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Ecnebi memleketler için 
, 12 aylığı 2700 
~ Sayısı S kuruş 
~ Resmi makbuz mukabili olma· 
~ yan tediyat makbul detild ir. 
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Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

~arici E~onomit Ha~erler 
~ 
İtalyada buğday meselesi 

\~~ iieneki İtalya butday mahsülünün mahalli ihtiyac a kafi 

4
1
>'tcetinden hilkümetce bazı tedbirler alındıtı Ye bu me

• tkıneklere muayyen mikdar ve niıbetlerde diter hububat 
stıllın lcıu ışbrıldığı malumdur. 
~ t~t buğdaydan yapılan unların dlter buğday unlarından da· 
;ı•ylılda ecnebi mo vad ile karıfması mümkün görüldüğünden 

'Pıl l İçin bu cins buğdayın tercih olunacağ'ı ve buğday unuyle 
<ltı bilümum gıda maddelerinin yüzde 50 sert buğday unun

~ıı '-P1lına11 hususunun karar altına ahnae.ığ'ı ifÜnlük netriyat-
•ııt•ıılrnnktadır. 

~Yunanistanda kuş üzümü 
lilj 

1111•tıiıtanda kuş üzümü bağlarının her tarafta üzümleri deY
~: ~urutulmasına başl nmıt ve şimdiye kadar umum mah

t~ ti~l:ltde 51 i kurutulmuş ve hava 'artları fİmdiye k•dar oltlu . 
ttı 1 nıüsait devam ettiği takdirde üzüm kalitelerinin iyi ola
\ ıt~t buralardan toplanan malQmata göre bu ıene rekoltenin 
~ t ta.brnin edildiA'i gibi 277 milyon litre olmayıp 240 • 245 

"ıı İitre araıında bwluaacağıaın tabmin edilditi aalaıılmıtbr. 
......___-~~~~~--..... ·-~~~~~~-

~iman · Yunan ticaret 
&ttı· munasebatı 
·~ 'ilde Almanya ile Yuna

~~.fl arasında yapılan tı :: lr.':t 

~ı._; 1llla.ı1 esnasında muallakda 

~ J olan meıeleleri h llet-
ttılerc bir Alman he yeti 

\itt~da Atinaya muvasalat 

~~. ~-
anya demir yollarında 

~ tenzilAt 
\~~"Ya hükumeti ihrac olu
"ı,lld llğdaylar için demiryol-
~l >,' °!o M niabetinde tenzi
~~' ~llıaA'a karar Yermiştir. 
~~tı •t~en Romanya buğday 
~' •c d.unya buğday fiatlan
) ~t.~ ~11tainclen biraı daha 
'-d, tır. Hükumetin bu me-

\.1 ~•ba bllşkaca tedbirler 
'klenmektedlr. 

Yugosla vyada Amerika ile 

ticari müzakereler 
ilk teşrin ayındo. Birletik A

merika ile ticaret müzakerele

rine batlanacaktır. 

Yugoslav;, a Birletik Ameri

ka devletlerine karşı 1938 in 

ilk 7 ayı içinde 25 milyon di· 

nar kadar pa~olmuştur. 

lsviçreye 2.0 00 vagon 
buğday 

Yugoel.ı.r-lıviçre muhtelit ik
tiaad komiayonu lniçreye 2.000 
vagon butday ihracı huıuıun

da anlaşma elde etmişt;r, Bu 
teılimat gelecek yılın mart, ni
aan, mayıs ve ha•İran aylarında 

yapılacaktır. 

Haberleri ~e~Ieket 
'·~ -------ılanı çorap yapılacak Yeni bir kongre 

1._ ~"t 
ı:!l'ıa~ fabrikatörlerinin .. a 
~11,._1 ••ııada kadın çoraplarının ~\\ ~ 1l1•ı temiıı için verilmit 
~ ~"r''•ra röre Almaayadaa 
~ ~t. ~ ,.üteha11111 getirile
•~ lit u rnüteha1111 için dört 
~>iıı' teınin edilmittir. Ayrı
\.. ~.t .A.lrııaaya fabrikalarıa
"l "Ilı . 
\ı ttl ••atem çorap makiaa-

'lıt sa tdilrnesi kararlattml-

Oe'"· --
gırmendere fındığı 

lJ 
~li~~lrli harbtea evvel Ko· 
ı~ "''blılıaaında yetittirilmek
~'~ 1 •dern boyunda ve Av· 
\ "'-'•t at•obul fındıtı adile 
,,,tı . olaa Detirmendere • 

\ ~ ~~brae edilirdi. Son za
~•t d,, bu fıadıta alıcı ol-
) 'ttı.~~ hep yurd içinde aa· 
'ıl,tı b u _hafta içinde Almaa· 
\~ı~lt u ~ına fındıklara talip 
~~iıı1 ~ Pıfaaada mevcut bütün 
~ 'llh •ndıldar toklanmıı ·n 
)'\ -~'til }'a. ihrae edil mittir. 

'' t/t4.•n parti 20000 kileya 
ılct•rd.dır. 

Ankarada bu ay içinde elle 

dokuma tezrihı kullanaa Ere, 

Kastamonu Ye Karadeniz mıa· 
tıkaları mürahhaslarından mürek
kep bir konıre toplanacaktır. 

Kongrede bu •analın ilerileme· 

ıi ile beraber her imallthanenin 

ayni kalite Ye ayni deaenlerle 
birbirine uyrua fiatlarda ku· 

mat çıkarmaları için eaıulı bir 

nizamname yapılaeaktır. İktisat 
Vekiletl bu einı kumatlar için 
atandard üıülünü de tetkik et· 
•İf olduj'uadan, bunların itan· 

dardı hakkında konırreden ka· 
rar alınacaktır. 

Piyasada durgunluK 
Diin bütan piyaaalarda re..!: 

ıeklik ıörülmüıtür. Tiftik, ya
pak, keçi kılı, otlak ve aair 

muhtelif deriler üzerinde hiç 
bir muamele olmamııtır. Zahi-c. 
re ve hububat salatları iae aor· 
mal teklini mulaafaaa etmittir• 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muahedeleri 

TAMIM 
28.9.38 tarih ve 40l3 No. lı RHmi Gaxetetlen: 

Maliye Velı.iletinde1t: 
ôZO: 

1929 senesi aonuna kadar tahakkuk etti· 

No. 16193 38-15356 7o 
rilmiş olan veraset ve intikal vergiai tah· 
&il müruru zaman müddet ve baılangıcı· 

nın ne auretle tayin ve hesap edilmesi 
liz:ım gelece~i hakkında. 

5/3/1938 tarih ve 6 16193/160/2387 numaralı umumi tahrirata ektir: 
Vergilerde tahsil müruru .zaman müddet ve başlangıçları hakkın· 

daki yukarıda tarihi ve numarası yazılı umunıi tahriratın veraset ve 
intikal veryisıne taallOk eden 6 ıncı madde1i11de bu vergi müruru 
zaman hükümleri izah edilirken 2566 numaralı kanunuu 9 uncu mad
desile iki senede ve müaavi taksitte tahsili kabul edılen 1929 eenosi 
sonuna kadar tahakkuk etmiş veraaet ve intikal verrilerinden 1934 
mali senesinde tahsili lazım gelen birinci taksitinin 1 haziran 1934 
iki ci tııksitinin de 1 haziran 1935 tarihinden iti haren bet senelık 
müruru zamana tibi bulunduğu yuılmııtır. 

Senelik hı' .ııitlerle tahıili kabul edilen vergi ve reıiml erio her 
taksitine aid müruru z mıının taluılinin taallOk eylediği mali yılı takib 
eden yıLdırn iti bııren lıesab edilmesi, 2656 numaralı kanunun 6 ıncı 
maddesinde taarıh edilditi üzere hususi kanunlarında müruru uman 
müddetleri yazılı olmıyan vergi ve resimlere ıan:ıil oldug.u cıhetle ken· 
dıne aid kanunda mliruru zamıın hükmü mevcud bulunan ve 797 ve 
oııun yerine kaim olan 1836 numaralı kanunlarıD 42 inci maddelerin
de (işbu vergi sureti kat'ıyede tahakkukundana itibarea beş sene zar· 
fında tahail edılmediti takdı rde müruru samana ııfrayıırak bir dnha 
taleb edilmez) şeklinde hü1rnlÜ ihtiva eden veraset ve intikal vergi
sinde 2656 numaralı kanunun 6 ıncı maddesinin tatbikine mahal ola-
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maz. Esasen ~ayrı menkullere taallak edip üç ıenede tahsili lazım 
gelen veraset ve intikal verıiai tahıil müruru zamanının hesabında 
da kat'ileştiti tarlhın nazarı dikkate alınması lizım ıelecc~i ve üç 

senede tahaılinin kabul edilmesi kendine aid kanunda mürüru uman 
mebdei için teıbit etlilu esaaa müesıir olamıyacatı umumi tahrirat
ta zikredilmiş oldutuna röre bu mülahaza, mürur11 zaaan meb'de ve 
müddetini tayin eder mahiyette olmayıp mü11ha11ran mükelleflere te
diye nolı:taaından kolaylık g&stermek makaadile vazedilen 2566 nu
maralı kanunun 9 uncu maddesindeki hükümle 1934 ve 1935 mali 
yıllarında tahsil edilmek üzeı e tecil edilmiş bulunan 1929 mali yılı 

sonuna .adar tahakkuk ettirilmiı veraaet ve ihtikal vergiai bakayasa 
bak.kında da varittir. Ancak 2566 numarah kanunun 9 ancu maddo
aile vazedilen hüküm caaa kanuna göre hHab edilmeai lizım gelen 
müruru zaman müddetini lı:anun•n neşredilmesi üzerine tevkif etmiı 

oldug-uncian 2566 numarala lı:anunun Deıredildifi l ?/7/1934 tarihinde 
kat'iyet kesbettifi tarihe nazaran henüs hcı senelik m6rurw zaman 
müddetini dol~rmamış olan 1929 ve daha evvelki senelerde tabak· 
kuk ettirilmiş veraaet ve intikal vergilerinde kalan mlddetin tecil ve· 
ya tevk.ıf müddettinin inkızaaa tarihini taltib e41en bir haziran i936 
tarihinden itibaren tekrar cereyana baılamaat lbım relir. 

(Devamı var) 

1 

İSTANBUL Bulpr 15 

TİCARET ve ZAHiRE BORSASİ Un 30 

Nohut 40 
8.10.938 

Kut yemi 15 
--~------

Fi atlar Suıam 16 

CiNSi A,ağı Yukan Badem içi 2 
Kr. Pa. Kr Pa B. Peynir 29 

Tiftik 17 

Butday yumutak 5 22,50 5 29 
,. aert 5 5- -
" kızılca S 7- 5 23 

Arpa Anadolu 3 30- -
Giden Ton 

Çavdar 4 - iç fındık 

Mısır aarı 3 39 - -

Ku11emi çuvallı 5 12- -

" dökme 4 25-
Dış Fiatlar 

Ketea tohumu 9 35 - - Buj'day LiYerpul 

Yapak aaadol 51 - • Şikaro 

Ceviz kabuklu 16 - - 16 20 " 
Vinipek 

Arpa Aavers 

Mıaır Londra 

Gelen Ton Keten T. : • 

Butday 765 
Fındık G.; Hamburı 

L.: • 15 " Arpa 

İnşaat - T d ı ır, t - Nafıa ışle i ve ı alzemesi-H n ta 
- -----·- w ..... 

Balıkesir Vilayeti Nafia Müdürlütünden : 

Manyaaın hamamlı mevkiındeki koruma havuxu ikmali inşaatı 
açık ekailtmeye konulmuştur. 

itin ltedeli keşfi 714 liradır. 

Bu İfe ait evrak. 
A Proje. 
B Fiat bordrosu, mesaha cet..-eli hülaaa keşif cet veli. 
C Nafıa yapı işleri fenni ve umumt şartnamesi 
Olup isteyenler bu evrakı her gün Bııhkeair Nafıa müdürlü

tBnde görebilirler. 
Eksiltme 20.10.938 tnrıhin.- müsadif pe tembe gunu aaat 15 

ele Manyaa hükumet konağında kaymakamlık makamında teşck
kGI edecek Nafıa eksiltme ko·nisyonuoda yapılacaktır. 

lltekliler bu işe ait 53 lıra 55 knruşluk uuvakkat teıainatı 
Manya• mal sandığına yatırdıklarına dair makbuz veya bu mik
tarcia şayanı kabul banka mektubu ile ihaleden en az. sekiz: ğün 

enel vilayete müraca tla alacakları ehliyet vesikasile birlikte ek· 
•İltmc komaiyonunıı müracaat] rı ilan olunur. 

lstanbul Komutanlığı Satıoalına Komiıyonundan: 
Pangaltı, Harbiyede tesis edilecek ordu evi olan kıamı boya 

ve dıt kısmının boyanm sı yaptırılacağındRn açık eksiltme ile i· 
halesi 17. I0.938 pazartesi günü saat 11 ,30 da yap~lacaktır • 

Muhammen keşif bedeli 933 lira 68 kuruştur. ilk teminatı 70 
liradır. Şartnamesi ait olduğu şubesinden bedeli mukabilinde ve· 
rilebilir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. Müdürlüğünden: 
Ankara iıtaayonunda yapılacak demir çatı intaatt kapalı zarf 

uıulile ekailtmeye konmuıtur. 
Bu itin ketif bedeli 6374, 70 liradır. 
latekliler şartname Yesair evrakı D, D. Yollannın Ankara ve 

Sirkeci veznelerinden 32 kuruş mukabiliade alabilirler. 
Ekıiltme 22 10.933 tarihinde cumartesi günü saat 12 de An

karada O. D. Yolları yol dairesinde merkek birinci komiıyonunda 
yapılacaktır. 

Eksiltmeye rirebilmek için isteklilerin teklif mektubile birlikte 
aşağıda yazıla teminat ye ve•aiki ayni gün aaat 11 e kadar ko
miıyon reisliğine tndi etmit olmaları llzımdır. 

A - 2490 sayılı kanun ahklmına uygun 479 liralık muvak

kat teminat. 
8 - Bu kanunun hlyin ettiği vesikalar. 
C - lateklilerin bu ıibi demir inıaatı nerelerde yaplıfına 

dair beyanname yermesi lbımdır. 

İataabul Komutanlığı Satınalma Komiıyeaundan: 
lbale glaü talibi çıkmilfaD Ayazağaı.hlci sünri bi n~cili'<. 

okul•aun et ve saman ambarlarının tamtri ve tranaformator bı· 
nuının inf8aı ve harici elektrik tesisatının yaptırılacatından p~
zarh~ı 21.10.938 cuma saat 10 da yapılacaktır. Mıaba~men ~•t•! 
bedeli 6464 JiradU'. İlk teminatı 485 liradır. Şartnameaı n aaıresı 
33 kurut mukabilinde ait oldutu inşaat şubeaiaden nrilebilir. 

İatanbul Komutanlıtı Satınalma komiayonuadan 
İhale günü talibi çıkmayan Orhnniye kışlaı~n.da. gar~j, ahır ve 

ha garlar tamir ettirileceğinden paıı:arlığı 21 bırıncıteşrın 938 cuma p:ü saat JO 30 da yapılacaktır. Muhammen bedel.i 9~15 lira 80 
kuruttur. İlk teminatı 639 liradır. Şartname ve saıreıı 43 kuruı 
mukabilinde ait oldutu ıubeden verilebilir. 

İatanbul Uni..-eraiteıi Paı:arhk Komiıyonuatlan : 
İtia özü Muhammen fiab 
Linolyom mutambası alınması 33.80 
Edebiyat Fakülteainde ahfllb la.an imali 138.4i 
Teşrih Enatitüıünde ııcak au kazanı tamiri 220.-:-

Yukarıda yazılı üç iş ayrı ayrı pazarhkla yapılacaldır. lateklıler· 
in bu ıibi itleri yaptıklaru~a dair elle~inde veaik.a~a~ile l~. I 0.~~8 
pazarteai günü aaat 11 de Üaiveraite idari ve Malı itler Dırektor· 

lüğüne relmeleri. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari atat: 

Milli Müdafaa Velı:ileti Satınalma Komisyonundan; 

ıo.9.93.i taribiade kapılı r.ırf eluilt.neıin:ie talibi tarafı~· 
dan verilen fiat pahalı ğirüldütüaden 50.000 kutu kuru katgut 
20.10.9.:SI pertembe rwnü aaat 11.30 da pazarlıkla ıatın alınacak· 

tır. . 900 
Hepaine tahmin edilen f !ah 12500 lira olup ilk temıaatı 

1. d ş t •1 M M V satın alma Ko. da be.lelaiz olarak ıra ır. ar name• . · · 
rörülür. 



Sayfa 2 MÜNAKASA GAZETESi 

Bu gün ii ... n olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Liset:si 

Cinsı Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a nakasaıar 

inşaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme Harda 

Başmüdüriyet Bakım ve işleme evınde yap. boya aç. eka. 1292 94 

1 ıaçlar, Klinik ve İspençiyari alAt, Hastane Lev. 

Klorü maiyetikinin: 20 k. açık eks. 

Matbaa işleri - Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

Defatır ve evrakı matbua: 50 kalem aç. ekı. 1214 -

Mobilya va büro &fyaaı, Muşamba-Hah v. s. 

Gardırop: 100 ad.-ders sırası: 53 ad. 
Sıra: 45 ad. (temd) 

Kereste ·Tahta v.s. 

Çam dilme: 6 kal.-bağdndilik cam çıta: 800 demet 
Çam dırek: 50 ad. 7 m. - 200 ad' 8 m. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Türle. antrasiti: 25 t. 
Odun: 22 t. (temdJ 

p z. 

paz. 
aç. eks. 

a9ık ekı. 

1571 
beb.5 

2532 30 
25 o -

- ~ 

- -
Lavamıırin kömürü: 10004 t.-sömikok kömürü: 

2529 t. (şart. 10.60 L) (teaıd) 
paz. 211992 50 

Odun: 730 t. 
Gazyağı (temd) 

Müteferrik 

Tütün: 10 t. 

Soba kurulması ile boru dir1ek: 1127 ad.·f ınl-
dak, tabla v.s. 

Sabit raf yapılma11 
Kurşun zavana ve kurşun levha: 10 kalem 
Beyaz ıerit: 1151 ad.-siyah şerit: 626 ad. 
Galvanizli askı teli: 8200 m. 
Parlak düğme: 53250 ad. 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Toz şelcer: 2 t. ( temd) 
Yulıf: 300 t. 
Sadeya2: 40 t. 
Fabrika uau: 600 t. (tart. 434 kr) 

• n 130 t. 
Sııır eli: 63 t. 
Pirinç, nohut, salça, zeytinyağ, un, ıadeyağ, 

tuz, şeker, bulgur, arpa, ;(Uru soğ11.n, kuru 
fa1ulye, mercimek, makarna, şebriye, yazlık 
sebze, patates (temd) 

kapalı z. 10950 

- -
paz. 320 -

• 98 -
kapalı z. 7625 -
aç. eh. 1751 -

" 1230 -

" 
1038 37 

aç. eks. k. o 26 
kapalı •· 16500 -

• k. l 11 

" 
87000 -

" 
20450 -

il 12600 

Elektrik, Havagazı, (Kalorifer Tesisat ve alzem.) ---- ~~~~--:--

lnhi1arlar Baş Müdürlüğünden : 

Konya Merkezinde.o Kalb ne hüyüfündeki Barut deposuna 
kadar yapıl cak 751 lira 92 kuruş bedeli keşifi Telefon teıiutı 
pazarlık su etile açık eksiltmeye konulmuıtur. 

Bu ite ait fenni 4artname ile keşif varakasını llteklilcr Konya 
inhisarlar Başmüdtirlüğünde görebilirler. 

E·..velki ilıinda talip çıkmama11odan dolayı ou gün müddetle 
tekrar açık ekıiltın ye konulup 13.10.938 Perşembe ğünü saat 
onda Konya Başmud rlüğü f nhiurlar odasında ihalesi yapılacak
tır. 

Eksiltmeye girebı ıek için taliplerin 56 lira 40 kuruş teminatı 
muvakkatderile bu ı başaracaklarına dair ehliyetnameleriui ve 
itibari m !ilerini ğölterir ticaret odaıandan veıika ibraz etmeleri 
şarttır. 

Naf ı Veklletinden : 

Ek•iltmeye konula n iş : Ankara Emniyet umum mildGrlügü 
arşiv dairesinde yapılacak evrak uansörü tesi1Btıdar. 

Keşif be.deli: 1219 lirndır. 

Eksiltme 24. I0.93g pa:ımrteııi günü saat 11 de Nafıa vekaleti 
yapı işleri eksiltme komiıyonu odaıuuda p zarhk uHliyle yapıw 
lacaktır. 

Eksiltme ıartnameai ve buna mütefcrri vrak üç kurut bedel 
mukabilinde yapı isleri umum mü&flrlü~ünden alınabilir teminat 
91.45 liradsr. 

tnsucat-Elbıse· undura- ı r .s. 

Siyasal Bilgiler Okulu Mübayeat Komisyoaundan: 

Siya.al bılııler okulu talebe.inin açık eksiltmeye konulan iı

karpinde verilen fiyat liyik hadde g8rülmedığinden eksiltme on 
giln nüddetle uznhlmı4tır. ikinci ekılltme 14.10.938 cuma ıOnü 

saat on dörtte mektepler muhasipli~inde yapılacakhr. Muhammen 
fiyat beher çıft için beş lıradır ilk teminat 138 lira 75 kuruıtur. 

Mılli Müdafaa Vcklteti Satınalma Komisyonun.in: 

Eksiltmeye lconuian 10.000 adet havluya 3.10-93i pn6 is 
tekli çık n&dığından yeniden ek iltmeye konulmuıtur. 

Muhammen bedeli 3500 lira olup ilk teminat miktarı 262 lira 
50 kuruştur 

Ekıiltme&İ 13. 10.938 perteuıbe ı\1nü aaat 15 de vekilet Hlıu 
alma komisyonunda yapılacaktır-

96 98 labiaarlar Kocaeli Başmiid. 

~o - Edinae Viliyeti 

91 05 lçel Huıuıi Muhuebe Müd. 

117 82 Tophane Lvz. SAK 

- - Çorum Vilayeti 

379 86 D. D. Y. Haydarpaıa 
188 - lat. Telefoıa Müd. 

69 50 Edirae Villyeli 
Çorum 

" 
11849 64 M. M. V. SAK 

821 25 Kastamonu Ask. SAK 

- - Çorum Vılayeti 

20-10-38 - -

14-10-38 15 -

21·10-38 15 -

15-10-38 11 
13-10-38 15 

14-10 38 10 30 
25-11-38 15 -

25 10-38 11 
13-10-38 15 
12-10-38 11 

19-10-38 15 
24-10-38 15 -

Romanya labis. Müstakil Sandı2'1 10-10-38 e kadar 
Komiı. lst. Tokatlıyan oteli 

lıt. Giimrükleri Başmüd. 12-10-38 ıu -

• " " 12-10-38 10 -
572 - lat. Telefon Müd. 24-11-38 15 -
132 -

" 
,, 25-11 -38 14 -

93- .. " 
25-11-38 14 30 

77 88 Tophaae Lvz. SAK 26-10-38 14 -

39 - lahi1arlar U. Müd. 24-10-38 15 30 
1237 50 Tophane Lvz. SAK 25-10·38 15 30 
3330 Kırklareli Tüm. ,, 27-10-38 16 -
5600 - Erzincan Aık. 

" 
24-10-38 15 

1608 -
" " " 

24-10-38 16 -
94S Kastamonu • • 19-10-38 15 

Çonam Vilayeti 24-10-38 15 

••• 
26 çift kadın iskarpini alınacaktır. Bak mütef. sühmunda ırüm

rillr muhafaza ıenel komut. Satınalma komiıyonu ilinlarına. 

J\\atbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 
İçel Hususi muhasebe müdürlüğünden : 

İçel viliyeti huıusı idare.ine lüıum olan 1214 lira muhammen 
bedelli 50 kalem defatir ve evrakı matbua ihtiyacı 21. l l .938 tari
hine rastlayan cuma l'Ünü uat 15 de ihale edilm•k üzere İçel 
daimi enciimenince açık eksiltmeye konulmuttur. 

lıteidilcrin aö:ıü geçen defatir ve evrakı matbup nümuoelerini 
ıörmek ve ıeraiti anlamak üzere her gün huıuıi idare müdürlü
tüne ve ihale ırünü belli ıaatte 91 lira 5 kuruşluk temi nah mu· 
vakkate makbuzu veya banka ... ktubunu hamilen encümene 
baş vurmaları ilan olunur. 

Kereste, tahta ve saire 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletmesi Umum idarC5inden 

Muhammen '-edeli 2532 lira 30 kuruş olan 6 kalem muhtelif 
eb' adda çam dilme ile 800 demet bağdadilik çam çıta 14.10.938 
cuma günü saat 10,30 da Haydarpanda~ gar binaaıntiaki komi
ıyon tarafından pazarhkla satın ahnavktır. 

Bu işe girmek iıtiyenlerin kanunun tayin ettiti vesaik ve 379 
lira 86 kuruşluk kat'i teminatlarile birlikte pazarlık gün& saatine 
kadar komisyena müracaatları lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Haydarpaıada gar lııinaaındaki komi. 
ayon tarafından para11z olarak datıtılmaktadır. 

Mobilya, Ev ve BOro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

Dokuz Kalem h'ıefruşat ihalHi 

Orman Koruma Genel Komutanlıtından : 
Cinıi Adet Cinıi 

Büyük yazı masuı 23 Telefon 1ehpuı 
Küçük ,, ,, -40 Camla dosya dolabı 
Sabit koltuk 35 Daktilo masaıı 
Sandalye 96 Ecza dolabı 
Etajar 38 

Atlet 
5 

30 
16 
3 

Orman Koruma Genel komutanhk 1.tanbul'daki talimiih ih
tiyacı için yukarda cinı ve miktarlara yazılı dokuz kalem mefru-

jjrıll 
şatın açık ekslitme ile ihalesi 22. l ci Teşrin 938 cumartes . iatıo 
saat 11 de Ankara' da Yenişehir' de komutanlık binuındalu 1

• 

alma komiıyonunda yapılacaktır. ılr 
Hepsinin muhammen ltedeli 4970 lita 30 kurat olup 111uV 

kat teminatı 372 lira 75 kuruttur. fop· 
Şartname1i her rGll komiıyonda Ye lıtanbul'.&a Galatad• ii· 

çular caddesinde Orman Koruma Genel Komutanlık anbar 111 

diirlltün ... alirülebilir. 

Milli Müdafaa Veklleti Satınalma Kemisyem•adaD: ZfJ 
Ankara garnizoa11ndaki kıtaat ve m6eııseaat ihtiyacı i.çi• tar 

kalem mefruıat açık eksiltme ile aabn alınacaktır. Hepıinı• 
mini fiah 4000 liradsr. u•al· 

Eksiltme 24.10.938 pau.rtesi rllnl aaat 14 de M. M. V. ıa 
ma komlıyonuntla yapılacaktır. ı•· 

lık teminatı 300 lira olup ıartname1i ltedelıiı elarak lıo .. 
yondan alıaabilir. 

İzmir Müatabkem Mevki Satın Alma Kemiayonundi\D : d 
80 .~· lzmir tayyare al yı birlikleri içia. pasarhk suretile 

tlemir karyola satın ahnacaktır. . ~ lılf' 
ihalesi 13 birinci teşrin 938 per4embe ıünü saat onbır e , 111· 

latla İzmir miistabkem mevki aahn alma komiıyonuntia ya 
eakhr. 

Tahmin edilen tutars 640 liradır. 
Teminata muvakkate akçeai 48 liradır. 

• •• 
Mobtiya n muıamba ahnaeak. Bak: intaat altununda iıt· Ooi· 

ve ra iteai SAK il6nına. • 

ı'Wahrukat Benzin- akine yağiarı . . 

Türkkuıu Genel Direktörlütü11dea : 

"""" Türkkuıu için 45 ton krlple kömür ile 25 ton kHılmİf 
m•t• odunu açık pazarbkla aatın alınacaktır. ;çill 

Muhammen bedeli kriplc kömür için tonu 20 lira, oduD 
kiloıu 2.5 kuruıtur. lık teminat 114.37 liradır. -ııoO 

Eksiltme 12 T. evel 19}8 ırününe rutlayan çar4amlta r 
Hat 14 de yapılacaktır. 

Konya Dotum evi Bath biblijinden: 

Ciaıi Kilo 
Ka.&ıkly kok k'JmlrU 45,000 o•• 
Dotum e•inin 938 yılı ihtiyacı için müteahhidine ihale olıltıtı• 

45 toa kok kömilrünln mukavelenin fe1hi üzerine 4.IO.~ 21 .ıO 
hinden itibaren eksiltmeye konulmuş olduğüadan taliplerın . de 
938 tarihine te1&düf eden cuma ıünü uat 13 de Dotuın e•

10 

teşekkül edecek olan Komisyona müracaatları ilin olunur· 

Edremit Belediye Riyaaetia.den : il*' 

Belediyemiz elektrik sanhrah için20 ton mazotun açık eki ,r 
me ile mübayaaıın karar nrilmif olduğundan 15.1 1.938 c~"\,ıı 
temi trDnfi ihalesi encümen huzurunda yapılacatındıın taliplerııttatı 

· d · ·· 1- - b 1 d · - acaat huıuıa aı tartna eyı gorme~ uxere o e ıyeye mur 
ilin olunur. 

lıtanbul. Komutaahğı Satınalma Komiıyonunda11: -

Orijinal ambalajlı kupalı kaplar içinde 1000 kilo vak":w 
300 kilo valvalin, 1300 kilo greıı, 445 kilo motorin yağı ıatıP 

1 
~· 

F dılı 1 
nacağından pazarlığı 10.10.38 pazartesi gilnll saat 14 de ıP 

komutanlık satınalma ko.-ııi yonund11 yapllacakhr. 

ti te f crrı 

Gilmrilk Muhafaza Genel Komutaulıtı i.tan.,ul Satıaalrıı' 
Komisyonundan: 

Ta1ınlanan 

Euanı11 cinai Miktarı tutarı 

L. Kr. 
Kadın iskarpini 26 çift 119 60 

. " E k ı i l t m e n 
1
• ıı•'' 

İ. teminatı tarihi günü aaıtı 
L. Kr. . ti 
9 2.. O 938 rte•' .,, 1 . pasa ·ıt"'' 

açık ek•~ ıs 
Eğer taluıııaı 173 tane 103~0 00 779 24. 10.938 puart•fl _,,I 

kapalı . ' . .,., ... 
Yukarda yaı:ılı etyanın gösterilen gün ve aaatlarda ne•• 

ıBre eluiltmeleri yapılacaktır. 

İstanbul Deniz Ticareti MüdürlOtünden ıııı• 
MGdüriyet Ye mülhakat limanlara için açık ekıiltme ile . a cııi• 

cak bayraklara talib zuhur etmediğinden ekıiltme aynı 4eraı:e.,,i' 
reıinde l O gün muddetle uutı mıştır. isteklilerin yüzde 7,5 a,a.,1'' 
natı muvakkate olan 57 lira 84 kuruşluk makbuz veya pelJİ-
mektubilc 15.10 938 cumarteıi rünü saat 12 de Galatad• o• 
Ticnret Müdürliltü Satlnalma'Komiıyonuna müracaatlerl i)lP 
lunur. 

Liseler Alım Satım Komisyonu 
Başkanlığından: "6 

Galatasaray lisesine ihtiyacı olan 200 ton kıriple made" ıco"' 
mürü 3000 lira tahmin bedelle k apah xarf usulile ekıiltmeY' 
muştu,.. 

İlk teminata 225 liradır. "~ı· 
Eksiltme 17.10.938 pazartesi günü saat 15.45 de İstanbul 0 ııt•'' 

tür direktörlüğü binası içinde toplanan komisyonda ) apıltıC 11 ti' 
İstekliler ilk teminat makbuz ve Ticaret Odasının 938 yı 1'1''' 

sikalarile 2490 sayılı kanunun tarifatı daire inde hazırlayac~ 'Je• 
teklif mektubunu belli saatten bir saat evveline kadar sÖ~u 
çen komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeler1 •11,tıı' 

Teminatlar liseler muhasebeciliğine yatırdacaktır ve ş et<t' 
meyi görmek isteyenlerin Galatasaray Lise ınde komisyon 

5 

3jt 
terli~ine müracaatları. (7008) 

(Devamı dördüncü sahifede) 
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inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
~; İdaremizin Paşabahçe fabrikası için satın almaca
t 29.IX.938 tarihinde ihale edileceği ilan edilen 2000 

t Oz şekerin muhammen bedeli değıştirildiğinden ye
l~ aç1k eksiltmeye konulmuştur. 

1
"":" Muhammen bedeli beher kilosu 26 kuruş he~abile 

l()ıta ve muvakkat teminatı 39 liradır. 
, Ek ... Htme 24.X.938 tarihine rastlayan pazarteıi a-ü-
t~115.30 d~ Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin 
iV lln Komısyonunda yapılacaktır. 

r isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün 
'lı ~Zde_7,5 güvenme paralarile birlikte yukarda 

0rnısyona gelmeleri ilan olunur. (7322) 
••• 

ve saat· 
adı ge
J-4 

!..... İdar · · G · t f b · k · · t · emızın azıen ep a rı ası ıçın şar namesı muci-
"~ p I satın alınacak 500 ton Reko:npoze maden kömürü 

lla 1 Zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
Vagonda 
teminatı 

Muhammen bedeli beher tonu Mersinde 
~ 17 lira hesabile 8500 lira ve muvakkat 

Iİı liradir. 
~n ....... Eksiltme 20/X 938 tarihine rastlayan perşembe 

taat 15.30 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şu-
I~eki Alım Komisyonunda yapılacakbr. 
b - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
vden alınubilir. 

~~ -Müburlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile °!o 7.5 
li:lltne parası makbuz veya banka teminat mektubunu 

il edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç 

Muhammen Be. 
beheri tutarı 

Cin"'i 

:>\700 m/ın tefrikli 
"*'. ı~ rıe igara kağıdı 

L. K. Lira K. Miktarı 
-'"' 

2.08 25000 top 52000 

750 bobin 341 78 

saat J :) e kadar yukarda adı geçen Alım Komisyonu 
Başkanlıtına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdsr. 

(7179) 2-4 
••• 

1 - Şartname ve projesi mucibince Adanada yaptırı· 
lacak tuz anbarı ve başmüdürlük apartımanı inşaatı 
HUX.938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden kapa lı 
zarf usulile eksiltmeyi! konmuştur. 

il - Keşif bedeli 22.917 lira 15 kuruş ve muvakkat 
teminatı l 118 lira 79 kuruştur. 

111 Eksiltme 20.X.938 tarihine rastlayan perşembe 
günü saat 15 te Kabataşta Leva•ım ve Mubayaat Şube
sindekı Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Şartname ve projeler 1 lj kuruş bedel muka
bilinde İnhisarlar Umum Müdürlüğü Levazım ve Mubaya
at Şubesile Adana ve Ankara Başmüdürlüklerinden alına· 
bilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni ev
rak ve vesaikini ihale gününden 3 giin evveline kadar 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şubesine ibraz ede· 
rek ayrıca ehliyet vesikası alınması lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 
V inci maddede yazılı İnşaat Şubemizden alinacak ehliyet 
vesikası ve yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu veya te· 
minat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların ek· 
siltme günü en geç saat 14 e kadar yukarda adı geçen 
AJım Komisyonu Ba~kanlığına makbuz mukabili de veril· 
mesi lazımdır. (7140) 2-4 

MuvAkkat 
teminatı 

Lira K. 

3850 

21 frt 

••• 
Eksiltmenin 
şekli saatı 

kapalı zarf 15 

açık eksilt 15.30 

latanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

Bu akşam 

saat 21,30 da 
l'lJ rn "elin hobin 
ıgarıı kağıdı 

hlta- ~~artnameleri mucibin~e salın_ alınacak yukarda cins ve miktarı yazılı 25000 top 
IJ kagıdı kapalı zarf usulıle ve 7n0 bobin sigara kağıdı açık eksiltmeye konmuştur. 
ltı - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları yukarıda gösterilmiştir. 

KOMEDi KISMI 

~laşt- Eksıltme 8.Xl.938 tarihine rastlıyan salı günü hiı.alarında yazıla saatlerde Ka
l\! a Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

Yanııshklar Komedisi , 
3 perde 

b~il - Şartnamel.er 2.60 lir:ı bedel mukabilinde İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şu-
\! e Ankara ve lzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

Yazıın: 

V. Şekspir 

Türkçesi 
Avni Givd 

~de- Eks.iltmeye ~irmek .. is~eyip te. bu e~adda kağıt verme~ecek olan firmaların tek· 
~t Ş ceklerı ebadı ıhale gununden bır haıta evveline kadar inhisarlar Tütün Fabrika· 
\lı llbesirre bildirmeleri ve münakasaya iştirak vesikası almaları lazımdır. lmtiyu .bibi •e y 

~'lte - __ Açık eksil~meye iştirak e~mek. i_stiyenlerin eksiltme i~in tayin edilen gün ve 
~tf Y~zde 7.5 guvenme paralarıle bırhkte adı geçen Komısyooa gelmeleri, kapalı 
t }':ksıltmesine iştirak etmek istiyenlerin de mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik 
~~ t:de 7,5 güvenme .parası .. m~kbuzu veya bAnka teminat mektubunu ihtiva edecek 
~ıı:ıa Palı zarfları eksıltme gunu en geç saat 14,30 a kadar Alım Komisyonu Başkan· 

Oirektnrü: 1•mııi1 Girit 

Basıldığı 7er: ARTUN &.nnıı:rT'J 
ı,. BillAr aolmk Nn 1 "l ~akbuz mukabilinde vumeleri lazımdır. (6720) 2-4 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

[)6"let Demiryolları 9 uncu İşletme MüdOrluğDnden 
15 X.1938 tarihinden itibaren haftada iki defa 

Q lstanbul-Atina arasında 

'

il d •ta Oğru yataklı vagon aeyrüaefere ba,layacaktır: 
~ti ııbuldao hareket : cumarte.i - ulı Hat : 20,30 
l\tı:•ya varış : pazartesi · perşembe ,, 10, 16 
l•t •dan hareket : cumartesi - salı • 20,10 

~ b,~111.uta varış : pazartesi - perşembe ,, I0,22 

Liseler Alım, Satım Komisyonundan: 
Mıkdarı 

Cinsi Adet 

Peçete 600 
Sofra örtüsü 90 
Yatak kılıfı 152 
Yatak çarşafı 600 
Yastık kılıfı 125 
Yastık yüzü 600 
Yorgan çarşafı 600 
Yorgan 125 

Beherinin T. 
bedeli Kr. 

35 
360 
280 
165 
35 
55 

305 
490 

İlk Teminıah 
Lira Kuruş 

357 45 

~- oı' fa:tla tafı;ilat almak için iatuyonlara müracaat olunması 1 \. ll:r. (7327) -------------------2-47_5_0_ 

,~ 9. iŞLETME MÜDÜRÜ 
Battaniye 300 1100 

Karyola 67 50 

Polis Mektebi Müdürlüğünden: 

miktarı 
~i"•i 
'tlıç le 
~ ovun eti 7000 kilo 

Mabam. kıymeti Tutarı fık teminat 
Kr. S. L. Kr. L. Kr. 

47 00 3200 00 ) 
348 00 

)'l it 
ı •raman eti 3000 45 00 1350 00 ) 

~I~ b fırıektebimizin 939 seneai Mayıa nihayetine kadar ihtiyacı 
~ç~il 11 hususa müteallik tenzim olunan şartnamede yazıldığı 
~·lt~ Yukarda müfredatı gösterilen etin aatınalınmaaı için açık 
~ t.._ tye konmuştur. 
~ ~dıld Ekıiltme 25.I0.9.:S8 r\inüne müaadif aalı ~ünü aoat lO da 
~~t • Polia Mektebi binasında aatınalma komiayonuoda yapı· 

ır. 

~1~t Bunlara ait tartnameyi görmek iateyea taliplerin mektebi· 
• \ llliiracaatları ilan olunur. (7310) J-4 

~ EHEM~IYETI.INAzARlaıK'KA'T;, ............ ~ 
~ -~ ~ 
~ ~ . ~ . ~ 
~ ~ . ~ ~ 
• Beyaz ve piriııa sabunlarını a::ıkeri evsafa uygun her ~ 

t Y•A~" i.°Y~ı;~ ~ş•ğ;;b ~;e·F ~b;ii;~k~i;iz ~ 
" _ İzmir. İkinci Mıhcılar sokağı No. 4-6 ~ 
~ ................................... ........ 

72 1250 

Kaşık 300 35 
Çatul 30J 35 
Pıçak 300 55 
Çay kaşığı 300 20 
Çukur tabak 300 32 
Düz tabak 400 32 
Çorba kasesi 300 25 80 00 
Tuzluk 60 15 
Limonlık 60 20 
Çatal, pıçak ııltlığı 300 20 
Ekmek tabağı 4j 100 
Sürahi 60 80 
Su bardağı 300 15 
Çay fincanı 300 35 

Bolu, Niğde ve Maraş ohullarının ihtiyacları olan yukarıdıı cin· 
si' mıkdarı beherinin tahmin bedeli ve ilk teminatı yazılı eşya
lar mahallerine teslim edilmek üzere kapalı zarf uauliyle eksilt· 
meye konmuşbr. 

Eksiltme 10-10-938 Pazartesi günü saat 14,30 da lstanbul 
Kültür Direktörlüğü binası içinde toplanan Komisyonda yapı· 

lacaktır. 

lıtekliler ilk teminat makbuzu v~ 938 yılı Ticaret Odası ve· 
sikalariyle birlikte 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme kanunun ta· 
rifatı dairesinde hazırlayacakları teklif ınektuplarını belli aaaaten 
bir saat evveline kadar Komiıyc.n Başkanlığına makbuz muka· 
bilinde vermeleri. 

Teminatl:ır Liseler Muhasebeciliğine yatırılacaktır. Şartname ve 
numuneleri a-örmek için Galatasaray Liseainde Komi&yon Sekre· 
tuliğine baş vurmaları. (6837) 4 -4 

Sayfa 3 

Liseler Alım Satım Kon1isyonundan: 
B. Tahmin Eksiltmenin 

Miktarı bedeli ilk teminah y2pılacağı 

Cinsi adet l::uruş Liro Kr. gün ve aaat 

Şilte yüzü 650 metre 65 137 25 17.10.938 
Patiska 1925 il 58 pazartesi 15 30 
Sofra örtüsü 290 n 100 

Karyola 160 1100 132 00 
" 

,, " 
Battaniye 320 1100 264 00 ., ,, " 
Düz tabak 450 25 
Çukur tabak 450 25 
Ekmeklik 40 90 
Kaşık 160 35 
Bıçak 160 55 
Çatal 160 .)5 
Çay kaşığı 200 20 

50 60 .. " " 
Tuzluk 45 10 
Sürahi 80 70 
Su bardağı 400 12 
Çay fincanı 260 25 

Oo.sya dolabı 2 4000 
Yemek masası 15 
Talebe dolabı 160 

1400 
ııoo 

280 50 17.10.938 
paz.artesi 16 

Dersanc sırası 130 1300 

Komisyonumuza bağlı t::renköy Li esi ve Çamlıcada açılan 
şubesinin ihtiyacı olun yukarıda miktarı, tahmin bedeli ve ilk te
minatı yazılı eşyalar I< palı zarf usulile eksiltmeye o muştur. 

Eksiltme hiz..ılarında gösteri'cn gün ve saatlıırda lstıınbul Kül
tür Direktörlüğü binası içinde toplanan Komisyonda yapılacaktır. 

İstekliler ilk teminat makbuzu, 938 yıh Ticaret odası \•esik sı 
ve doğrama işlerine gireceklerin bir hafta evveline kadar resmi 
dairelerden en az 1500 liralık iş yaptıkları bildirir veaikalarile 
2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlayacakları tektir 
rnektublarını belli ıaatten bir aaat evveline kadar aozü geçen 
Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 

Teminatlar Li eler Muhasebeciliğine yatırılacaktır. Şartname. 

nümune ve resimleri görmek istiyenlerin Galatasaray Lisesinde 
Komiayon Sekreterliğine baş vurmaları. (7007) 3-4 

B rsa Vakıflar üdü lügünden: 
Buraada Vakfa aıt Altıparmak mahallesinde ve Altıparmak 

caddeaıiodeki 199 sayılı ateş değirmeninin içinde ~ulunan ve 2500 
lira muhammen kıymeti olan 289 parçadan ibaret nn fabrikasına 

nit makine ıle alat ve edevatı aatılmak üzere 1/ 10/938 tarihinden 
itibaren 20 gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. İhale i 
21/10 938 Cuma günü saat 15 te Vakıflar idaresinde yapılacaktır. 
Şartnameyi görmek ve tafsılat ve pey sürmek istiyenlerin yüzde 
yedi buçuk teminatları ile birlikte Vakıflar idaresine müraca t · 
ları. (7 166) 

Kayseri C. H. P. İlyönk 
Başkanlığından: 

rul 

Eksiltmeye konulan Kayseri Halkevi inşaatına talip çıkmadı· 
gından ayni şerait altında 3. I0.938 den itibaren on gün sonra 
pazarlıkla ihale edileceği ilan olunur. (7 &60) 2 4 

Liseler Alım Satım Komisyonundan: 
Miktarı B. Tahmin B. İlk teminatı 

Cinsi adet lira lira kr. 

Yazıhane 12 45 
Doaya dolabı 5 40 66 ()() 

Yemek masası 10 14 
Komisyonumuza bağlı yeni açılacak Orta Okullann ihtiyaçla· 

rı olan yukarıda yazılı cşyalnrı kapalı ı::arf usulile eksiltmeye kon

muştur. 

Ekalltme 17. t0.938 paz rtesi su.t 16 da İstanbul Kültür Direk
törlüğü binası içiı.de toplanan Ko'lliııyonda yapılacaktır. 

İstekliler ilk teminat makbuzu, 938 yıla Ticaret Odası vesikaıı 
ve bir hafta evveline kadar resmi dairelerden en az 5tm liralık 
bu ıribi işler yaptıklarını bildirir vesikalarile 2490 sayılı kanunun 
tarif atı dairesinde hazırlayacakları teki if mektublarını belli saat
ten bir sant evveline kadar sözü geçen Komisyon Başkanlığına 
mnkbuz mukabilinde vermeleri. 

Teminatlar \iseler muhasebeciligioe yatırılacaktır. Şıırtname 

nümune ve resimleri görmek isteyenlerin Galatasaray Lisesinde 
Komisyon Sekreterliğine müracaatları. (7006) 2-4 

Müteahh't ve Ü ss lerin 
Nazarı Dikkat:ına 

Taahhüt ve tesisatlarınız.da kullanaca~anız alelümum 

Font, galvaniz ve dem:r boru ve teferruatı ile 
Kalorifer ve sıhhi malzemesini mübayaa ederken 

bir kerre de 

• z • 
Ticarethanesine müracaat ediniz 

(Telefon: 49392) 

Galata, Mahmudiye caddesi, No. 39 da 

Evsafı ile fiyatları her türlü rekabetten üstündür 

~ 
~......,.~,.,....,,.~ ............ -™ 
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T ableau Syno tique des Adjudica ions Ouvertes Aujourd'hui 
Ob; de l'ndjudica ion 

A) .lldiud ications au Rabais 

Mode 
d'adjudicnt 

Prix 
estimatif 

Caution. 
provisoire 

Lieu d'adjudication et d11 
Cahier des Cbnrgeı 

Jouıs u~ure 

~struction-Reperetion-Trev. Publics-Materi 1 de Construction-Certogrephie 

Trav. peinture au dispensaire de tabacs a Publique 1292 94 96 98 Dir. MonopolH Kocaeli 20-10-3i - -
Kocaeli 

Produits Chlmlques et Phermeceutique -lnstruments Sanitalres- Fourniture pour H6piteux 

Chlorhyıdrate de quınine : 20 k. 

Treveux d'lmprlmerie-Papete':.!2 

Publiquc 

lmpresıion de regiıtre: 50 lots Publique 1214 -

Ameubtcment pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 

Garde·robe : 100 p.· Bancs : 53 p. 
Banca : 45 p. (aj.) 

Gre a gre 1571 -
lap. 5 -

Bo i& de Construction, Planches Poteaux ete 

B iı de sapin cquarrie: 6 lota- lıttes de ıa
pina: 800 f ııiscea x 

Poteaux en bois de sapin: 50 p. de 7 m. et 
200 p. de 8 m. 

Combustible Cerburant-Hulles 
Bois : 730 t. 
Petrole (ıj.) 
Anthracıte indig~ne : 25 t. 

Boıs : 22 t. (aj.) 
Charbon lavemarin : 1 004 t.- Semicoke · 

2529 t. (cah. eh. L. 10 60) (aj.) 

Olvers 

Tabaca: 10.000 k. (voir details partie turque) 

lnstall. de 37 po~leı- coude. pr. tuyaux: 1127 
plateaux ete. 

Fabrication de placardı fixes 
Plomb en plaqucs et tubea : 10 lota 
Ruban blanc : 1151 p.- ld. noir : 626 p. 
Fil galvanise : 8200 m. 
Boutnna brillantı : 53250 p. 

Provlaions 

Foln : 844 t. {aj.) 
Viande de moutou : 7 t.· Viıınde de karaman 

blanc : 3 t. 
Lait : 2000 lı:.- Yoghourt : 1500 k. · Haricots 

secn : 250 k.- Oıgnonı : 500 k.- Pomme 
de terre : 600 le.· Sauce : 88 k. {aj.) 

Savon : 300 it. 
Avoine : 36 f . 

Foin pour matelas 20 t. 
Avoine: 300 t . 
Beurre: 40 t. 
Farlne: 600 t . (cah. eh. p. 434) 
Farine: 130 t . 
Sucre en poudre: 2 t . (aj) 
Viande de bocuf : 63 t. 
Riıı:, pois-chiche, ııauce, huile d'olives, farine, 

ael, ıucre, ble concaa.e, orl'e et autrea 
previaions laj.) 

Griı a gre 253.ı! 30 

Publique 2500 -

Pli cııch 10950 -

Publique 

Gre a gre 211992 50 

- -
Gre a rre 

" 
Pli cach 
Publique 

" 
n 

Pli cach 
Publique 

Gre a rre 

• 

Gre a gre 
Pli cach. 

320 -

,8 -
7625 -
1751 
1230 -
1031 37 

21944 -

le it. O 31 

540 -
16500 -

n le k. 1 11 

" 87000 --

" 20450 -
Publique le k. o 26 
Pli cacb 12600 -

8) Adjudications a la surcuclıere 
----~....:;.~~~~~~~~-... --

Bidona vides Publique 
n n de benzine : 1200 p. ,, 

Materiel de menuiıerie et de sellerie 
" 

( 2inci sahifeden devam) 

l.tanbul Kom~•tanhjı Satıaalma Komiayonuntlan: 

• 177 02 
120 -

Birinci muhabere ve topçu alaylarında meYcut sobalardan 
bir kısmı tamir ettirilecektir. Pazarlıj'ı 17.10.938 pazartesi •ünil 
aut 14 de yapılacaktır. Sobalar bulundukları mahallerinde i'ÖrÜ 
lebilir. 

Teklif dantnameai 
lstanbulda T okatlıyan otelinde il..amet eden Romanya Tütün 

lnhiHr idaresi Türk tütün mubayaaıı komiıyonu 10.10.938 tarihi
ne kadar 10000 kilo miktarında ı-V aevi 1937 acneıi Samıun (De
re Maden) mahaulü yükaek tütün tahtı teklifi kabul edecektir. 

Teklifler ıafi kilo üıerinden cif. K~atence (Sigorta Bükrefe 
kadar) olarak yapılacak ve fiatlar Türk liruile gaıteril_ecektir. 

1,4 % Romanya tcıçil resmi satıcıya aid olacaktır. 
Malların bedeli Köıtanceye vürudlarındaa aonra ;:\() gün :zar

fında kler\ııg yolu ile ve Türk liraaı olarak yapılacaktır. 
Tütlinlerin evsaf itib rile kabulleri lııtanbulda ve miktar itiba· 

rile teıellümleri de Köıtencede yapılacaktır. 
MutavaHıtlar kabul edilmez. 

Romanya İnhisarları Müstakil Saaaıtı komiayonu 

60 

91 05 

118 82 

379 86 

188 -

821 25 

69 50 

11849 64 

572 
132 -
93 -
77 88 

1646 
348 

6 98 

40 50 
1237 50 
3330 -
5600 -
1608 75 

39 -
945 -

14 
9 

d 

Vilayet Edirne 14-10-38 15 -

Dir. Comıttabilite Pırticul. lçel 21-10-38 15 -

Com. Ach. lntend. lst. Tophane 
Vılayet Çorum 

15-10-38 11 
13·10-38 15 

lere Expl. Ch. de Fer Etat H.pacha 14-10-38 10 30 

Oir. Tflephonea latanbul 25-11-36 15 --

Com. Ach. Mil. Kastamonu 19-10-38 15 -
Vilay l Çorum 24-10-38 15 
Vilayet Edirne 25-10-38 11 

" Çorum 13·10-38 15 
Coıu. Ach. Miniat. Def. Nat. Ank. 12-10-38 11 

Coıııı. Cai81e apec. Monop. juaqu'au 10·10-38 
Ro•manie lst. Hotel Tokatliyan 

Dir. Douanes lst. 12-10-38 10 -

" 12-10-38 10 -
Oir. Telephonee lıtıınbul 24-11-38 15 

" 25-11-38 14 -

" 25-11-38 14 30 
Com. Acb. lntend. !at. Tophane 26-10-38 14 -

Com.Ach. Command. lıt. Fındıklı 21-10-38 11 -
Dir. Ecole Police a Yildiz 25-10-38 10 -

Hôp. R0 2'ional Gireıon 1 moiı a partir du 20-9-38 

Com. Perm. Mun. latanbul 10-10-38 14 30 
Vilayet A•kara 10-10-38 

n 10-10-38 10 -
Com. Ach. lntend. lst. Tophane 25-10-38 15 30 
Com. Adı. 1 iv. Knklareli 27-10-38 16 -

n Milit. Erzincan 24-10-38 15 -
n 24-10-38 10 -

Com. Adı. Econ. Monop K.tache 24-10-38 15 30 
Com. Ach. Militaire Kaetamonu 19-10·38 15 
Vilayet Çorum 24-10-38 ıs -

Coa. Ach. Command. lıt . Findildi 10-10·38 11 -
.. 24-10-38 10 30 

Com. Ach . Min . Def. Nat. A•kara 13--10-38 14 

I! Q 

i.tanbul Gümrükleri Batmüdürlütünden: 
Atatıdaki itler 12.10.981 çarfamba günü 1aat 10 da pazarlık

la ihale edileceğinden iıteklilerin Batmüdürlükteki komiıyona 

müracaatları ilin olunur. 
iatanbul fÜmrüklerİ için 37 aded SO~ft kurulmHİle bu aobal'• 

ra meycud liate ve cinaleri yazılı mevcud nümunelere göre 1127 
aded boru diraek ayna fırıldak tabla ve saire alınmaaı. Lira 320. 

İatmnbul Gümrükleri Başmüdürlütü tuba 1 müdürü oda11na 
l 10+ 100 eb'adında kitab konmağa mahauı üç ıözlü mete kap
lama Hbit raf y•pbnlmaaı. Lira 98. 

Erıak, Zahire, Et ve Sebze: 

• • • 
Daj'hç, koyun ye beyaz karaman eti alınacaktır. Bak: Polia 

Mektebi Müd. ilblarıoa. 

• * * 
200 kilo tox şeknr alınacaktır Bek inhiaarlar U. Müd. ilanına. 

~ Memento de s 

~ 

F~ ;n i ;seurs j 

Lundi 1 O· 10-938 

Avoine (Corpa Armce Konya) No 841 1 
Proviıiona et combustible (Dir. Ec. Sare · fe e.!l Konya) No S4 
Boiıı (Oir. Monop. Konya) No 841 
Semi·colce (Oir. Cwlture Konya) No 841 
Riz, pom e de terre, harıcots ete. {Dıv. Kırklareli) No 841 
Chaudronı, plateaux ete. (lntend. Ault.) No 842 
Po~les H tôlc, tuyaux, CO\.des ete. (Oiv. Kırklareli) No 842 
Avoine (Bri~ade Edirne) No 842 
Harnaiı d'attelage (Com. Ach. Mil. Merzifon) No 830 
Conatr. pavillon soldats (Min Def. Nat.) No 830 
Farine (Com. Ach. Mil. BeytüHebap) No 830 
Beurre (Div. LOleburgaz) No 831 
Clouıı pr. signnux (Chemins de Fer Etat) No 831 
Beurre (lnt. lzmir) No 831 coııı· 
Cuillers, couteaux nappeı drnps delits couverture• en laine ete. ( 

Acb. Lvcee lst.) No 831 
Costumes. avec casquettes (Oir. Econom. PTT) No 831 
Articlcıs d'ameublement (Miıaist. Trav. Pub.) No 831 
Ameublement au konak de la ville (Vil. Auk.) No 832 
Constr. pa ill.rn et ecurie (Com. Ach. Mil t. Muğ'la) No 829 
Planche pr. caiases (Dir. Gen. Monopolca) No 829 
Rep. bat. (Municip. 111t.) No 829 
Conıtr. pavillon et cuisine (Com. Ach. Milit. Muğla) No 829 9 

,, konnk gouvernemenb.l (Oir. Trav. Pub Mue-la~ No 8~ ~· 
Courroic ceınture ete. (Com. Acb. Command. Gen. Gcnd· 

11 

NoMO ~ 
Con1tr. bat. Prefecture iı. Erdeıt (Dir. Trav. Pub. Balılı::esir) filo 

n bat. lmprimcrie (Minist. Trav. Pub.) No 830 
n de chauseee (Vil. Çorum) No 830 
., depôt pr. taureaux (Vil. Ank.) No 830 
,. parapet (Vil. Ank ) No 830 gSO 

lnstall. haut-pa~leur · la gare d'Ank (Cbe ioı de Fer f.tat) filo 
Produits phar ace ıtiqaes (Muoit"İp. lst.) No 830 M' 
Rep. salon de voyageurs et debarcadaire (Municip. Sam&un) N° 545 

• bat. Ecole Mahmudiye et hôp. Beyoğlu (Munlcip lst.) filo 
Coıtunıea (Municip• Sivaa) No 843 . . 1,t.I 
lmpresaion de livreı, articles pr. voiture, armoircs (Munıcıp· 

No 843 
Lits (Ecole Sciences Politiques) No 843 
Anthracite (Dır. Culture Niğde) No 843 
Semi·cok.e (Dir. PTf Sivas) No 843 

• Articleı camelotes (Municip. lst.} "\o 843 
Proviaions (Ecole Secon Jaire Balıkesi .. ) No 840 
Oignons (Com. Ach. Milit. Selimiye) No 841 
laolateur (Miniıt. Trav. Pub.) No 798 
Articles de desain (Miniat. Def. Nat .) No 799 dt 
lnıtall. pr. nettoyage de chaudron a l'atelier de Sivas (CbeaıiP' 

Fer Etat) No 799 
lndicsteur de tempı (Dir. Economat PTT) No 800 
lıolateun (Miniat. Trav. Pub.) No 801 
Materiel pr. inatallation electrique (Municip. Çankırı) No 822 tst.1 
Uniformes d'ete \Com. .A.ch. Command. Gen. Survcil. Douan· 

No 827 
Viande de boeuf (Div. Vise) No 824 
Conatr. konak gouvernemental (IJir. Trav. Pub. Yoxgad) No 825 

Viande (Co111. Ach. Milit. Erxurum) No 825 
Fdurnitures de bureau (Oir. Gen . Monopolea) No 828 
Ch•ussureı (Minist. Def. Nat.) No ij29 
Poi• cbicbe (Com. Ach . Milit. Balıkesir) No 832 
Avoine (Oiv. Edremit) No 832 
Coastr. pavillon (Dir. Trnv. Pub. st.) No 832 

., parapet (Vil. Ank.) Ho 832 
Macaroniı et vermicelles (Com. ~eh Milit. Bahkeait) No 832 
Rep. bat. hôpital (Vil. Samaun) No 834 
Houille (Com. Ach. Milit. Samsun} No 834 
Pomme de terre ( ,, ,. ) No 834 
Dıverse• proviıione (Che:nins de Fer Etat Kenya) No 834 
Beurre (Brigade Edirne) No 835 
Constr . a la station d'F.rcnköy (Municip. Ist.) No 835 
Rcp. b11.t. ı>cole primaire a Balya (Vil. Balıkesir) No 838 
Provision (Com. Aclı. Milit. Kastamonu) No 838 
Cok.e (Vil. Balıkesir) No 838 
Bouloa et ecrou (Dir. Gen. Törkkuşu) No 839 
Rep. route (Vil. Isparta) No 837 
Semi·cokc (Oir. Lycee Konya) No 837 
Tuyaux pr. pocleı plateau coudcs ete. (Command. lst.) No g40 O 
Foin et paille (Com. Ach. Command. Gen. Gend. Aalt.) No s4 

b) ÜZAVEDEL!! 

• • • 
tJs~ · 

Un fabrikasına ait makine alat ve edevat satılnı·ak: 
Bursa Val.:ıllar Müu. iJanlarma. 


