 
yazılı GHT/IZ OCTO markalı 629/33, 626135, 254 3 nunı~ r i 
kanuai ıikleti 3250 kilo agırhğında 82 lira 24 kuruş değer•~/ •l 
matbaa mürekkebi 10.2.939 ıününde •aat 13 buçukta. SirkeC i t 
Retadiye caddesindeki gümrük satış 1alo unda açık attırma lf r 
aatılacaktır. İst~k~ilerd.e y-zde yedi. b

0

uçuk pey akçesile rıı:,r 
inYall tezkercaı ıateaı r pey ak~elerının saat 12 ye kadar veı f 
y tırılmaaı ve malları et gün itinde çekilmesi ecburidir. 1 

ıı 

Feriköy Maliye Şubesi Tahsil Şefliğinden ; . ra 
Borclu bulunduğu kazanç vergi.;:ini vermiyen Din111

1 
~ 

Panrle1osun Salıpazarı Necatibey caddesi 416-418 No lı 1 
zıhanesinde haciz altına alınan bir ka a müteaddid yazıb~f tı 
eşyası 11 şubat cumartesi giinü saat 10 dan 12 ye ktı 
satılacağı ilan olunur. lı 

la 
Devlet Bosıınevi Direktörlnğünden : 1 

Açık attırması 9.2.939 perşembe günü saat 15 te ysf t 
lacak olan kırpıntı kağıdlar ı için iste klisi zuhur etmedi;~ 
den arttırmanırı 20.2.939 pazartesi saat 15 e bırakıldığı 1 a 
olunur. 


