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Türkiye için Kurut 

3 AYLIGI 450 
6 • 850 

12 • 1500 
Ecnebmemleketler için 

12 aylıtı 2700 
Sayısı 5 kurut 

Resmi makbuz mukabili olma
yan tediyat makbQI dej'ildir. 
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IDAREHA NI!: 
Y oğurtcu hanı, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe Pazarı 

iLAN ŞARTLARI 
Jdarehanemizde garütülGr 

Telefon. : 49442 

Po!lta kutusu N. 1281 

............ _..._... ......... -.-·-·-· ............. _.... ... -... -· ............ -
Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

Memleket 
lnpı!ere ile Takas İş-1 

erı Yapılabileceği 
liaberinin Akisleri 
ı .. ·ı 

1 aı tere ile takas muamelet . 
h rı Y•pılabileceti hakkındaki 
l~\'adiıler piyeaamızda genit bir 

1 •lca uyandırmıf, muhtelif mal· 
Qr llıerinde işler yapalmııtır. 
b •tı nıalların azhA"ı da bu ae· 
.:~e fiyatlarının yükaelmeıine 
li P olmuştur. Çifti 34 - 38 
d"•ya kadar aatılmıt olan zer· 
~ 0;a derilerinin çifti 60 liraya 
~· ar fırlamıthr. 32 36 liraya 
Çİ~•r •ltılan aanaar derileri de 
'( 

1
1 53 liraya yükselmittir. 

ı: • •uı tavşan ve tilki derileri 
11ler· d 
.. 111 e it olmamaktadır. Ge-
~•11 
d , •tneden ıtok olarak tuşan 
•rı · k llelc~ı almamıt iıe de bu ıe· 

-· 
1 nıalların pek azı aatılabil

~ •ttir. Bu derilerin tanHİ 16 
tıUruştur. Ti iki derilerine ge· 

ilce 
ltı ' geçen aeneden kalan sto· 
d • birlikte 70-80 bin ka· 
.,

1
'r deri mevcuttur. Bunla· 

fı:d Alnıanya ve Amerika tara· 
~ rnübayaa edilmesi ve 

SJ:::: ! 

Haberleri 
diğer memleketlere de ihraç 
olunmamaaı yüaünden tilki 
derilerinin adedi 100 kuruta 
kadar düşmü,tür. Allkadar 
tüccarlar tilki derileri için de 
bir kolaylık olmak üzere bun~ 
larıo takaa ıuretile ihraç edi
lebilmeaiain teminini dilemek· 
tedirler. Ancak bu uyede tilki 
derilerini de Amerikaya satmak 
mümkGn olacaktır. Halbuki 

Ameri1'a ile yapılan takaa i'le· 
rinde tilki deriıi bu türlü mua· 
meleden hariç tutulmuıtur. 

Son Haftanınn Hubu
bat Satışları 

Son hafta içinde şehrimize 
1389 ton buğday, 349 ton arpa, 
305 ton mısır, 73 ton ça..-dar, 
tO ton tiftik, 13 ton yapak 
gelmiştir. Bugday fiyatlarında 
yeni bir tebeddül olmamıttır. 

Hububat piyasasında susam üze· 
rinde muameleler azdır. Yalnız 

mısır ve arps üzerindeki itle
rin biraz canhlık göıterdiği, 

bu iki maddenin ahcılarının art
tıtı görülmüttür. 

!2 

~unlar, Kararnameler Ticaret muahedeleri 

l'iitkiye ile Almanya arasındaki mübadelata 
\'e tediyata müteallik olup 30 ağustos 1937 

tarihinde Berlinde imzalanmış olan 
anlaşmanın tasdikına aid kanun 

t,ıca1 1937 
I. tetrin 
2. letrin " 
1• k&nun " 
2• lc&nun 1938 
Sııbat 
Pttart " 
Niıan " 
>.layı, ,, 

lia:ı:iran " 
l' n 
•sıarnuz 

~hıtoı " 
" 

(DGnkü nGıhadan devam) 

2 numarala Hıte 
1000 RM. olarak fark 

fark 
Türkiye lehine Almanya lehine 

2000 
2000 
1500 
1500 
400 
300 
aoo 

1500 
1500 
2009 
1500 
1500 

'•i-.a 
~lt•sıa•tıih : 
~ıc.k . 

Ment• ,ahadetnameai nlmuneıi 
Menıe tahadetnameıi 

Gönderen 

lıi111 
ltt • s ·-•tıih 

OlcaJc 
~lın einıi . : 
.. ""b•lljı. HVİ 
rarı "t a adedi 

•rica No: 

Sı~ı't ~~ayriaafi • 

(Safi 

lı\ı)._ (Feb t' •t ( 
o (Cit 

Gönderilen 

r. _.. s••lc 1• • 
'v yo u 
'~J . Ticaret odaaı, yukarıda t11rih edilen 
•• llıtrıh1· 

emtianın 

(Türk) 
(Alman) ~ 0 ldutunu taıdik eder. 

Grlc) • • gimrit~ memurları' yukaruıla taarila 
eti ilen 

A.lnıall) eıntianıa iatlhlike arzedilmit eldutunu t11dik ederler. 
Tarih im.. Mllaür 

(a M 0 N AK A SAL A R 

lntaat. Tamirat • Nafıa işleri ve Malzemesi -Harita 

.Lforsa Nafıa Müdürlüğünden: 

Eksiltmeye konı.ılan iş: (Karacabey-Bandırma yolunun 
2+500 kilometresindeki Karadere köprüsünü• ahşap olarak 
inşası) dır. 

Keşif bedeli 12500 liradır. 
Eksiltme 3.3.939 cuma günü saat 16 da Bursa Nafıa Mü

dürlüğü eksiltme komisyonu odaıında kapalı zarf usulile ya· 
pılacaktır. 

Bu işe ait m~traj, keşif, proje, fenni, hususi, kapalı zarf 
usulile eksiltme, Bayındırlık genel şartnamelerile mukavele 
projesi Nafıa dairesinde görüleceği gibi istiyenler 63 kuruş 
mukabilinde birer nüshalarını alabilirler. 

Eksiltmeye rıirebilmek için isteklilerin 937 lira 50 kuruş 
muvakkat teminat vermeleri, yukarıda yazılı evrakı kaeul ve 
imza etmeleri, bu inşaatı yapabileceklerine dair ehliyet ve
sikasını (Bu nsika eksiltme yapılacatı :ünden en az 8 gün 
evvel bir i:;tidıı ile B11rs1 vilAyeti makamına müracaat edile
rek Nafıa müdürlüğünden alınacaktır). Taliplerin 939 yılında 
alınmış Ticaret Odası makbuzu ile birlikte teklif mektubla
rını 2490 numaralı kanunun hükümleri dahilinde hazırlayıp 

3 3.939 cuma günü saat 15 e kadar komisyon reis~i~ine mak· 
buz mukabilinde vermeleri ilan olunur. Postada vuku bula
cak gecikmeler kabul edilmez. 

Nafıa VekAletinden: 

Eksiltmeye konulan iş: 

M. Kemalpaşa deresi üzerinde inşa edilmekte olan re· 
gülatöre ait kapakların imal ve montaj iılr.ri; k.eşıf bedeli 

47709 liradır. 
Eksiltme 3.4.939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 

te Nafıa vekfileti sular umum müdürlüjtü su eksiltme ko
misyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

istekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projeii, bayındır
lık işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 2 li
ra 39 kuruş mukabilinde sular umum müdürlüğünden ala· 
bilirler. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3598 lira 20 ku
ruşluk muvakkat teminat vermeleri ve eksiltmenin yapılaca

ğı ilinden en az 8 glin evvel eJlerinde bulunan bütün vesi
kalarla ~irlikte bir istida ile vekalete müracaat ederek bu 
işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı ib
raz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika talebinde bu· 
lunmaybnlar t:ksiltmeyc iştirak edemezler. 

İsteklilerin teklif nıektublarını yukarda yazılı &aatten bir 
saat evveline kadar ~ular umum müdürlüğüne makbuz mu
kabilinde vermeleri l~zımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komiıyoaundan: 

Eskişehinle bir lleton uçuf pisti yaptırılacaktır. Keşif 
bedeli 282i00 lira ilk teminatı 14390 liradır. Kapalı zarf
la eksiltmesi 3.3.939 cuma gllnii saat li de Vekalet Sa
hDalma Komisyonunda yapılacakhr Şartname ve projeleri 
13 lira 14 kuruş mukabilin.le alınabilir. 

İ:>iyarhakır Valiliiiaden: 

Eksiltme ye konulan iş: Diyarbakır yeni ,elıirde yapı· 
lacak 48914.IO liralık keıfindea müfrez 19993,48 liralık 
be, dersaaelik ilk okul kıımı ia,aab kapalı ı:arf uıulile 
eksiltmeye konulmuıtur. 

Bu ite aid evrak ıualardır: 
A - Jtkıiltme ıartnamesi, 
B - Mukavele sureti, 
C - Ek. hususi şartnameıi, 
D - Bayındırlık ve yapı işleri genel ve fenni ıartna· 

meleri, 
E lu evraklar L). Bakır Nafıa Dairesinde glrlllebi· 

lir ve iatenilebilir. 

Bu işin ibalesi l Mart 939 çarşamba günü saat 11 tle 
D. Bakır Vilayet Daimi Encümeninde kapalı zarfla ya
pılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için 1499,51 liralık mu~akkat 

teminat vermek ve aşağıdaki vesikaları ihraz etmek la
zımdır . 

A - Nafia Müdürlüjünden alınmış mütealahidlik ve· 
sikası, 

B - 939 mali yılına aid Ticaret Odası vesikası. 
Talihlerin teklif mektublarını 1 Mart 939 çarçaml.a 

günü ihale saatinden bir saat evvel komisyon reisliğine 

makbuz mukabili vermeleri lazımdır. Posta gecikmeleri 
kabul edilmez. 

Dördüncü maddenin A fıkrasındaki müteahhidlik ve· 
sikası eksiltmeye çıkarılmış olan herhangi iş için istenil· 
diği açıkça yazılmak suretile eksiltmenin yapılacağı iÜn· 
den en az sekiz gün evvel bir istida ile Vilayet yolile 
Nafıa Müdürlüğünden istenilecek ve bu müddet zarfında 

vesika talebinde bulunmıyanlar elıesiltmeye giremiyecekler
dir. 

Aydıa Vilayeti Daimi Encümeninden: 
30.1.939 günü kapalı zarf usuliyle ihalesi yapılmak 

üzere yeniden eksiltmeye çıkarılan 27570 lira 31 kuruş 

keşif bedelli Çine'de ilk okul inşaatına talip çıkmadığın
dan 30. 1.939 tarahinden itibaren bir ay içinde pazarlıkla 

neticelendirilmesine karar verilmiştir . 
lstiyeoler evrakım Aydın Nafıa müdürlüiünde göre

bilirler. 
Pazarlık 30. 1.939 tarihinden itibaren 2.3.939 tarihine 

kadar encümen toplantı günleri olan pazartesi ve perşem
be günleri saat 15 de Vilayet daimi encümende yapıla
caktır. 

Pazarlığa girebilmek için isteklilerin 2068 liralık mu
vakkat teminat vermesi ve ihaleden en az 8 gün ev•el 
Vilayete müracaat ederek bu iş için müteahhitlik vesikası 
alması ve müteahhidin yaptığı en büyük işin bedeli 25080 
liradan aşağı olmaması müteahhidin bizzat diplomalı mü· 
hendis veya mimar olması veya bunlardan birisiyle müş· 
tereken teklif yapması ve mukaveleyi birlikte imza etme· 
si lazımdır. 

İstanbul Beletliyesinden : 
Kasımpaşada halk hamamının tamirine ihtiyac göriılen 

yerlerile ütü, kalorifer ve su tesisah ilave ve tamiri 
2942 lira 75 kuruş keşif bedelile ve kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Eksiltme 28.2.03Q salı glinü saat 15 te 
Daimi Encümende yapılacaktır. 

istekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ile Fen 
İtleri Müdürlüğinden bu iş için alacakları fen ehliyet 
veıikası ve 220 lira 70 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya. mektubile beraber teklif mektuplarını havi kapalı 
zarflarını yukarıda yazılı günde saat 14 e kadar Daimi 
Encümene vermelidirler. Bu saatten ıonra verilecek zarf
lar ka\tul elunmaz. 

• * * Keıif bed~li ilk teminat 
Karagümrükte Karagümrük mey· 
danile Karabulut sokağı esaslı 

kaldırım tamiri. 975,31 · 73.14 
Edirnekapıda Neşter sokağı kal-
tlınmınıo bir kısmını o esaslı tamiri l 030,57 77,29 

Yukarıda keşif hedelleri yazılı yol tamirleri ayrı ayrı 
açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile ıartnameleri 
Levazım Müdürlüğünde giirülebilir. istekliler 2490 tayılı 
kanunda yazılı vesikadan başka Fen İıleri Müdürlüiiioden 
ve Ticaret odasından alacakları vesikalarla ve hizalarında 
g6sterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
28.2.39 sah ıünii saat 14 bu~ukta Daimi Encümenda bu· 
lunmalıdırlar. 

• • • Ketif bedeli 2271 lira olan Ortaköy dereıinin yan duvar ile 
yan kaldırımı• tamir açık ekıiltmeye konulmuştur .. Ketif evra
kile tartaamesi levazım Müdürlütiincle görillebilir. istekliler 2499 
sayılı kanunda yazılı veıikadan batk• fen itleri mftdiirlütilnden 
..-e Ticaret odaaından alacakları veaikalarla 170 lira 33 kurutluk 
ilk te•inat makbuz veya mektubile beraber 28.2.39 Ah rünü 
1&at 14 buçukta Daimi encümende bulunmahdırlal". 



Sayfa 2 MONAKASA GAZETISl 

Bu gün &an olunan MOnakas ıar ve Müzayedeler Listesi 

Cinsi Şekli M11bm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Sa at 

a MQnak r 

lnş 61, Tamirat, Nafı iJlerl, Malzeme H rıta 

Sarımsaklı suyunun 100 kilometrelik kısmının 2000 -
fenni keıfinin tanzimi işi (temd) 

Pangalti pazar mahallinin katranlı şose olarak yap. 
Taksim·Harbiye arı111ndaki Reftıjların orta kıs
mıcda bitOm emülıiyon beton trotuvar yap. 

Tak im meydanının tanzimi 
Kesımpaıa Halk hamamının tamirine ihtiyaç 

görülen yırlerile ütü, kalorifer ve su teıi1a
tı ilive ve tamiri 

Karagümrük meydanile Karabulut sok. euslı 
kaldırım tamiri 

Ediroekapıda Neşter aolc . kaldırımının bu k11· 
mının euıh tamiri 

Ortaköy deresinin yan duvarile yan kaldı· 
rımının tamiri 

Karacabey-Bandırma yolunun arasındaki "Ka· 
radere,. lcöprüıünOn ahşap olar k inş. (şart. 
63 kr) 

Çiaede illr. okul binaaı inş. (temd) 
Diyarbakır Yeni şehirde yap. beı denhaoelik 

ilk okul bina11 iı:ış . (1 kısım) 
M. Kemalpaşa deresi (berinde inşa edilmekte 

olan regülatöre aid kapakların imal ve mon· 
taj iılori (şart. 239 kr) 

Dermcçııyı üz.erinde in~a edılmekt olen regli• 
litör kapaklarının ikmal ve montajı (şart. 80 kr) 

Eskişebirde bir beton uçuı piıti yap. • 13, 14 ,, 
Top hangarı inş. 
Kale Dibi Şule parkına yap. ibata duvarı inı. 

(temd) 
Umumi bel inş . (temd) 
Zlncidere Gedikli okulu pavyonlarının tamiri 

(temd) 
Yonca deneme istasyonunda yap . inş. 
Koııya-Bcy~chir yolunun arasında yap. beton 

arme tabliyeli köprü inş . 

Hük.Omct konatı tamiri (temd) 

kapalı z. 

• 

" ,, 

aç. elı:s. 

• 

" 

5591 27 
6579 76 

5975 79 
2942 75 

975 31 

1030 i7 

2271 -

kapalı z. 12500 -

paz. 27i70 31 
kapala z. 19993 46 

" 

,, 

,, 
aç. ekı. 

,, 

• .. 

" 
• 

47709 -

16000 -

262800 -

1161 68 

1767 78 
8730 75 

1063 96 
1546 19 

400-

Elektrik -Havagazı-Kelorlfer Jt!sl at va malrmeel) 

Elektrik malae eıl: 30 çeşit 

Mensucat, Elbi e1 Kundura, Çamaşır v.a. 

Mendil: 20000 ad. 
Çamnıırlık bez: 281050 m. (şart. 310 kr} 
Kışlık erat elbiselik kumaş: 62000 m. (ıart. 

8)9 lı.r) 

Nakliyat - Bo,altma • YUklvtm 

1.3.39 tarihinden itibaren Şeker şirketi namına 
memlekete ithal edilecek makine, alit ve edevat, 
inşaat ve işletme malıemeaile sair bilcümle 
eıya rlimrük muamelesi ve tertip edilecek 
fabrika ve nsahallere kadar 1evki 

Bufday tahmil ve tahliyesi 

Mahrukat, BenzlnJ Mcsklne YDfarı v.a. 

Benzin: 1060 teneke 
Motorin: 1000 t. (ıart. 434 kr) 

MDteferrik 

Boya malzemeıi 
Yedek parça motirlü nakil vaaıtaları için: 1t 2 lc.al. 
Taz.yilc düşürme filetiı 2 ad. 
Su saati yedek parçaları: 34 kalem 
Bilyalı yatak: 7 kalem 
Şehir otobüsü 24 kişilik: 1 ad.·mezbaba kam· 

yonu 2 tonluk: 1 ad .·aroxöz 2 tonluk: 1 ad. 
Emme basma tulumbası ile su tasfiye cihaz.ı ve 

teferruatı koyu açılmaaı i9io 

b Müz yedeler 

Muhtelif eşya 
Maaifatura eoyuı 

Şap çuvalı: 1000 ad. 
Çioi sob sı: 22 ad . 
Çam a2'acı: 65 m3 

paa. 

aç. ekı. 
kapalı z. 

,, 

kapah z, 

aç. eks. 

3100 -
m. O 22 
.. 2 75 

aç. ekı. ten. 3 25 
kapalı &. 86700 -

pu. 
aç. eka. 

" ,, 
" 

aç. art. 
,, 

" ,, 
" 

620 -
J40 -

1833 -
2866 -

1155 34 

200 -
70 -

m3 S 10 

• • • Keşif bedeli 5591 lira 27 kurut olan Pangaltı Paur ma
hallinin katranlı oıe olarak yapılması kapalı zarfla ekıiltmeye 

konulmuştur. Keşif euakile artnamesi lenzım müdürlütiincle 
görülebilir. Eksiltme 28 2.39 salı günQ saat 15 te Daimi encümen
d~ yapılacaktır. İatekliler 2490 sayılı kanunda yazılı veıikadaa 
başka Fen işleri müdürlüğünden ve Ti.aret odaaından alacakla· 
rı vealkalarla 419 lira 35 kuruşluk ilk teminat makbuz nya mek· 
tubile ber ber teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını yukarıda 
yauh günde ıaat 14 de k dar Daimi encümene yermelldlrler. 

Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. 

• • • Taksim meydanının teınzi i 5975 lira 79 k11rut ketif bede· 
lile ve k palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif evrnkile şartnamesi levazım müdürlüğünde görQlebilir. 

419 35 
493 48 

448 18 
220 70 

73 14 

77 29 

170 33 

937 so 

2068 -
1499 51 

3598 -

1200 -

14390 -
141 52 

87 13 

132 58 
655 -

115 96 

30 -

282 50 
5638 -
9773 -

244 -
5585 -

46 50 
25 50 

137 47 
214 95 

15 -

49 73 

Kayaeri Vil&yeti 

l atanbul Belediyeai 

• • 

" " 
• • 

,, ,, 

. .. 

. ,, 

Bur1a Nafıa MOd. 

Aydın Viliyeti 
Diyarbakır Valili fi 

Nafıa Vek. Sular U. Mtıd. 

• • 

M. M. V.SAK 
Çanakkale Mst. Mvk. SAK 
Kayaeri Selediyesi 

" " .. Kor SAK 

" 
Nafıa Mld. 

Koaya Villyeti 

K.uklareli Dcfterdarlıtı 

lat. Ko•ut. SAK 

M. M. V. SAK 
Jandar. Genel Komut. Ank. SAK 

• • 

27-2-39 

28-2-39 15 -
2s-2-39 ıs 

27-2-39 15 
28-2-39 15 -

28-2-39 14 38 

28-2-39 14 30 

28-2-39 14 30 

3-3-39 1, -

2-3-39 15 -
1-3-39 11 -

3-4-39 15 -

3-4-39 16 -

g.3 39 15 -
21-2.39 ıo -
24-2-39 14 -

24-2-39 14 -
24-2-39 15 -

28-2-39 14 -
24-2-39 15 -

16-2-39 14 -

13-2-39 10 30 

28·2-39 11 -
2-3-39 15 -
1-3-39 10 -

T. Şılter Fabr. A. Ş . Babçekapı 25-2-39 11 -
Taı Haa No 42 

T. C. Tepralt Mah,ul. Ofisi Şarkıı· 10·3·30 10 -
la Ajansı 

Zırai Kombinolar Kurumu Dir.Anl:.'.. 22-2-39 15 -
Deniz Lvs. SAK Kuımpafa 28-2·39 14 -

lıt. Dıniahaalr. SAK 
lstaabul Belediyeıi 
Aakara Belediyesi 

,, " 
Aılr.. Fabr. U. Müd. SAK Aak. 
Sıvas Belediyeai 

Silivri Bofa Depeıu Veteriner. 

lıt. 1'efterdarlıfı 
let. 4 cü icra Mem. Sultaahama111 

Havuzlu haa 

Ankara Belediyeai 
lat. Defterdarhfı 
Çaaaklr.ale Or• an Müd. 

20-2-39 14 -
28-2-39 14 30 
28·2-39 10 30 
2s-2.39 ıo 30 
28-2-39 14 -
15-3-39 a lı:adar 

28-2-39 14 
17·2-39 11 

28-2-39 10 30 
21-2-39 l4 -
20·2-39 15 -

Ekıiltme 27·2·39 pazarteai ıünü aaat IS de Daimi encGmende 
yapılacaktır. 

İıtekliler 2490 1ayılı kanunda yazılı nıikadan başka Fen İf· 
leri müdlrlüjönden bu it için alacakları fen ehliyet veaikaıile 
448 lira 18 kuruıluk ille teminat makbuz veya mektubile beraber 
teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını yukarda yazılı günde 
saat 14 de kadar Daimi eacümene vermelidirler. Bu aaatten son· 
ra verileeek zarflar kabul olunmaz. 

• •. Ketif bedeli 6579 lira 76 kurut o'. an Taksim harbiye ara· 
11ndaki Refüjların orta kıımına bitüm euıülıiyon beton trotuvar 
yapılmuı kapalı &arfla ekailtmcye konulmuştur. Eksiltme 28-2·39 
ıalı gGnü aaat 15 de Daimi enc:ümeade yapılacaktır. lıtekliler 
2490 ıayılı kanunda yazılı vHikadan başka yollar ıubeıindea a· 
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Ticaret ve Zahire 
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L 

~arsası 
10.2.938 ====~~ 

CIN51 

Fi atlar 

Aııığı 
Kr. Pa. 

Yukarı 

Kr.Pa. 

---------
Butday yumuşak 

" aert 
,, kızılca 

Arpa Anadol 
Keten tohumu 
Çavdar 
Arpa yemlik 
Z. yatı 

,, 1 ci 
Ceviz kabuklu 

5 25 
5 2 

4 -
4 26 

4S -

Ceviziçi 65 -
Kutyemi 9uvallı - -

,, dökme - -

6 5 
5 15 

47 -

Buğday 

Arpa 
Un 

ııır 

iç ceviç 
Fasulya 
Z. Yağı 
Pamuk 
Kuşyemi 

Yapak 
Suınm 

Tiftik 

Gelen Ton 
345 
60 
33 
1S 
4 

t4 
91 
1 --26 

y 
----------;;'foO 

Giden 
Aapa 
Tiftik 
iç ceviz 
Kepek 

95 
zo 
12 
,o 
-

•i 
hı 
b 

1, 
b 

Ct 

tı 

•• 
Qı' 

İç. Fındık 
Tiftik mal 
Tiftik Otlak 

iç. fındık 
K. ceviz ~ ih --------------------

Su1&m 
Yapak Anadolu 

,, Trakya 
Mııır beyaz 
Mısır sarı 

Yulaf 
Ynn gü:ı 

Sıınsa.r derisi 
Porsk derisi 

4 30 
4 -

55 -

Dış Fiatlar 
Llnrpul 3 OZ Buğday 

" ,, 
Arpa 
Mısır 

Ket n T. : 

Şikago 3 13 
Vinipek 2 SS 
Anvers 2 90 
Londra 3 33 

6 42 • 
Fındık G. :Hamburg -

" L. : 

Demir ve Madeniyat 

!:il 

İstanbul Piyasası Günlük Toptan Fiyatları 

Bakır 

Çinko 
Demir 

n 

" 
• ,, 
" Karfiçe 

Kalay 
,, 

" Saç 

" ,, 

(Tahta ve yuvarlak) kiloau 67 - 68 _.,,., 

(Camlık köşebent) 
(Dört köşe, lama, yuvarlak) 
(Mıhhk silme) 
(Putrel) 
(Siyah çember} 
(Yuvarlak çubuk) 

(Çubuk) 
E.kıtra 
Birin i 
ikinci 
(Galvanizli düz) 
( ,, oluklu) 
(siyah} 

" 24,50 - 26 
,, 11,50 - 12,SO 
,, 10,50- 11 
,, 12 13 o 

- 10,5 
" ı3 - ıs,so n 
• 10,50- 11 
" 14,50- ıa,5° 

- -
" 
" 265 - 210 

- 251,50 
-250 • 20 - 24 

,, 20,50 - 21,6° 1 l~ 
" 14 - ıs 1 

" ıtJ 

,, 

·~ t 
lacakları fen ehliyet vesikasını fen işleri müdürlüQ'üne taadik '~11 
rdikten sonra ticaret odası vesika ile 493 lira 48 kuruşluk bll ti 
t~minat makbuz weya mektubile beraber teklif mektuplarını . 
kapalı zarflarını yukarda yazılı günd saat 14 de kadar Pil~ 
encümene vermelidirler. Bu saatten sonra verilecelc zarflar l!• 
olunmaz. 

Çanakkale Müstahkem Mevki Satınalma Komisyonunds~ 
Çı.ınakkale müstahkem mevki birlikleri için açık e~51 

me suretiyle bir top hangarı yapılacaktır. 1 
İhalesi 27 şubat 939 pazartesi günü saat10 Çanakk' 

müstahkem mevki eahnalmn komisyonunda yapılacaktıt·ıf. 
Taliplerin muvakkat teminatı olan 141 lira 52 .k~~ı ' 

ve ihale kanunun 2 3 maddelerindeki vesaikle bırlı , 
muayyan gün ve saattn Çanakkale müstahkem mevki 

5 

tınalma komisyonuna müracaatları il.An olunur. .. bi\ıl 
Keşif ve pılanl rı atınalma komısyonunda g rule 

}' 
Kırklareli Defterdarlığından : ~ ~ 

400 Lira bedeli keşifli İnece nahiyesi hükumet k00
, • 

ğının tamiratına ait münakasası içın 6.2.939 tarihinde/ı 81 

pılan içtimada talip zuhur tmediğinden 10 gün müd e 
le temdit ediliştir. 

Münakasa 16.2.93 perşembe günü saat 14 te 
darlık dairesinde ihalesi icra kıhnacağından taliplerin 11'. 
vakkat teminat b deli olan 30 liralık teminat makbuı;d 
birlikte yevmi mezkôrde komisyona müracaatları ilan ° 
nur. 

• • • . ·ıı 1" 
Kııılırmata dakülen urımsaklı ıuyunun 100 kılornetrelı 

mının fenni keşfi yapılacaktır Bak. Kayseri Vilayeti i1inlar111
' 

ti 
Elektr~, Havi~zı, (K lorifer_!_~sat veMalze~ 

İstanbul Komutanlığı Satıoalma Komisyonundan : ~ 
HayYan hasbınesi için lüzumu olan 30 çeşit ele1'\, 

malzemeıi ıatın alıoacnğında11 pazarlığı l~.2.93 pa:ıa1' 
l ' 1 kl'I . . b' si giinü saat 10,30 a yapı catdır. ute ı erının ·sf 

gün ve saatte Fındıklıda Komutnnhk Satınalma Ko1111 

nuna gelmeleri. 

Mensucat-Blbise·Kun ura-Çamaşır v.s. 
Milli Müdafaa Vekaleti Sntınalma Komisyonundan= 1 
Müteahhit nam ve hesabına 20 00 adet mendil 59 

alınacaktır. Muhammen bedeli 3100 lira olup ilk terJJİ~ 
mikdar1 232 lira 50 kuruştur. r 

Açık eksiltmesi 28.2.939 salı saat 11 de vekalet 11 Pi 
alma komisyonunc.ıla yapılaca~br. 

Şartna esi ve numunesi her gün komisyond 
bilir. 



..,, ıa Şubat 1939 

J••d 
8~rnıa Genel Komutanlığı Ankara Satınalma Komi•yoaundan: 

,., . ır llletresine 22 kuruş kıymet biçilen 281 bin elli metre 

116
111 ••ııf ve örneğine uygun çamaşırlık bez 2-3-39 pertembe rü· 
.. at 15 de kapalı zarf Üsulile satın alınacaktır. 

•ilt Şartnanıe•i 3 t O kuruşla komİ•yondan ahaabileeek olan bu ek· 
t,b l!ıtye girmek istfyenlerin 58i8 Hrahk ilk temiaat banka mek· 
~I~ ·~ fartnamede yaııh belreleri muhtevi teklif mektuplarını 

rua uat 14 de kadar komi•yona ver•İf olmaları. • ltıa' • Bir ınetreaiae iki yüz yetmif be, kuruş kıymet takdir ecii· 
~. •ltnııı iki itin metre kışlık erat elbi.elik ku•aı 1·5-39 çartam-

Ş1•1l ıaat lO da kapalı zarf ekıiltmemile Hh• alınacaktır. 
Ctlc ;rtna11te1i 833 MUfUf kartıhtında arnek parçaaiJe 11hnabile· 
tı b "'elcıiltmeye rirmek istiyenleria 977~ liralık teminat karıılı
.. l~··nka mektubu veya vezne makbuzu ile ıartnamede yazılı ve· 
Ilı~ rrtuhtevi teklif mektuplarını belli rün ... t dokuza kadar ko· 

b.:, 0
•• verınit olmaları. 

~yat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

l .c. Toprak Mahsulleri Ofisi Şarkışla Ajansından : 
~u~ ~Jansınuzın satın alıp kasaba dahilinde depo edeceği 
llıir ~YJarın anbarJnrdan istasynna nakli ve vagona tah
ka işı açık eksiltme suretile ve bir sene müddetle müna· 
:t 

8

1
ilYa konuJmuştur. İsteklilerin şeraiti anlamak üzere qa' e .... 

llae k"ıun~ olan 10.3.939 cuma günü saat 10 a kadar 
l Ur BJans memurluğuna müracaatları. 

1 Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden : 
İl\aı nı~rt 1939 tarihinden itibaren tirketimiz namına memlekete 
ı.ı, .1edılecek makine, alit ve edevat, inıaat ve itletme malze· 
te~111 • •~ir bilcümle etyanm gümrük muamelesi ve tertib edile-

l •brıka ve mahallere kadar ıevki münakasaya konmuıtur. 
l ı d •~lifler kapalı zarfta olarak 25 'ubat cumartHi ıünü aaat 
ita~ t ııteklilerin önClnde tetkik edilmek üzere fstanbulda Bahçe• 

11 
Ta, handa 42 numarada ltabul edilir. 

tiJı .. 5liYenlere şartnameıi parasız olarak yukarıdaki adresten ve· 

~ 
~~k._a t--8-eniiiiiiiiziiiiiiin---ya•ğ•laiiiiiiriiiiiiı -M-a·k-iı-ıeiiiiiiiiiv ••• siiili.iiiiiiiiiiiiiiiiı .... 1..-iiiiiiiiliiıi 

f( Zira i Kombinalar Kurumu Direktörlüğünden: 
~il .ururnumuz için açık ekıiltme usulile 1000 teneke 

~ın satın alınacaktır . 
B kail tme 22 Şubat 939 çarşamba günil saat 15 tedir. 

~, eher teneke benzinin muhammmen kıymeti 325 kuruş 
şuvakkat teminatı 244 liradır. 

•e . •rtnamesini görmek istiyenlerio heriün Kurumumuza 
tt)~•;eklilerin 2490 s1ıyılı kanun mucibince istenilen bel· 
~-it~ e ve teminat akçelerile eksiltme günü Ziraat Ve· 
~ 1

1
11de merkez satınalma komisyonuna müracaatleri ı· 

• Unur. 

l Deniz Levazım Satınahna Komisyonundan : 
, titı ~hrnin edilen bedeli 86708 lira olan 1000 ton motö· 

P,J, 2.39 tarihine rastlayan salı günü saat 14 de ka
h~arfla. alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

)otıd temınab 5585 Jira olup şArtaameıi her gun komis· 
I •n 434 kuruş bedel mukabiliude aluıabiJir. 

~iırı •teldilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tan
'''t edecekleri kapalı zarfları belli gün ve saatten bir 
katıl ~VveJine kadar Kasımpaşada bulunan komisyen baş· 

•gına makbuz mukabilinde vermeleri. 

Gt~rrik 
~•ke ~ F -

iti' tı abrikalar Umum MfidürlüiU Merkez Satınalma 
.., Komiıyonun.ıan: 

• •lı . )'t"k rnın edilen bedeli 2866 lira olan 7 kalem bilyah 
"1, k Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü merkez sahnal-

1 ilt-
0~isyonunca 28.2.939 sah günü saat 14 de açık ek· 

,C 'tttia'Jt ıle ihale edi!ecektır. Şartname parazıs olarak ko· 
•hdan verilir. Teminatı 214 lira 95 kurnştur. 

S1.t • Ankara Belediyesinden: 
'ti 1~tl~~i idaresi için alınacak iki adet tazyik düşürme 

t.,\l~ ıun müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
'1\l anınıen bedeli 340 liradır. 
ş,~•kkat teminat 25,50 liradır. 

lttt.i na1nesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri 
' b,ı"~. •e isteklilerin de 28.2.39 salı günü saat 10,30 

, ' '
8

1Ye encümeuine müracaatları. 
tcleıt u idaresi için alınacak olan a• .. kalem su saati 
lllıta~arçaları on beş gün müddetle açık eksiltmeye ko· 

p_, Ut, 

.,, h~harn111en bedeli 1833 liradır. 
• ,, ''

1""lkk r ş""t at teminat 131,47 liradır. 
' iıtc.-i n~nıe ve listesini görmek isti yenlerin her gün ya· 
0.ao d alcrniae ve isteklilerin de 28.2.39 sah günü saat 

et belediye encümenine müracaatları. 

. Siliv . Silivri Buğa Deposu Veterinerliğinden : 
•r tı ka l k . k\ly z.asının damızlık deposu dahilinde açı aca 
t~ tııı._ u ve bu kuyuya vaz edilecek son sistem 
l 1 ı:>,ı._;1 basına tulumba ile su tasfiye cihazı ve teferru· 
'rıı,l"ın ık •~retile münakasaya vaz edilmittir. Talip 
~•lh k t•raıti öirenmek ve hemen işe ltaıla .. ak üzere 

'Yrnakamhğına müracaatları. 

M0NAKA5A GAZ!TlSI 

Denizbank fstanb•I Şubesinden 

BankP.•ız ihtiyacı için pazarlıkla bir miktar Doya mal· 
zemesi satın alınacaktır. isteklilerin şeraiti &ğrenmek 
üıere nümunelerini Tophanede Deniz ltaaında Denizbank 
alım satım serviıine vermeleri ve paı:arhk için de 20.2.939 
günü saat 14 te g"ene ayai servise müracaat etmeleri IA· 
sınuılır. 

Sin• Belediyeaindea : 
Belediyemia lçin : 
1 Aded 24 kişilik şelııir •tobn.a. 
J Aded iki tonluk mezbaha kamyonu. 
J Acled iki tonluk arlı3z .atın ahnaaakbr. 
Bu ve.aiti vermek i•tlyenleria 1939 menHİ martının •n he· 

ıinci rünGne kadar katalor, resim iı:ahnamelerini ve Sinı tea· 
limi Türk paraıı ile fiatlarını ve tealim mlddetlerile tediye ıe· 

ratini Sivaa belediye riyHetiae bildirmeleri ilb olunur. 

i.taabul Belediye•iden : 

MotirlG nakil vaaıtaları içia tedarikine lOı:um l'lrülen J 12 
kalem yedek parça 620 lira tahmin bedelile açık ek•itmeye ko· 
nulmuıtur. Lilte•iyle ıartname•i Levazım MüdlirlOtilnde ıörüle· 
bilir. İatekHler 2490 Hyıh kanunda yazılı vHika ve 46 lira 60 
kuruşluk Hk teminat makbuz nya mektubile birlikte 2K.'l.13i 
aah rünü .. at 14 buçukta Dai•i E1aelmende bulunmahd11lar. 

Erzak, Zahire, ft ve Sebze: 

İsparta Askeri Satına ima Komisyonundan : 

Elmalı garnizonunun ihtiyacı olan 92000 kilo unu kapalı 
zarf usutile eksiltmeye konulmuştur. 

Şartnamesi Isparta tümen satınalma komisy•mundadu. İs· 
tekliler şartnameyi komi&yonda okuyabilirler. 

l~hu 92000 kilo unun muhammen tutarı 10580 liradır. 
ilk teminatı 793 lira 50 kuruştur. 
Eksiltme 15.2.939 tarihine tesadüf 

saat 14 de Isparta tümen satınalma 
caktır. 

eden çarşanba günü 
komisyonunda yapıla-

İstekliler 15.2.939 çarşamba günü saat 13 e kadar teklif 
mektuplarım Isparta tüm satınalma komisyonu başkanlığına 
verecek veyahut göndereceklerdir. Bu saatten sonra verilen 
veyahut gönderileıı mektuplar alınmayacaktır. Saat ayarı tü· 
men daire saat•ndan yapılacaktır. 

249J sayılı kanurıun hükümlerine ve bilhassa 32 inci 
maddeı;ine uygun olmıyan mektupların sahipleri eksiltmeye 

iştirak ettirilmeyecektir. 

b) M Ü Z A Y E D E L E R 

İstaaaul Defterdarhğından: 

Sultanahmette tapu dairesinde mevcut 22 adet eski 
çini oduo sobasının mnhammen 70 lira bedel üzerinden 
satışı on gün uzatılmıştır. 

İsteklilerin 21.2.39 sah günü saat 14 de yüzde 
teminat akçelerle heraber Milli emlak müdürJüğüode 
lanan komisyona müracaatları. 

lçel ve Seyhan Orman MQtlürliltCinclen : 

7,5 
tep· 

Muhammen vahit fıyatı 
Metre mikip Ciaıi Lira K . 

5i l çam eıçarı 4 00 
lçel viliyetinin GGlnar kaza•ı clahlliade (Karatlere) devlet or

manından 551 m3 mikip kerestelik çam atacı aatıfa çıkanlmıı· 

tır. 

Çam eıcarının beher metre mik&p rayri mllmulilnOn muham· 
men lıtedeli 490 kruşutur. 

Şartname ve mukavelename proj"lHini (Örmek lıtiyenlerin 
Mersin erman çevirge müclürlütüne, GülHr orman bölte ıefli
tiDe ve Ankarada ormah umum mü.lürlütüne mlracaat etma
leri. 

Satış 22.2.939 Çarşamha ıünü •aat 15 de Merıln erman çevir· 
re müdürHltü daireainde yapılacaktır. 

Satıf umumi olup açık artırma u•ulile yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı 203 liradır. 
Taliplerin f&rtaamede yazılı vesaiki l'etirmelerl lizımclir. 

istanbul 4 üncü icra Memurluğundan: 
Paraya çevrilmesine karar verilen masa, iskemle Te• 

sair kahvehane eşyasile lıane eıyasaoın t inci açık arttır· 
ması 14.2.39 tarihine tesadüf etlen sah ıünü Tophanede 
Neoatibey caddesinde Medrese sokağında 6 No. da saat 
12.30 da paraya çenilecek ve kıymetlerinin yüzde 75 i 
bulmadıiı takdirde ikinci açık arttırmasının 20 2.3Q ta· 
rihine teeadüf eden pazartesi günü ayni mahal ve aaatte 
yapılacağı ilin olunur. 

İstanbul 3 üncü icra Memurlujundan: 
Bir borçtan dalayi mahcuz olup paraya çevrilmesine 

karar verilen muhtelif cinı ve ebacıla mobilya takımları 

piyano keman Ut veaaire 100 kusur parça ve etyaaı 11.2 
939 perşemhe günü saat 11 den itibuen ve yüzde 75 i 
bulmatlıiı takdircle 18.2.39 cumarteıi gilnü ayni saatten 

Sayfa 3 

i ttibaren Büyükada Nişan cadde1i 43 numarah hanede ve 
diğer ev eşyasının da birinci arttırması 21.2.39 sah gü· 
nü ve yüzde 75 i bulmadığı takdirde 23.2.39 perşem· 
be gl\nü saat 9 dan 11 e kadar Beyoğlu Limartin cad
desi 32 numarah Rafet apartmanında açık artırmalar su· 
retile aatılacağı ilin olunur. 

lıtanbul ikinci icra Memurluğundan : 
Bir boredan dolayı it.aciz alhnda olup paraya çevrilmt1i11e 

karar verilen bir aded demir için elektrikJe müteharrik torna 
makine•inia 20 ıubat 931 pazarte•İ saat 12 .len 14 e kadar Ga
latada Fermeneciler caddt1inde 47/49 No. h dükkinııla açık arttır· 
ma ile aatılacakbr . 

Kıymetiai bulmadıj'ı takdirde ikinci arttırması 27 ıubat pa· 
zartesi ırünü ayni mahalde ve tayin edilen ıaatte icra edilecek· 
tir. lıteklilerin mahallinde haı.ır bulunacak memuruna müracaa· 
tJeri ilin olunur. 

(De•amı 4 üncü sahifede) 

Kayseri Vilayetinden : 
Bünyan civarında çıkan kardin deQ-irmeni civarında Kızıl lr· 

mata dökülen Sarımukh ıuyunuo 100 kilometrelik kı•mıoın etüt 
edilmiı ve fenni keşfinin tanzim i ş ine mevcut şartname muci· 
ltinoe ekıiltmeye konulmuş ve bedeli keşif iki bin liradan ibıret 

bulunmuş ;hliyet 16 şubat 939 pertembe (Ünü icra kılınacatından 
taliplerin yüzde yedi buçuk teminatı muvakkate akçeleriyle 
birlikte Kay•eri Velayet makamına müracaatla11 ilin edilmiıti. 

9-2 939 tarihinde umum meclis azaları intihap müddetinin aona 
ermHi ve bulunlara niyabeten vazife görmekte olan Daimi En
cümen azaları vazifelerinin hitam bulmuı ve yeni encümenin 
tefkili için birkaç gftnün geçmesi muhtemel bulunduğundan iha· 
lenin 27 fubat 939 pa:ıtarte c:i günOne taliki muvafık ffÖrlUmüı 
oldutu ilin olunur. 

T. C. 
Nafıa Vekaleti lstanbul Elektrik işleri 

Umum Müdürlüğünden : 
J-Mubammen bedeli 13000 lit'a tutan 4 adet otomatik tartan ve 

otomatik kaydeden müteharrik ve her defuında 100 Kr. tartan 
kantar ve teaiHh kapalı zarf uıulile eksiltmeye konulmuflur. 

2 - Eksiltme 28.2.9.i9 salı günü aaat 15 de İdarenin Tünel batuıda 
Metro Han binuının 6 cı katında toplanacak attırma eksiltme 
lııomi•yonunela yapılacaktır. 

3 - Bu iıe aid ,artname, mukavele projeleri idarenin Levazım 
Müdürlüt6nden paruız olarak tedarik edilebilir. 

4-Muvakkat teminat 975 dokuz yüz yetmiş beş liradır. 
5-Teklif mektuplarının 2490 sayıh kanun ahklmına uyıun olarak 

ve ek•iltmeden en az bir uat evvel Komisyon Rei•litine mak· 
buz mukabilinde verilmİf bulunmuı lbımdır. (870) 

ı 

l7.2.93g Cuma rGnü aaat 15 de Ankara'da Nafıa Vekaleti bi· 
nuı içinde Malzeme Müdürlüğft odasında toplanan Malzeme Ek· 
siltme Komiıyonunda 3265.- lira muhammen bedelli 79 parça mo
bilyanın kapalı zarf uaulile ek•iltmeai yapılacaktır. 

lkıiltme şartnamesi ve teferröatı bedelıiı: olarak Malzeme Mü· 
dürlütfinden alınabilir . 

Muvakkat teminat 244 lira 88 kuruıtur. 
İsteklilerin teklif mektublımnı muvakkat teminat ve tartname 

•inde yazılı veuik ile birlikte aynı gln saat 14 e kadar mezkur 
Komiıyona makbuz mukabilinde vermeleri llzımdır. 

(3Sl, (691) 4 - 4 

1. D.D.YOLLARı işLETME u. MÜoÜRLÜ6ürmrn~ 
Ketif bedeli 48848 lin olan Sirkeci istHyon meydanının tem· 

viye tanzim ve parkelenmeıile kanaliza•yon intaatı kapalı zarf 
uıulile 25.2.939 cumartesi günü uat 1 l de Sirkeci~e 9 İf1etme 

binasında Eksiltme Komiıyonu tarafından ihale edileuktir. 
Bu ife ~irmek isteyenlerin 3514 lira teminat şartnamede yazılı 

vealkaler ve tek\if mektuplarıoı ihtiva edecek olan kapah sarf· 
larını ekailtme saatinden bir saat evveline kadar Komiıyena ver· 

meleri lizımdır. Şartnameler Ankara, izmir ve Sirkeci veznele-
rinden 235 kuruş mukabilinde temin edilebilir. (70.t) 4-4 

• •• 
Beherinin muhammen bedeli 380 kuruş olan 5 - 6 bin meşe 

cari hat traversi kapalı zarf uıulile 28.2.939 uh günü uat ı6 da 
Sirkecide 9 itletme binHmda Htın alınacaktır. 

Taliplerin 1710 liralık teminat ve diter kanuni veaikalarmı 

ihtiva edecek olan kapah zarflatını aynı gün saat 15 e kadar Ko· 
miıyona •ermeleri lizımdır. Şartnameler parHız olarak Komi•· 
yondan verilmektedir. (743) 2- 4 

• • • 
Beherinin muhammen bedeli 486 kuruf olan 5000 adet çam 

telrraf direti 24.2.939 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf uıu· 
lile Ankarada İdare binasında Htın alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin 1822,50 liralık muvakkat teminat 
ile kanu"lun tayin ettiti vt1ikaları ve tekliflerini aynı gün saat 
15,30 a kadar Komiıyon Reislitine vermeleri lizımdır . 

Şartnameler paruız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydarpafada Teıellüm ye Sevk Şeflitinden Eskişehir ve izmirde 
idare matazalarmtian datıtılacaktır. (795) 3-4 
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A) Adjudications au Ra ais 

Constructlon-Reparetion-Trav. Publlc:s-Materl•I de Conatructlon-Cartograehl• 

Devi• technique pareours 100 kim. flours 
d'eau Sarımsakh (aj.) 

Constr. chauıssee g oudronnee a Pangalti 
,, trottoir en beton arme auıı: refures 

T axim-Harbiye 
Trav. agrandiısement place Taxim 
Rep. ehau'ffage eentral, inııtal. d'eau ete. au 

hain Halk Kasımpaşa 
Rep. pave İl Karagümrük rue Karabulut 

,, ,, a Edirnekapl rue Netler 
,. mur et pave a Ortaköy 

Conıtr. pont "Karadere,, en boie s/route Ka
racabey-Bandırma (cab. eh. P. 63) 

Constr. bitisse eeole Primaire a Çine (aj.) 
,, ,. ,. ,. de 5 elasse İl 

Yenişehir de Diyarbakır ( 1 partle) 
Constr. et montage eouvercles sur regulateur 

en constr. sur riviere Kemalpaşa (cah. eh. 
P. 239) 

Conıtr. et montage couvercles sur regulateur 
en constr. aur riviere Dermetay (cah. eh. 
P. 80) 

Conıtr. rn beton piıte survol a Eıkişehir (cah. 
eb. L. 13, 14) 

Conltr. hangar artillerie pour unites Place 
Forte Çanakkale 

Conıtr. mur pare Kaledibi {aj.) 
,, W.C. {aj.) 

Rep. puillons ecole Ztnr!clc::.'e {aj.) 
Constr. ıtatİ(l:l Ü.sai Tr~fle 

,, pont a tabliera beton arme • route 
Kon ya-Beyşehir 

Repar. konak gouvernemental (aj.) 

2000 -

Pli cach 5591 27 

" 
6579 76 

,, 5975 79 
,, 2942 75 

Publique 975 31 
,, 1030 57 
,, 2271 -

Pli eacb 12500 -

Gre a rre 27570 31 
Pli each 19993 46 

,, 47709 -

,, 16000 -

,, 262800 -

Publique - -
... 1161 68 

" ,, 1767 78 

" 
8730 75 

,, 1063 96 

" 
1546 19 

400 -

Electriclte-Gez·Gheuffage Central (lnatallatlen et MaUriel) 

Materiel electri que : 30 lotı Gre a rre - -

Hablllement - Ohauaaurea - Tlssua - Culrs 

Mouchoirs : 20000 p. 
Toile pour linge : 281050 m. (cah.eh . P. 310) 
Etoffe pr. uniformH d'hiver: 62000 m. (eab. 

eh. P. 850) 

Trınıp rt-Chargemant - Diohargement 

Trav. de dedouanement et transport de mat. 
de conıtruction machines ete. 

Chargement et decbargcment bles. 

Publique 3100 -
Pli caeb le m. O 22 

• ,, 2 75 

Pli each 

Publique 

Bols de Constructlon, Plenches Poteaux ete 

Benzine : 1000 bidona. 
Motorine : 1000 t . (cab. eh. P. 434) 

oıvera 

Articles de peinture 
Pieeea de rechanges pour moteur des moyens 

de transport : 112 lots. 
ln1trument de prcssion : 2 p. 
Pieces rechanres compteun d'eau: 34 lots 
Autobus de ville pour 24 personnes : 1 p.• 

Camion pour abattoir de 2 •. c 1 piece
Arroseuse de 2 t. : 1 p. 

Pompe a1plrante et appareil filtraa-e avec ae
ce11oire pour puita a eonstruire au bourr 
SUivri. 

Lita a coussineta a billes: 7 lota 

B) Adjudications a la surench~re 
Sacı d'alun: 1000 p. 
Poele en faienee eamelote: 22 p. 
Bois de aııpin: 65 m3 

Publique le bid. 3 25 
Pli eaeh 86700 -

Gre a a-rö - -
Publlque 620-

,, 340 -
,, 1833 -

- -

Publique 286' -

Publique 200 -
,, 70-
,, le m3 5 10 

Oivora articles. ,, 1155 34 

Articles de manuf acturH ,, ... 

-

- -
419 35 
493 48 

448 18 
'.220 70 

73 14 
77 29 

170 33 
937 5e 

2068 -
1499 51 

3598 20 

1200 -

14390 -

141 52 

87 13 
132 58 
655 -
- -
115 96 

30 -

232 so 
5638 -
9775 -

244 -
5585 -

46 50 

25 50 
137 47 

214 95 

15 -

49 73 

Vilayet Kayl8rİ 27-2-39 

Com. Perm. Mun. Istanbul 28-2-39 15 -
,, 28·2-39 15 -

.. 27·2-39 15 -
.. 28-2-39 15 -

" 28-2-39 14 30 

" 28-2-39 14 30 
,, 28-2-39 14 30 

Oir. Trav. Pub. Bur1a 3-3-39 16 -

VUayet Aydın 2-3-39 15 -
,, Diyarbakır 1-3-39 11 -

Min. Trav. Pult. O. G. Hydrauliques 3-4-39 15 -

,, 3-4-39 16 -

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 3.3.39 15 -

Com. Ach. Plaee Forte Çanakkale 27-2-39 10 -

Municipalit8 Kayuri 24-2-39 14 -

" 
24-2-39 14 -

Com. Ach. Corpa Armee KayHrİ 24-2-39 15 
Dir. Trav. Pub. KayHri 28-2-39 14 -
Vilayet Konya 24-2·39 15 -

Defterdarat Kırklareli 24-2·39 15 -

Com. Acb. Command. lıt. Findikli 13-2-39 10 30 

Com. Aeb. Min. Def. Nat. Ank. 28-2-39 11 -
Com. Acb Command. G. Gend. Ank. 2-3-39 15 -

,, 1-3-39 10 -

S.A.T. Fabriquea de Sucre Bahçe- 25-2-39 11 -
kapı Taı Han No 42 

Ttırc office Cerealeı Aı,nee Şar kışla 10-3-39 10 -

Com. Aeh. Combinat Agrie. Ank. 22-2-39 15 -
Com. Ach. lntend. Maritime K.paşa 28-2-39 14 -

Com. Aeb. Dir. Deni:abaak lııtaabul 2e-2-39 14 -
Coa. Perm. Mun. latanbul 28-2-39 14 30 

Munioipalite Ankara 
,, 
,, Sivas 

28-2-39 10 30 
28 2-39 10 30 

Juıqu'au 15-3·39 

V eterinaire 9epôt Tauraux Silivri 

Com. Acb. Oir. «e•. Fab. Mil. Ank. 28·2-39 14 -

Municip. Ankara 
Defterdarat lst. 
Dir. Foreb Çanakkale 
Oir. Bienm Nat. latanbul 
4 em• Bureau Executif latanbul 

Sultanhamam Havualu Han 

28·~·39 10 30 
21-2-39 14 -
20-2-39 15 -
28-2-39 14 -
17-2-39 11 -

Müteahhitlerin 

Salı 14·2·939 

Grafit (Ask. Fabr.) .\'o 924 
Muhtelif antretuvaı torna tezgahı (DDY) X 92-t 
Sigara klğıdı (lnbiı. U. Müd.) i\! 950 4' 
Kartal kooperatif için bina iaş. {Kartal Tarım Kredi Kooper .) .N 
Sadeya~ (MMV) .'\~ 951 
Ka1a (MMV) .. '\! 952 
Mahruti çadır (DDY) .:\! 953 
• Resmi ve sivil elbise maa şapka (lıt. Emniyet Müd.) .;\! 953 
Ayakkabı erkek ve kız talebeleri için (Yükı. Zır. Enet. Rek.) rı: 
Kemik külü (Ask. Fabr.) l\! 954 
Palto ve kundura (Gümr. Muh. Gen. Komut. lat.) J\! 956 
Tela lTophane Lvz.) .\! 957 
Elektrolize klor cihazı (Tophane Lv.z.) .\~ 957 
• Odun (Samsun Orman Müd.) .;\ !: 957 
Yatak kılıflığı bez (Tophane Lvz.) ,\\! 961 
Yat, üstüpü v.•. (Lüleburgaz Tüm.) .\! 963 
Benzin (Deniz Lvz.) .\: 965 
* Hizmet otomobili (Yozgat Vil.) .ı\! 965 

-~~~~~===~===~~===~~~~~--~· 

~ Memento des 

Mardi 14-2-939 

Grafite (Fabriqucs Milit.) No 924 
Oiv. machine n tour d'entretoise (Ch. do Fer Etat) No 924 
Papier eia-arettcıı (Oir. Gen. Monopoles) No 950 
Conıtr. bit. cooperative arrieole a Kartal (Cooperatif 

cole Kartal) No 95 J 
Beurre (Min. Def. Nat.) No 951 
CoHre-fort (Min. Def. Nat.) No 952 
Teatca coniques (Ch. de Fer- Etat) No 953 
• Coatumes ete. (Oir. Surete lıtanbul) No 953 
Chaussures (Dir. Inatitut Agricole Ankara) No 954 
Cendre d'oı (FabriqHs Milit.) No 954 ~t hı 
Paletota et cbau&1ures (Com. Aeh. Command. Gen. Gend. p.rı 

No 956 
Toile pour tailleur (lntend. Tophane) No 957 
Appareil chlore electroliııe (lntend. Toph ne) No 957 
• Boia (Dir. Forets Samsun) No 957 
Toile pour housse (lntend. Tophane) No 961 
Huile, etoupe ete. (Div. Uileburgaz) No 963 
Ben:aine (lntend. Maritime) No 965 
• Auto (Vil. Yozgat) No 965 

İçel Defterdarlığından : 

Dakik ve Çırcır ve 1ebati Yağlar TürK Anonim ~ 
tinin Hazineye olan muhtelif vergi borçlarının ödeoıı1 
olmasından dolayı 16.1.939 tarihinden itibaren 21 güo 
detle satılığa çıkarılan Fuad ve Sezar Şaşatilere aid 

1 t• nun ağustos 935 tnrih ve 2 n J marasında kayıdlı ~ e 
1 

Hastane caddesinde kain şarkan, şimalen, ceııuben yo 
garhen dava vekili Sabih bahçesile mahdud ve 3139 ıı: 
m2 fabrika zeminin tamamile üzerinde inşa edilmış nç 
tan ibaret zemin katı değirmen. ikinci katı dakikiO 
simatı, üçüncü katı elek dairesi ve garb cihetinde rı>' 
ve buzhane dairesi ve müştemilatı ve içindeki bilcü[ll)e Çi 
edevat ve tesisatla şimal kısmında üç daireli yazıhııfle 
itti8alinde fevkani ve tahtani dört oda ınaa müştemilnt 
bab haııeden ibaret ve 266046 lira kıymeti mukıı.1' 
gayrimen ırnl teklif edilen L20 00 lira bedelle talibi uıt 
bulundu~u ve 16.2.939 tarihine tesadüf eden perşe[llb~ 
saat 14 te ve evvelce yapılan şartlar dairesinde ikinC1 

•J 
1~ 

zayedesi neticesinde kat'i satışı icra edilmek üzere 6· l 1i 
tarihinden itibaren on gün müddetle askıya alınmış l~ 
ğunda fazlaya talih olanlarm yüade yedi buçuk temifl111 ı ıı11 
tırmak suretile muayyen müddet zarfm a İçel Vilayet i\ 
Heyetine ve Defterclarlığına müracaatleri ilan olunur· 

latanbul 4 üncü icra Memurlu" unda : 

Paraya çevrilmesine knrar verilen oda t kı ı : 
hah, gardirop ve sair ev eşyası birinci açık arttır"1 
retile 14.2.939 tarihinde saat onda kıymetini bul~ 
takdirde 17 .2.939 tarihinde saat IO d Kaba taşta 
çelebi mahallesinde Ömer Avni sokağında 23 sayıl• 
yapılacağınd n isteklilerin hazır bulunacak m muti 

racaat etmeleri ilan olunur. 

o 


