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Sayısı S kuruş 

Reımimakbuz mukabili olma· 
•a tediyal makbül defildi~ 

ÇARŞAMBA 26 lkincikanun 1938 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari 
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GAZETESf 

~ İDAREHAN E. -, r Yoğurku hnn, 1 ci k~ t 
No. 3 v e 4 

1 Galata. Perşembe pazar ı 

1 

iLAN ŞARTLARI 
İ c:larehanemizde görüşülür 

L
Telg. r .: İat. MÜNAKASA 

Telefon : 49442 J 
Posta kutuıu N. 1261 ~ 

Umum Müteahhit ve Tüccarların Mesleki Organıdır 

~ 

F5C, 

Bugün ilan olunan 

-) ~ünakasaıar 

lıışaa.t, Tart\iral, Nafia işleri, Malzeme. Harita 
z,,lirıbu 
26 ı.38 rnu haataneıi ocakJannın tamiri 

~il . de kapah zarflı\ Hıaleıi yapılacafı ilin e
tiri7ış ?lan Selimiye lcışlaaının çatısının tamir et· 

~ nıesı 1arfınuar edildi 
lı '"•k·lıtısyo l d ı. • • b' · · ~vı,.y . -~ yo un aııa tesvıye tura ıye ınşaah 

l'İİ Ü e~ırkoprü yolunun arasındaki Mencek köp-
8 irs ta•iri 

•111 •·Alaçanı yolunda uÇetinkaya. köprüsünde yap. 
1' ~··t t\1k" fh 

kuı'uban~ ~inuı içın yap. 3 adet Jndr . muhafua 
Aı '••n ınşası (temd) 
!?~·Kony11 yolunun aruındalc i ahşap köprüleri ta· 

11 ırı (te111d) 
1 ~h· 

l'r,b•yede rümrük memur evi in~aaı: 5 ad. (temd) 
rı 200 vakıflar sahil yolunun arasında yap . b eto· 
•rnıe ıc ~ - . 

Gır opru ınşaatı 
•ıu" · ı • ~ vı . yap . aaatane oınuının y.aln11: kirgir 
' bcto11arae kısımlarının inş . hart. 240 kr) 

w 

Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

Saat Şekli Mubm. bed. Temin.t Müracaat yeri 
~~------~--=-·--~~------~~-------

Gün 

pa7. 

aç. eks. 
,, 

,., 

paz . 

700 -

2S08 18 
1260 -

4219 S8 

1616 -

kapalı 7.. 2922S 35 
tt 17470 89 

• 48835 -

ıos -

188 11 
94 50 

316 47 

121 -

:.! 192 
1310 32 

.3661. 61 

Tophane Lvz. SAK 
fstanbul Komut. SAK 

Samıun Vilayeti 

111 

SamsuD Naha Mid. 

Sinop C. Müddeium. 

Afyon Vilayeti 

Guıantep Nafıa Müd. 
Trabzon Vil. Daimi Ene. 

Girf'sun N~fıa Oir. 

31-1-38 14 30 

7-2-18 15 -
7-2·38 15 

4-2-38 15 

28-1 ·38 14 

17-1-38 itib. 1 ay 

7-2-38 14 
2-2·38 15 -

2-2-38 15 -
(tathih) 

h~ 1 ~e İspençiy~rı a lat, Hastane Lev. 
l\uL 

"llrt: 6 5 1 t. 

~al, Elbise, Kundura, S'amaşır v.s. 
~-Ilı d 
Kıı erı: 3 ı. 

Cön~llra: 22()()().28400 çıft lşart . 696 kr) 
.: ek.: 544 ad . • fanıla; 811\ ad. • mendıl: 163:! 
,. f. • doll: 816 ad . - havlu: 544 ad ·çorap: 1088 
"

1 t .. • 72 le \' Pııama: 2 ta ım 
•llıit kuınaş: 150000 •· (şart. 450 kr) (temd) 

~ 
Bob· 
~;0ketcn ipliti: 17SO L.: . No 16 - 735 k.: No 18 
t ) k. : No 25 ve Sli30 k. : No t.>O (şart. 560 

).f r (ternd) 

uhtclif eb' tt U d · · •>7 5 d - k"" d Qı' a a . emırı: ~ , t. - ort oşe e-
ır 40X4) a 6 lb m eb'atlı: 300 k . • lamı demıri 

lıtııht 
1
? ın 111 eb'adında : 400 k . 

fe e ır eb'atta ambuvatmanlı rlökme boru ve te· 
')' rruatı: S kalem 

C"bit 
l<&k~ •eıneri: 2S0-400 ad . 
ı. \ırt: 6 5 t 
""•k~.. ' . 
lrı\1 P, rabya , erkek v .s . : 154 kalem 

"arı · cedveli: 10 ad . - map: 300 ad . - mık yat ced
e ı· 30 · ad. - heup cedveli: 30 ad . 

v. s. 

b) Müzayedeler 
K~ ~ 

obne f r 
Kurb 0 ın, futbol topu v.s. eşya: 10 kalem 
1' I an derileri 

• efo" L· • • 
•aıtınesı , lutılt hortum, saç ıoba v.s . 

kapalı a. 

" 
aç. eks. 

paz. 

paz. 

aç. ekı 

" 

1300 -

7SOO -
çifti 4 90 

m. O 60 

112030 -

3418 -

1105 85 

kapalı z. beh. 30 -
1300 

aç. eks. 

" 

pu: . 

aç . art. 

"' 

19SO -
1S40 -

2500 -

930 -

25 -

S6J 50 
8208 -
260 

67SO -

6851 so 

2S7 10 

900 

146 25 
116 -

140 -

1 88 

Ankara Vilayeti 

Tophan~ Lvı: SAK 
M. M. V. SAK 
Yülcs. Müh . Mekt. SAK 

7-2-38 

4-2-38 
4-2·38 

14·2·38 

Jndr. Gen . Komut . Ank. SAK 16-2-38 

Tophane Lvz. S AK 

Oevlet D. yol. H . paşa 

tt 

Jndr. G . Koa. Ank. SAK 
Ankara Vilayeti 
A:ııkeri Fabr. U. Müd. Ank. 
Harita Gen. Dir. Ank. 

28· 1-38 

10·2-38 

10-2-38 

17-2-38 
7-2-38 

31-1-38 
8-2·38 

Tophane Lvz. SAK 27·1-38 
Orman F. Mubay. Kom. lıt. f'.28 .. 1-38 

:.,Topbarıe Lva. SAK 
THI\ Adana Şubesi 
Samsun lnhis. Bat•üd. 

15-2-38 
31-1-38 
3-2-38 

Fazla malômat ve ilanların tam metni • • 
ıçın 

lütfen iç sayifelere müracaat ediniz ı 

15 

15 30 
11 
14 -

10 -

14 30 

10 30 

10 30 

ıs -
ıs -
14 -
14 -

14 30 
14 -

ıs -
ıs -
15 -

n W- ' E ., El ?Fiil 

a) M ALAR 

İnşaat· f amirat·Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

lıtanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Zeytinburnu hastanesi ocaklarının resim ve keşfi mu· 
cibince pazarlıkla tamiri 31 . 1 .38 pazartesi günü aaat 
14t30 da T ophancde levazım amirliği satın alma kom is· 
yenunca eksiltmesi yapılacaktır. Keşif bedeli 700 lira 
ilk teminatı 105 liradır. Keşif ve şartnamesi komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

İ!tanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

26.1.938 de kapalı zarfla ihaleıi yapılacaiı evvelce 
ilan edilmiş olan Selimiyc kışlasının çatısının tamiri etti
rilmesinden ıarfınazar edilmi, olduğu ilan olunur. 

Gaziantep Nafıa Müdürlügüoden: 

Evvelce münakasaya konularak 20.12.937 tarihinde 
icra olunan muvakkat ihaleıi Nafıa Vekaletince tasdik 
buyurulmıyan 29225 lira 35 kuruş keşifli İslihiyede 5 
aded gömrük memur evinin 14. 1.938 tarihinden itibaren 
21 gün müddetle kapalı zarf usulile tekrar münakasaya 
konmuştur. İhale 7.2.938 tarihine muaadif pazartesi günü 
saat 14 de Antep Nafıa Dairesinde toplanacak Kemisyon 
marifetile yapılacaktır. Muvakkat teminat 21 {f2 liradır. 
Taliblcrin teklif mektublarına aşağıdaki evrak vesaiki 
leffetmeleri farttır. 

1 - Teminat akçesinin Malsandığına yatırıldığına dcıir 
Sandık makbuzu veya hükümetçc muteber bir bankadan 
•lınacak teminat mektubu. 

2 - Teklif sahiblerine Nafıa Vekaletinden verilmiş eh
liyetname veya musaddak suretile evsafı aşağıda yazıl, 
olan ehliyeti fenniye vesikası. 

3- Teklif sahihlerinin meslekten veya yapı işlerile 
meluf vukuf ve iktidar erbabından olmamaları halinde in· 
,aatın batından nihayetine kadar mesuliyeti fenniyesini 
deruhte edecek ve ehliyeti Nafıa Vekaletince musaddak 
bir mühendis veya fen memurunun taahhüt senedi. 

4- Teklif sahihlerinin veya gösterecekleri mühendis 
veya fen memurunun evvelce bir ihalede bedeli 12 bin 
liradan dun olmıyan bir iş yapmış olduklarına dair yetle· 
rinde bulunması lazım gelen vesika veya musaddak ıureti. 

5- Teklif sahihlerinin mensup oldukları Ticaret oda· 
larından alacakları vesika veya musaddak sureti. 

Bunlardan başka: 
6- Teklif sahiblerinin keşif ve projede Vekaletçe ya

pılacak tadilat ve teshihat ile tayin t!dilecek inşaat müd· 
detini berveçhi peşin kabul etmeleri şarttır. 

7- Taliblcrin arttırma •e eksiltme kanununun umu
mi hükiimlerile kapalı zarf usulile eksiltmeye dair olan 
maddelerinden ve eksiltme şartnamesi ahkamına ve yu
kardaki 6 madde icabatına riayet etmeleri şarttır . Aksi 
halde hiç bir mazeret ve itiraz kabul edilmez. 

8 - Bu işe dair olan eksiltme şartname i ile keşif hu
lasası Ankara ve İstanbul Nafıa Müdürlüklerine göcderil· 
miştir. Malumat almak için mezkür Müdürlüklere müra
caat edilmesi. 

Samsun Nafıa Müdürlüğünden: 

Bafra-Alaçam yolunda Çetinkaya köprüsünde yapılacak 42l9 
lira 58 kuruf kefif bedelli anrotman seddeler in,aatı açık eksilt
meye konulmuştur. 

Eksiltme 4.2.38 cuma ıünü saal 15 te Samsun vilayeti hülcu· 
met konatında nafıa komisyonunda yapılacaktır. 

Bu ite ait bayındırlık işleri genel şartoameıi, eksiltme şart
namesi, teniyei turabiye ye şose ve kirgir in,aata ait fenni 

t•rtname ve metraj cetveli ve keşif hüliıaaı ve proje ve huıulİ 
şartname va mukavele projesi nafıa müdürlüğünde görülecektir. 

Ekıiltmeye iştirak etmek istiyenlerin 3Hi lira -17 kuruşluk 
muvakkat teminat belgesi ilandan sonra alınmış ticaret odası 
yeaikası ve bir mukavelede en az: 2 bin liralık köprü veya buna 
benzer yol intaah yaptığına dair nafıa müdürlüjünden tasdikli 
be1-e ve in,aatın başlaaııcından ıonuna kadar inşaat başında 
lliplomah bir fen memuru iıtiladam edeceğine dair noterlikten 



taadikli belge ve 2490 numaralı eluiltme kanununda t .. rih edil· 
mit Vt!•ikaları Yermeleri liz.ımdır. 

lıteklilerin yukarıda yaıı:ıh rln ye aaatta aranılan bell'e ve 
ve•ikalarla birlikte nafıa komiayonunda bulunmaları ve nafıa 
müdürlüğünce tHdik edilecek belge için ekıi\tme ıünüadeo en 
az 8 rün evYel yaziyle nafıa müdürlüğüne müracaat etmeleri li· 
sımdır. 

Trabzon Vilayeti Daimi Encümeninden: 

Trabzon· Vakfıkebir sahil yolunun 9+400 kilometre· 
sinde yakılacak l 7 470 lira 89 kL ruş keşif bedelJi 3 x lO 
metrelik sera betonarme köprüsü inşaatı kapalı zarf u
sulile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 2.2.938 tarihine çatan çarşamb• günü saat 
15 te Vilayet daimi encümeni odasında yapılacaktır. 

İsteklilerin teklif mektublarmı 1310 32 kuruıluk te
minat mektubu veya makbuzu ve 937 yılına aid Nafıa 
vekaletinden aldıkları müteabhidlik veaikası ve Ticaret 
odası vesikasile birlikte saat 14 e kadar dai111i encümen 
riyasetine vermiş olmaları. 

İstekliler keşif, tartname ve diier evrakı hergün Trab
zon nafıa müdürlüiünde görebilirler. 

Samsun Vilayet Makammdan: 

7.2.938 tarihine rastlayan pazariesi günü saat 15 te 
Samsun vilayet daimi encümeninde 2508.18 lira keşif 
bedeli Kavak ista"yon yolundaki te.sviyeyi türabiye in~ıt
atı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işe ait baymdırlık işleri genel şartnamesi, 4eıe ve 
tesviyei türabiye ve kargir inşaat fenni şartnamesi. ve 
keşif defteri ve hususi ~artname ve proje ve muka
velename vilayet nafıa müdürlüğünde görülecektir. Muvak
kat teminat 188, 11 liradır. Taliplerin en az 200 liralık bu 
işe benzer it yaptığına dair reımi belieyi ve ilandan 
sonra alınmı ticaret ve sanayi vesikalarını hamil ve 
2490 numaralı eksiltme kanunundaki şeraiti haiz olma
ları liiıımdır. 

Giıesun ~afıa Direktörlüğünden: 

2.2.938 tarihiııc ra"tlayan çarşanılıa giinii saat l:l te (;j. 

nısun vilayeti hu u ... i muha P-be binn c:. ı iı~eri~indP. toplanacak 
olan vilayet encümenince 4883:> lira muhammPn bedelli 
Jıastalıarıe binasının yalnız karğir \C lır.toııanne l.;ı,..ıınlarının 

inşa ı vahidi fiatlar üzerinden kapalı ıarf ıı uJiJc eksiltmeye 
konulmuştur. Tekliflerdeki terızilflt v:dıidi fiatlarııı umumu 
iizerinden y.ıpılacaktır. Şartname, plfııı ve huna ıııüteforri di
ğr.r e\ rak 24-0 kurıı~ mukabilinde 'afıa daire inden verile
cektir. ~luvakkat teminat 366:2 lira 61 kuru tur. Teklif mr.k
tuhlarmı mahalli tiı·aret oda:;ında kavıtlı olduğuna rlair \'(
i:iıkü ve 938 yılı için caı i afıu vekaletinden almmı en a:şn· 

~ı ı3 ı,iıı liralık )'dJH ı-.leri m iiteahitliği 'r ... ika ı il · birlikte 
2.2.938 çarşamba günü :;,ıat 1 1,30 a 1.adnr (;ira~nıı vilii)ı•ti 

daimi encümen rei liğiııe vermeleri l:lzımchr. 

Afyon Vilayetinden: 

Af yon-Konya yolunun 48+361-72+771 kilometrelerin
deki ihalesi feshedilen ahşap küpriilerin 1616 lira keşif be
dellı tamiratı birinci müteahhit tarafmdan yapılan i~ teııziJ 

edilmek ~artile 17. 1.938 tarihten itibaren hir ay içinde dai
mi enciimende pazarlıkla verilecektir. Şartnameyi \ e keşi('. 

ııaıne) i ~öruıek i teyenJcr Nafıa mii<lürliiğüne müracaat ı>· 

dr.rlcr. Muvakkat teminat 121 liradır. 1 teklilerin ticaret o· 
da~;ı kayıt vcsikaı:;ı ile birlikte daimi cııciimcne müracaathm. 

SinO(> Cumlıuri}et Müdtkiuınuınıliğinden: 

Tevkifhane lıina .. ı için vapılacak üt; adet Jandarma ıııu

lı .. faza kulubc min in~ası iı;in 17. l.938 pa1.art~c:i günii İı · ra:;ı 

mukarrer ihalede talip zuhur etmediğincleıı ilıalr mliclıletiniıı 

on gün müddetle uzatılırn:ı.:ma ve 28.1.93H cuıııa günü aat 
1 1 de ihalenin icrasııın karar \Crilıni~tir. 

• * • 
Paşabahçe müskirat fabrikasında yaptmlacak kanali

zasyon inşaatı. Bak: lnhi.s. U. Müd. ilinlarma. 

• • * 
Kayseride yaptırılacak başmüdürlük binası inşaatı. 

Bak: İnhis. U. Müd. iJanlarına. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Salınalma Ko01isyonundan : 

Bir metresine altmış kuruş fiat tahmin edilen vasıf ve 
örneği rıe uygun 150.000 metre yazhk kumaş kopalı zarf
la pazarlığa tahvilen 16.2.938 çarıamba günü saat onda 
satın alınacaktır. 

Buna ait şartname 450 kuruş karşıhğ'mtla komisyon
dan alınabilir. 

Pazarlığa karışmak isteyenlerin 5750 liralık ilk temi· 
nat ve şartnamede yaıalı vesika ile birlikte belli gün ve 
ıaatte komisyona başvurmaları. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Her bir çiftine tahmin edilen 490 kuruş olan 22 bin ile 28400 
çift kundura kapalı zarfla aatınalınacaktır. İhalesi 4.2.38 cuma 
fÜDÜ saat 11 dedir. İlk teminatı 820S liradır. Evuf vo f&rtname
ıi 696 kurut mukabilinde MMV aatınalma ko. dan alınır. Eksilt· 
meye ıireceklerin 2490 aayıh kanunun 2 ve 3 üncü maddeleriade 
gösterilen nıika teminat ve teklif mektublarına birlikte ihale 
aaatindea en u bir •aat evYel ko. na Yermelcri. 

İıtanbul Lv. amirliği Satmalma Komisyonundan : 

Dikimevleri için 3000 kilo ham deri 4 'ubat 938 cu
ma rünü saat 15,30 da Tophanede levazım satınalma 

komiıyonunda kapalı zarfla ekıiltmeıi yapılacaktır. Tah
min bedeli 7500 lirodır. İlk teminat 562 buçuk liradır. 
Şartname ve nümuneleri komiıyonda görülebilir. İstekli
lerin kanuni vesikalaril~ beraber teklif mektublarıuı ihale 
saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

• • * 

Gömlek : 544 ad.- Fanila : 816 ad .- Mendil : 1632 ad.- Don : 
816 ad.- Havlu : 544 ad. · Çorap : !088 çitf- Pyjama : 272 takım 
alınacaktır. Bak: Yüksek Mühe•di• Mektebf A. E. K. ilanlarına. 

--
Müteferrik 

İttanbul Levaum Amirliği Satınalma komisyonundan: 

Dikimevleri için 16 No dan 1750 kilo, 18 No dan 735 kilo, 
25 No dan 2370 kilo, 60 No dan 5630 kilo bobin keten ipliğinin 
kapalı sarfında verilen tek.Jifler kanuna uygun olmadıtından 

28.1.38 cuma ıünü ıaat 14,30 da Tophanede İstanbul levazım i
mirliti sahnalma komiıyonuada pazarlıkla eksiltmesi yapılıtcak

tır. Tahmin bedeli 112030 lira, ilk teminatı 68SI lira 50 kuruş· 

tur. Şartnameai 560 kuru' mukabilinde komiıyondan Rlmabilır. 

Nimuaeler kemİ•yoDdan ıörülebilir. İsteklilerin kanuni belıele· 
rile beraber belli aaatte komiıyona gelmeleri. 

Harita Genel Direktörlütünden: 

Erzak, Zahire, t:t ve Sebze: 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonund•0 : 

Kırklarelinde bulunan kıtaat içirt 2.500 liralık ::-a<le )3' 

27.1.938 per~r,mhe giinü ::ıaat 14,:-lO <la htanbulda Tophaıı;, 
de Levazım aınirl.ği ~atınnlnıa L.:omisyonunda pazarlıkla 3 

nacaktır, Tchmin bedeli 92 kurustur. İhale günü te::.11!11 ~r 
tile alınacak olan i:;-~rn yağ için i~teklilerin belli ~ııatte kC' 
ınisyena gelmeleri. 

Orman Fakültesi ~luha)aat Komİs)'Ollll Ra~kanlı~indaıı: 

1 Jrfa hirinci ıı~vi ~ad~ yağ 5 O k~. Orman F'akülte::ıİ İÇ' 
vukanda miktarı yazılı ade ya~ pazarlıııda ~lltııı alınacak.Ut 
Pazarlık 28. 1.938 ı·uma günü saat 14 de Vilayet Muhasel-ıl 
direktörliiğü11de yapılecaktır. 

Talihlerin mlirar.aatleri . 

--~~~-~ -~!__E O E L E .-/ 
İstanbul Levaıam Amirliği Satmalma KemisyoaundaP 

K 11 lı•l i a::ık cri 1 i ... e~i depo:;u urla ıneveut olan on kak~•~ 
kiihıı c fotin futlıol lopu .. c ... air e:;;ya J 3.2.938 -.alı günü :'' 
at J ._) le Tophanede levazım amirliği atınalma .lwmisyonut1' 
da açık artırma ifo ·atılat'aktır. Hepsinin tahmin bede.lı 
930 lira, ilk t~ıııiııaıı l40 Jırııdır. Şurtnaıııe::ı i komisyond• 
g:;ı rülcb ilir. { ... ıeklilcrin belli :-.aattc komisyona gelmelr:ri. 

T. ll. Knrıııııu Adana Sııhesinrl~n: . 
Kurumumuza a;t kurban derileri :H.1.938 pazarte::'i gün11 

saat 15 l e ~atilacaktır. İ-;teklilerin o ·aatte ~ubeye gelmeJerı. 

Samıun İnhisarlar Ba,müdürlütünden : 
B.ıtmüdüriyetimiıdc mevcut ~şıağıda müfredatı yazılı burd• 

eşya açık artırma ile satılacaktır. Muhammen bedel 25 Ura oluP 
muvakkat teminat miktarı J,88 liradır. İh•le 3·2-938 perfeoıb' 
günü saat 15 te inhisarlar batmüdürlüğ'ü binuında yapılacaktır· 

lıteklilerin ihaleden evvel hergün başmüdürlüğümüz yaprak tüti11 

bakım ve itleme şubesine müracaatları ilin olunur. 
Aded Cinai Aded Cinıi \ 

12 Çinko süzreç 18 Flit tulu .. buı 
2 Keaer 61 Rumuzat 
2 Fener 636 Tütün kutuau 
5 Saç ıoba 2 İıkarpeli 
6 Saç mangal 1 Telefon makineai 
6 Tel elek 1 Liatik hortum 12 melrolulı 

1200 Tütün baskı tahtası 
1- Harita Gn. Dr. Topotrafya fUbcıi için IO adet invar 

cedveli, 300 adet map, 30 adet mikyaa cedveli, 30 adet ıürgülü 

heaap cedYeli açık ckıiltme ile alınacaktır. 
2- Muhammen bedeli HHO liradır. 
3- Muvakkat teminatı 1 iti lira olup eksiltme ırunu komis

ca yalnız banka mektubu veya sandık makbuzu kabul olunur. 
4 - Ek,iltme 8.2.38 salı rünü uat 14 de harta genel dirck

törlüiü dairesinde aatıoalma komiıyonunda yapılacaktır. 

i
l _._,.___...,~ ..... '""'--

İıtanbul DefterdarhgıRdan: 
l sır_a __ M_ü-ke-ll-~------,,·-h-a_ll_e-ıi __ S_o_k_a_ğ_ı ___________ S_e_n_e ___ V __ er_l'_İ_a-in---mı~· 

fin ııd ı No. İşi si tarı Ne~i 
5- Evıaf ve seraitini ötrenmck iateyenter eksiltme gününe 

kadar herıün ve ekıiltmeye ıirecekler de yazılı ıün ve ıaatte 

harta •llhualma komiıyonuna müracaat etmeleri. 

Askeri Fabrikı.lar U. Müdürlüiü Satınalma Kom. dan: 

Tahmin edilen bedeli 1950 lira olan 154 kalem makkap, ray
ba erkek ve aaire Ankarada ukeri fabrilular umum müdürlıiğii 1 
aatınalma komiayonunca 31-1-938 pazartesi i'Ünü saat 14 de açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartnnmc parasız olarak komisyon· 
dan verilir. Talihlerin muvakkat tesninat olan 146 lira 25 kuru' 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddclerind~ki vesaikle mez
kür ıün ve aaatte komiayona müracaatları. 

Ankara Vilayetinden : 

Vilayet bağcılarına dağıtılmak iizerc 6.500 kilo kükürt 
eksiltme ile satı11 ahnacaktır. 

Kükürdün muhammen bedeli 1300 liradır. 

Şartnamesi Ankara Ziraat müdürlüğünde ıörülebilir. 
İhale 7-2 938 pazartesi giinü saat üçte vilay et daimi 

encümeninde yapılacaktır. 

İstekliler muhammen bedelin yüzde 7,5 tutarı olan me
blağa aid banka mektubu veya hu~uıi muhasebe direk
törlüğü vezneıiae yatırılmış makbuz ile birlikte eksiltme 
günü gösterilen saatte vilayet daimi eucümenino ıelmele· 
ri ilan olunur. 

Jandarma Genel Komutanhtı Ankara Satınalma Komlııyonundan: 

Bir takımına otuz lira fiat biçilen 250 den 400 takıma tevhit 
ıemeri 17-2·938 pertembe günü saat on beşte kapnlı zarf usulile 
satın alınacaktır. 

Buna ait ıartnameler komisyondan paraıtız alınabilir . Eksilt
mesine ıireceklerin 900 liralık ilk teminat ve şartnamede yazılı, 
belgalf!ri muhtevi teklif '!nddublRrını belli gün ıaat t 4den evvel 
komiıyona vermi' olmaları. 

• • 
5 kal m ambuvatmanlı dökma boru ile ıııuhtelıf eb'atta demır 

alınacaktır. 8ak: Devlet Demiryolları illnlarına. 

N. 
~------~~~--- ,,,,,,,,, 

Hüseyin Merkez ef. Bayram P. Kahveci 937 20,60 Kaz••' 
N•cip 

2 Mehm d Kırkçc,me itfaiye 94 
3 Cenıil Kirmasti testereciler 27 
4 Oaman KirmHti Mıhçılar 16 
5 Tevfik ., Fatih Türbesi 18 
6 İımail Kırkçcşme itfaiye 28 
7 Halid Gureba Horhor ()4 
8 SıJıka Hüsanıbcy itfaiye Jl 33 
9 Osman Koca dede Manyeııi Z.9 

10 Mehıned Baba Hasan Şehzade 
o;lu Ali 243 289 

11 Orhan Yenikapı Yalı 133 
Berant 
ve Şeriki 

Kamürcü937 
Raapacı 937 
Sebzeci 936 
Sobacı 937 
Berber 937 

Marangoz 937 
Terzi 937 
Berber 936 
Berber 937 

ı:-4,50 

6,20 
1,97 
2,02 
fl,80 
1,55 

21,60 
24.77 
36.23 

Alçı 

Fa\ıı. 
S>3• 972,00 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

" 

Fatih Maliye Şu\ıı .. ine batlı olup yukarıda adı ve i•i yaıılaıt 

mükellefler yapılan aramaya rat .. en röıterdikleri adreılerde bu· 
lunamamıf Ye yeni adre1lcrioi de bildirmemit olduklarından t.i· 
zaluında yazılı kazanç vergilerİDe aiti ihbarnamelerin kendileri•• 
tebliti mümkün olamaını4lır. Hukuk u•ulü muhakemeleri kanuau· 
nun 141 Ye 142 inci maddeleri mucibiace teblii yerine reçraelı 
6nre keyfiyet ilin olunur. (458) 

. ,~ "' ,, .. ~, 

D.D.YOLLARI iSLETME U. MUDURLUGUNDEN • 

Muhammen bedelleri ile miktar ve enafı atatıda ya:ıılı 2 
gurup 111alzcme her ıurup ayrı ayrı ihde edil111ek şartile 10.2.38 
perfembc ıünü saat I0,30 da Haydarpatada Gar binuı içindc1'i 
aatınalma komisyonu lnrafıncıla• açık nluiltme ile aatın alınacak· 
tır. 

Bu iıe girmek isteyenlerin kaaunun tayin ettiği vHaik ve hi· 
zalarında y zılı muvakkat tcıninl\tlarilc birlikte oluiltme rünO 
ıınatine kadar komisyona ınüracııaliarı liıımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşa Gar binaaı içindeki .,tın· 
alena komiıyonu tarafından paraaız olarak dağıtılmaktadır. 

1- 2750 • kilo muhtelif eb'atla U. de niri 30!> kil• 40X40 m ııt 
eb'atlı dört ltöşe demir 400 kilo 8X60 m rn eb'adınd• lanı• 
demiri ınuhammcn bedeli 3.t28 lira muvakkat temina'9 
257 lira Hl kuruştur. 

2 Muhtelif ciı11, eb'at ve miktarda beş kalem ambuvatmsalı 
dökme boru ve teferruatı muhammen bedeli 1105 lira 85 
kuruş muvakkat teminatı 82 lira 94 kuruftur. 

(457) l-4 



S11, 
: N 

Q, 
Aciı 

İstanbul Defterdarlığından : 
Mukellefin Eaki adreai Veriinin Menıup ol· 

S: ........_
1 

iti aicl olduğu dutu tube 
1~ Hneai 

·~•·t~~:-.:::-:---"':':"-:o------:":"'-----------==-~-------• • K&zım Hel•a •e Kamerhatun 
tatlıcı M. Hamalbatı 

2 Aad cacl. N. 6 
0 11 Antloa· ŞeLterci Sirkeci, Bahk-

:htliı t pazarı cul. N. 7 927 
•nber K ı. • veci Hoca Alaatlin 

936 Tarlab••ı 

Eminönü 

M. Asmaaltı ead. 
. \'tık No. 61 935 Hocapafa 
''">i y •rıcla adı, iti ve eaki adresleri ve menıup oldukları şube 

1 rllt11 •~ılı mükellefler namlarına tarh olunup hizalarında ıöıte· 
ıt \ttkikJ~lar~ aid kasanç veriilerine itiraz etmişler ve itirazları 
l.ıt t'-•ilt ~.~syonu tarafındaa tifahi izahat verilmek ve defter ve 

di~ltt' ıorulmek 6zere kendilerine yazılan davetiyelerle röster· 
1 -~r l d •dr,11 . · eı er e aranmıtlaraa da bulunamadıklarından Ye yeni 

t.tibi ~~~ de malum olmadıfından birinci ıırada yazılı mükellefin 
htıl ı •1ıdan itibaren 15 ııün içinde Beyotlu ve ikinci 11rada 

1 ola b' · llılJccıı . •ın 1r ay içinde lıtanbul ve üçüncü 11rada yazılı olan 
.oldııttı tfın yapılan tahk_ikatta vefat ettij"i ve vereıeıi de İranda 
•llııd •alaşıldığından ızahat vermek iıtedikleri takdirde tarihi 
lto'-'~n İtibaren iki ay içinde İıtaabul Kazanç İtira:ıılım Tetkik 
.... ''Jonu R · l' kl · - · 'q'') eıı ı erıne muracaat ••melerı luı1umu mezkur ko· 
lı,"ı1••larca •erilen karar iktiHııadan bulundutundan tebliir ma· 

111 tıa reçınek üzere keyfiyet ilin oluaur. (459) 

~ -----= 

)~isarlar U. Müdürlüğünden: 1 

ı- İd . . P b ~a._e v are~ı~ın •_ı~ ahçe Müskirat Fabrikasında şart· 

ıı 

'''t e pro1esı mucıbınce yaptırılacak Kanalizasyon in· 
~~·~alı_ zarf uıulile münakasaya konmuıtur. 

1• ltnı· Keşıf bedeli 22890 lira 51 kuruş ve muvakkat 
lllat 1717 liradır. 

• 

a.,~ - Ekıilt•e 15-2-938 tarihine rastlıy an salı sıunu 
.\1 l 5 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 

•ın Komisyonunda yapılacaktır . 
P hi, 4;- Şartname ve projeler 1, 14 bedel maka bilinde İn
t~ llıU~rü a~. -~mum Müdürlüğü İnşaat Şu besile Ankara Baı· 

rluiunden alınabilir. 
" ~t 5- Ekailtmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak 

"•~ \ttıaikini İDbisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ay· 
a ehliyet veıikası almaları lazımdır. 

l 

it-:- Mnhürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile 5 ci 
p, tlede yazılı ehliyet vesikasını ve yüzde 7,5 güvenme 

l'lllQ 'ht' d L tıı ı ı ı•a e ecea. olan kapalı zarflar eksiltme günü 
~i ftç ıaat 14 e kadar yukarıda adı geçen Alım Ko
._,~Yonu Baıkanhğına makbuz mukabilinde verilmiş ol· 

•dır. (430) l -4 

• • • 
tıt 1- Şartname ve projesi mucibince Kayseride yaptı· 
tk:~ı'k Ba,müdürlük binası inşaatı kapalı zarf uıuliyle 

tnıeye konmuştur. 
tcrtı~- Keşif bedeli 32801 lira 40 kuruş ve muvakkat 

•n•tı 2460. 10 liradır. 
lUtı~- Eksiltme, 10-11-938 tarihine rastlıyan perşembe 
•iııct:k~aat 11 de Kabataşta Levazım ~e Mubayaat Şube-
.~ Alım KomisyonM~da yapılac~ktır. . 

Urtı Şartname ve projeler 1.64 hra bedelle inhisarlar 
ha u~ Müdürlüğü İnşaat Şubesiyle Ankara ve Kayseri 

4~dürlü~lerinde? ~lınabilir. 
~t Ekıılt_meye ışttrak etmek iı,teyenlerin fenni evrak 
t1,, \'tsaikini inhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ay-

'-il eh}" · 
6

_ ıy:t -~e~ıkası _almaları lazımdır. 
ti Muhurlu teklıf mektubunu; kanuni vesaik ile 5 in· 
~t llladdedc yazıla ehliyet vesikasını ve yüzde 7,5 ıü-

tırne 'h ka parasını ı tiva edecek olan kapalı zarflar müna-
A.ı~a rünü en geç saat 1 J a kadar yukarıda adı geçen 
tilıtı~ Komisyonu Başkanhğıaa makbuı mukabilinde ve-

•t olmalıdır. "B,, ( 464) 1-4 

• • • 
l l İd . . T b Q' aremızın ra zon Başmüdürlüğüne bağlı Polat-
as~~~ Şart?ame Ve prOJell mucibince yaptıracağı ve 
i11

4
a de ıhale edileceği ilan edilen Tütün Bakımevi 

taat~lt eksiltmesi aynı şartlar dahilinde 8.11.938 tarihine 
21!:n s_alı gün~ saat 15 e talik edilmiştir. 

tem· Keşıf bedeh 145,611 lira 30 kuruş ve muvakkat 
~nat~ 8530,57 liradır. 

15 te - Eksiltme 8.11.938 tarihine rastlıyan sah iÜnü aaat 
1(

0111
• Kanataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım 

4~onunda yapılacaktır. ltıhi Şartname ve projeler 7,28 lira bedel mukabilinde 
~:,lar ~mum Müdürlüğünden alınabilir. 

't Ekaıltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak 
t"ıc:••aikini İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ay-

6 ehliyet veıikaaı almaları laıımdır. 
"llty,"-:M~hürlü teklif mektubunu kanuni vesaiki ve eksilt
~fl td ıştırak vesikaaile yüzde 7,5 güvenme parasını ihti· 
14 e kcek olan kapalı zarflar eksiltme günü en a-eç ıaRt 
lığ," adar yukarda adi geçen Alım Komisyonu Başkan· 

' makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 
(B) (390) 2-4 

MÜNAKASA GAZETESi 

• • • 
1- idaremizin Trabzon Başmüdürlüğüne bağlı Po· 

~athanede şartname ve projesi mucibince yaptırılacağı 
idare binası inşaatı kapalı z;trf usulile eksiltmeye kon
muştur. 

2 - Keşif bedeli 15860 lira 27 kuruş ve muvakkat 
teminatı 1 189.52 liradır. 

3- Eksiltme 8.11.938 tarihine rastlıyan salı günü saat 
15.30 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Ahm Kemisyonunda yapılacaktır. 
. 4- Şartname ve projeler 80 kuruş bedel mukabilinde 
inhisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şubeıiyle Ankara, 
Trabzon Başmüdürlüklerinden ve Polathane Müdürlüğün· 
den alınabilir. 

. 5- Eksil~meye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak 
ve vesaikini inhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ay· 
raca ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

6- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaiki ve ek
parA· 
günü 
Ko· 

siltmeye iştirak vesikalariyle yüzde 7,5 güvenme 
sıoa ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme 
tam saat 14,30 a kadar yukarıda adı geçen Alım 
misyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş ol· 
malıdır. (391) 2-4 

"' • • 
1 - Şartnamesi mucibirıce 40.000 kilo benzin pazar· 

tıkla satın alınacaktır. 

2- Pazarlık 7.11.938 tarihine raıtlıyan Pazartesi günü 
saat 14 de Kabataşta Levaum ve Mubayaat Şubesin

deki Alım Komisyonunda yapılaca~tır. 
3 - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 

şubeden alınabilir. 
-4 İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 

saatte yüzde 7,5 güveııme paralarile birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona a-elmeleri ilan olunur. (393) 2-4 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Ekıiltmeyc 

konulan eşya 
nın cinai 

Miktarı Tahmin Pey Eksiltme Gün ve 
fiatı akçesi tar!hi aaatl 

Gömlek 544 A. 185.00 K. 
Fanila 816 A. 40,00 K. 
Mendil l632 A. 19,00 K. 
Don 816 A. 65,00 K. : 260 L. 14.2.938 
Havlu 544 A. 32,50 K. Pazarteıi 14 
Çorap 1088 Çift 30,00 K. 
Pijama 272 Takım 290,00 K. 
Mektebin 937 mali senesi talebe çamatır ihtiyacı olan yukarıda 

cinı, miktar, muhammen bedel ve ilk teminatı yaı.ıh çama,ırlar 

açık ekıiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi hizuırıda ıösterileD gün 
tarih ve ıaatte yapılacaktır. Şartnamcmioi &'Örmek isteyenlerin 
heriÜn ve ekıiltmeye ırireceklerin belli gün ve saatte GünıüıJsu . 

yuudaki mektcb biAası dahilinde toplanan Komiayona müracaat· 
ları ilin olunur. (473) 1 - 4 

1 P.T.T. Fabrika Müdürlüğünden: 
\ Fabrika ambarında mevcut 3356 kilo Grafit açık artırma ile 
l aatılacaktır. 
j Beher Ltilosunun muhammen bedeli bet kuruş ve temamının 

muvakkat teminatı 12 lira 60 kuruştur. 
Artırcıa 27. 1.938 tarihine raahyan perşembe ıaat 15 te yapı· 

lacaktar. llteklilerin tartnameyi görmek için de muayyen gün ve 
uatte fabrikada müte,ekkil komisyona müracaatları. ( 182) 4 4 

Tiyatrolar ESKİ FRANSIZ tTİYATROSU 
KOMEDi KISMI 

Tı·:PEBAŞI 

ı :: 11,:ii.liı·;ı!i!illı1 , . ı ı 1 r , , 
1 ıı:ıı;ııı /il 

DRAM KISMI 

Bu akşam 
aaat 20,30 da 

PERGÜNT 
dram 5 perde 

Bu akşam 
saat 20,30 da 

Aynaroz 
Kadısı 

komedi 6 tablo 

1111 ıııı ıııı 
1 l lfl 
1111 1 

11111111. I 
Yazan: Türkçesi Yazan: Türkı:cmi 

llenri ibıe11 Seniha Bedri Gökmil Celıl Muaahid Oilu 

,,----------------------·----'~ Bilumum Müteahhit ve Tüccarların 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 

Münakasa ve Müzayede ilanlarını, günü gününe, top
hı ve tasnif edilmiş surette ancak "MUNAKASA 
GAZETESİ nde bulabilirsiniz. O, sizin en lüzümlü 
Rehberiniz dir. Menfaatmız icabı hemen abone kay
dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel.: 49442 

Sayfa 3 

Jeudi 27-1-1938 

Limea (FabriquH Milıtairu) N. 550 
Farine de millotuie (lntcnd. Diarbakir) N. 567 
Conıtructio• biti111ent monopole a Murefıe (Dir. Gen. Monopoleıı) 

N. 577 
Tôles de plomh et etain (Dir. Telephoncs lstanbul) N. 578 
Viande de boeuf (Com. Ach. Milit. Hozat) N. 5i8 
Huile surchauffeur, reıidu , mazoute, petrole et petrole pour nettoya· 

re (Ch. de Fer Etıt) N. 580 
Fer rond ( " l N. 580 
Traverses de sapin (Minıst. Trav. Publıcs) N 580 
Vıande de aıoaton (lntend. Aakara) N. 580 
~ Fumier (Mun. lstanbul) N. 580 
Reparation mosquee a Fatih (Mun . lıtanbul) N. 581 
lmpermeableı (Co111mand. Surveillance Douan. lst.) N 582 
Riparation debarcadaiıe (lntendance lzmir) N. 582 

" bltimcnt eco!e Prımnire a Emmioghlou (Vilayet lımir) 
N. 583 

Reparation batimcnt ccole Priaıaire Kouvetli (Vilayet hmir) N. 583 
M.zout, huile ı::our machinc et benzine (Municipalite Tchanakkale) 

N. 586 
• Auto (Drr. Comptabilite Privec Konia) N. 586 
lnstallation d'eau au dcpöt de spıritucux (Municipalıt{- Oiarbakir) 

N. 587 
Conıtruction archcoıı (Vilayet Gaz.ııı.ntep) N. 588 
• Grafıtc (Dir. Fabrique l'TT.) N. Sti9 
Matericl pour machinc ucavaieur (Com. Ach. Place Forte Tchanak· 

kale) N 59l 
Foin et orre (Com. Ach. Militaire Isparta) N. 92 
Reparation au m1111Pc milila re (lntend. Tophane) 593 
Construction et reformc au laboratoirc i-lcctrique de l'ecolc dee in

ıcnieurs (Dir. Ecolc lngtnieur Gumuchsouyou) N. 593 
Haricots aecs (Com. Ach Mılit Vize) N. 594 

• Lem asteriıqueı indiquent une vente par voıe de surcnehere. 

N. B.- Leı Noı ın.-lıqııt!s en rcgard dcı ıırticles aont ceux du 
journal dans lequcl l'aviıı a paru. 

Ist. Ticaret ve Zahire Borsas 
[Bourse du Commerce et des Cereales d'İstanbul ] 

25 - 1 - 1938 

FİA TLAR ( Cours offıciels) 
Afion (Opiıım) 
Butday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday aert {Blc dur) 
Bu&day kızılca (Ble roux) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seigle) 
İç fındık (Nois. dccor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Nohut iri(Poiı chiche) 
Yulaf (Avoine) 
Yapak Anadolu (Mohairc) 
Keçi kılı (Poils de Chevrc 
Kuş yemi (Millet) 
Badem iç 
Peynir beyaz (Fromage bl. ne) 
Bakla (Feve) 
Fındık kabuklu (Noiscttes} 
Pamuk yağı (Huile de coton) 
Suaam ,, l ,, sesame) 
Darı sarı (millet jaune) 

Aşağı (Moimı) 

5 25 
5 22 

4 6 
4 20 -
4 38 -

8 10 

Yuknrı (Plus\ 

5 30 -

5 -

Peynir kaşer (Fromage kachere) 
Zeytin yağı l.ci yemcl..lik (Huilc d'ol.) 
Kaplıca 
Güı Yünü 

,. Trakya " Thracc 
Ceviz içi 
Mısır sarı (Maiı jaune) 
Suum (Seaame) 
Mercimek (Lentille) 
Tiftik mal 

,, oğlak 

Fuulye uf k (Haricot sec) 

GELEN (Arrivages 
Afion (Opium) k 
Buğday (Ble) 
Arpa (Orıe) 
Çavdar (Seigle) 
Un (Forine) 
Mııir (Malı) 

Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Faaulye (Hııricot scc) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foin) 
Susam (seııame) 
Kuş yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Pois Chiche) 
Zeytin yağı (Huile d'ol.) 
B. Peynir (Fromagc 8 .) 
Tiftik 
İç fındık (Noiı. dec.) 
Razmol. 

15 

30 
45 

1 75 
23 50 

3 -
15 -

11 50 

C9 -

4 30 -
16 5 -
7 20 -

7 

8 20 

GİDEN (Exportation) 
Rnzrnol 2S 25 
Arpa (Orge) 
Tiftik 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Pois chiche) 
İç fındık (Nois dec.) 
Un (farine) 
Kıl (poil) 

50 50 

Yapak (Mohairc) 

7 25 ·----1 

K fındık (Noisettc) 
İç ceviz 

1 
DİŞ FİATLAR 

(Marche Etrangers) 

1 

1 

1 

Buğday lBlc) Liverpul 5 33 
,. n Şikngo 4 44 
" ,, Vinipek 5 92 

Arpn (Orge) Anvers 4 59 
Mısır (Mais) Londra 3 93 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 7 8..<} 

I Fındık (noiıı.) G.Hamburg ·44 -

imtiyaz aMibi n , .. İfl-İ 
Direktirii: la ' Girit 

Baııhlaiı 7er: ARTUN Baaune.; 
GAiata iU-r _.... No. 10 ı 

İç b dem (amande) K ,. • 

l 
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Le No. Ptrs. S 
Pour la Publicit~ s'adreucr 

ıi l' Admınistration 

ME.RCREI ı 

Quotidien des Adjudication 

u 
AZ 

·---
Journal Professionnel des F ournisseurs el des Entrepreneurs de l'Elat 

a;ı 022 43 !!!!M 

Avis 

ADMINISTRA1 JUl'li 

Yoghonrtchou Hnn 
1 er Etage. N 3-.t 

Galata, Pcrcbembe Baz.ar 

Tel~phone: 49442 

Boite Poatale N. 1261 

Adresse T~leanphique: 
lı;tanbul MÜNAKASA 

ficiels 
Objet de radjudication Modc 

d'adjudieat 
Ca tion. 

Proviaoire 
Ucu d'adjudication et du 

Cahier des Cbnrgcı Jours Heure. 

djudications au Rabais 
Constrt.ıction R2aration Trav Publics·Mnteriel de Constructioo-Cartogr phie __. 

Rep ration foyers de l'hôpital Zeylinbmırnou 
L'adjudication du 26-1-38 concernant la reparation 

de la toiture d~ la caııerne Selinaiye a et<' a • 

700 - 105 Co111. Aeh. lnt. lıt. Toph!.nr 
Com. Aeh. Com•and. lat. Findiklı 

31-1-38 14 30 

nulee. 
Dıveraeıı can truclıonı •u pont "Teheti•kaya" 

s ro?tte Bafra·Alatehan. 
TravauJ.: d'ajuttement et nıvclle ent 11 routc Kıtvalı:.· 

Station. 
Reparation du pont 1endj t 11 route Havı:a·Ve-zir· 

lceupru 
Reparation es ponts en boiıı s route fıon·Konia 

(aj.). 
Conıtruct{ guerıte pour 11urveilluıce au peniten 

cıer Sınop. (aj.) 
Coastr. pont en btton arme s/route Trabzondr· 

Valdıkebir. 

Constr. dcs parties an maçonııerie et beton •r (' a 
l'hôpital Guıreson (eah. eh P. 240). 

Coııstr. habıtations pour fonctionnair~s de la doun· 
ne a fslabiye (aj.) 

Publıqu~ .. 219 58 

,, 2508 18 

1260 -

Gre a gre 1616 

Plı cah 17470 89 

,, 48835 -

.. 29225 35 

316 47 

188 11 

94 50 

121 

1320 32 

3662 61 

2192 -

Dit. Trav Publıca Sall'!ımu 4-2- 8 

Vılayet Samnoun 7- '-38 15 

" 
7·2·38 15 

Vilayet Afion Un moı:s :ı putir du 17-1-88 -

Proc. GP.n. Rep. Sinop 28·1-38 

Com. Perm. Vilayet Trabıoade 2·2-38 

Dir. Trav. Puhlica Guinisoun 2-2-38 
(rcctif.} 

Dir. Trav. Pub. <.iu.iarıteb lst. et Ank 7-2-38 

14 

15 

15 

14 

Produits Chimiques et Pharmaceutiqucs · lnstruments Sanitaires-F ourniturc pour Höpitaux 

Soufr(' : 6,5 t 1300 Vil. et Oireetıon Aırricole Anlc . 7-2-38 15 -

Habillement Cbaussures Tissuc: Cuırs 

Chaus~ures : 22000-28400 paıru (eh eh L. 6,96). 
Pcaux brutc : 3 t. 

Chemise!I : 544 pıec•s Flancllcı : 816 pıeces-
ottchoirl'I : 1632 pieees Caleçonı : 816 pie· 

cu Easuic mains • 5441 pıec:ıe•- Chausse-ttes: 
10J38 paire Pvia•as: 272 pii::ces . 

Etoffe pou un formes d'~tf>: 150000 m (cah el.. 
P. -iSO) (aj.). 

Dıver 

Fıl cie lın: 1750 bloıı No 16 : 735 lcılo11· No 18: 
2370 kılos· No 25: 5630 kıloa· No 60 pour le" 
mai OH de cou ure (cah eh P. 560) (aj ). 

Haruia : 25 -400 p 
Vrıllcs, alesoırs ete : 154 lotı. 

Mappe~ : 300 p. Reıles pour meo;urer : 30 p. 
ld pour calcu'u : 30 p ete 

T uyaux de font• a e• boıtement et ı;cs accesıoires 

div . dım. : 5 lots. 
Lames de fer 8x60 111 m : 400 k.- Fer : 27,5 

t.- Fers egaux : 300 k. 
Soufr pour vıgn. 6,5 t. 

1 rovı ıon'I 

Beurre fr aıı 
Bcurrc trais SOO kı (ıj.). 

B) Adjudications a la surenchere 
Chaussureıı football et autreı .ıırtıcles : 10 lolıı 

Peaux et boyau 
Pode, achıne tele phonıque, nıanehe de lin, pu· 

ıoirs ete 

Plı cach 
,, 

Publi'!ue 

la pa. 4 90 
7500 

Gre a z·re le . 8 60 

Plı cach 112030 

Pli cadı la p. 30 -
Publıque 1950 -

• 15'40 -

" 
1105 85 

.. 34~8 -

1300 -

Gr(" ~ ~re 2500 

" 

PublıquP 930 

" ,, 25 -

ccor de 
, 
e ubliq 
oya 

iem nts entre 
e Turq e t e 

e de Hongrie 
(Suitc du Numero 5Y4) 

sur le terrıtoırc de l' aulre pays sera r<'glce scloıı lu dısposltions du 
pre snt Accord de paiemcnts, sans. toutefois ctre as~ujcttie a !'ordu: 
ehronolog- qu~ des vcrsements, en but quc l'entrce et la venle de 
ces artıcles scraient autoris · es par lcs di posıtions le:ales du pays 
oiı les foıres et exposıtions en question sont tenue . 

Arlıcle 13. Lr pr ıııent Aecord cntre en vigucur le ]er juillet 
1937 et ıl cst conclu pour une pc>rıod~ d'un an. 

Faute d'une d noncıation a faıre sclon le11 \\ıııposıtions des dıneas 
suıvanl , il seı ıı. toujours consider co me rcnouvele par tacile re· 
conductıon, chaque fois pour unc nouvelle periodl' annııelle. 

Le pr sent aecord pourra ctre denoııcc n'importe qucl moment, 

8208 
562 50 
260 -

6750 -

6851 50 

900 
146 25 
116 -

82 94 

257 10 

1 88 

Com. Ach. Mıa. Dd. N.t. Ankara 
Com. Ach lnlend. lııt Tophane 
Com. Aeh. Ec. lnf. Gumuchı;ouyou 

Com. Arh , Coınmo!nd. G. Genn Ank. 

Com. Ach. lnlend. lst. Tophane 

"1·2-18 
4-2-18 

14-2-38 

28-1-38 

Com. Aoh Command G.Gr.ncl. Anlt. 17 2-38 
Com. Ach. D.G~n. Fabr. Milit. Ank. 31-1-38 
Dir. Gen. Cartograplııe Ankara 8·'.l-38 

1 Exp. Ch. de fer Etat Haydarµaclııı. 10-2-38 

" 

Vıl. t"t Dir. Arricole Aftkua 

C • A 1.ka9. ı.t. 1 ophan,.. 
Coırı. Ach. Faculte Forest. lstımbul 

Coın. Ach lnterıd. lsl. T ophanc 
Lıgııe Avıatıon Turqııe Suc. Adana 
Oir. Princıp11le Monopoles Samı;oun 

J0-2-38 

7-2-38 

27-1-38 
2fı. J-38 

1 ~~2-38 
31-1-38 
3-2-38 

il -
15 30 
14 

10 -

14 30 

15 
14 -
H 

10 45 

10 30 

15 -

14 30 
14 

, ., 
' " 15 

eb.nt bicn entendu f)Uc cette denonciation ne portera seı dfctıı qu'a 
la fin de la pcriode .ıınnuelle en cours. 

Toutefois, le preaviı de denonciation dcvrıı etre donnc au moins 
deux mois • vant l'expiration de ehaque periode annuelle Danı ı~ 
caa ou le prcavis de denonciation cst donne dan un delai plu 
co..ırt que lea dcux moiııı ci·haut mentionncs, il ne portera .ses effcts 
qu'a la fın de la periode an•uelle suivantc 

Fa it a Ankarıı, en double exemplairc le ler juillet 1937. 

FiN 

L'impôt sur les be efice 
des entrepreneu s 

Suıvant la dC'ciaıon prise par le Minislere deı Fınancee au sujet 
de l'ımpôt sur les benefices a prl'lcvcr dea entreprı-neurs, ccux·cı 
sont as ujettiı a l'impôt sur le bi-nefice de 1,5 pour cerıt dcs paic
mcnl • Ces p:ııements ne comporlent aucune dıff• rerıce d'ımpôt s'ils 
sont r ~lts par leıı d parlament s de l'Etıı t, soit par la procrduı c rc
ruliere ou par la deciaion d'un trıbunal 

De l' Administration Generale des 
Chemins de Fer et des Ports de l'Etst 

Le Buffct et le Ca1ino de la Nouvelle Gare d' AP 
ainsi que leurs dependances seront donnes en Joc• 

De la Deuxieme l!.xploitation des Cbenıin• de Fer de l' 
1. - Le buffet, la buYetlc, le kioaquc pour nate d• 

naux, se trouvant a l'interıeur de la Gare nouv•lleme•t 
truite d' Ankara, ainıi que le vaate et luxueuJC Caaino ı• 
vant a eôte de la Gare. avec ses dependaaces, seront d 
en loeation IOUS forme d'adjudieatİOD de jrC a gre, poUt 

duree de troiı; ans. 

2. Le loyer annuel e•timatif de ceı locaux ut de 
Ltqs. Cewx-ci ne aeront pas loues ıeparement, maiı en blo' 

3. Les intereıaeı doivent remettre a la Commi11io11• 

pluı tard cinq joun avant l ' adjudication un doeument d;. 
1 C ' ·~ par • hambre du Commerce, et attestant qu'ilı ont gere 

te111pı, avec 11ucceı et competance, un Casino de premiere 
se, danı une 2rande ville cowıme a Ankara lstanbul et , . 1 
dısposent actuellemcnt de la competance et de la capıcl 
nanciere ncce11aire pour pOUYOİr fltrer un etabJi11emenl 
genre, ee point doit etre mentionac clairement dan• le 
ment. Ilı doivent remettre tgalcment l'original de leur• e 
d'identite ou leurs copiu, dument legalileea par lea de 
ments competents. Aprea examea de ceı document., ı•Ad 
lration eommuniquera, avant l'ıı.djudieation, aux interesıe•• 
peuvent ou non participer i l'adjudieation. Leı doeu111ent• 
portca apreı la date fixea, ne seront pas acceptes, etleurır 
rietaires pcrdront leur droit de partieipation ıi l'adjudicatio' 

-i.- On peut obteair gr1ttuitement leı cahicu des ch•rl 
la Direction de in Deuxieme Exploitation a Ankara et a I• 
rectioa de la Prcmierc Exploitation iı. Haydarpacha. 

tı !i. L'adjudication aura lieu le Lundi, 7-2·938 a 15 ~' 
P~~ devant l~ C~m~iuion qui siegera il la Direction de l• 
xıeme Exploıtatıon a Ankara. Lea interesses doiYent de 
J& Caiese de l' Administration Generale a Ankara un cauti/, 
•ent proviıoir de 1575 Ltqs. et de se prcıenter, au jour t 
l'heurc indiqucı, a la Commission. "131,, "294,, 3 

• • ıt 

85000 pieecıı d arrets de ehcminement d 'unc Yaleur e1tit11
1 

de Ltqı. 66300 seront aclıeteı par voie d'adjudieation aoıJ! 
caehete le Jeudi 10-3-193 a 15,30 h . au local de l' Ad111ill 
tioıı Generale a Ankara . 

Ceux qui desirent y prcndre part doivenl remettre i ıı 
1 

ıidcnec de la Commission le jour d~ l'adjudicatioa juıqu'İ 
h. leura offrea, une garantie proYİsoire de Ltqs. 456!), I•'. 
tifieats exiges par la loi et un certificat de competenee d' 
par le Mini.tere des Travaux Publics. 

Les cahiera des eharg-es •ont en ventc de 
Cai11es d' Ankara et de Haidarpaeha. 

Perşembe 27.1.938 

Ete (Ask. Fbr.) .\~ 550 
F:nbril..1t unu (Diyarbakir Lvz.) X· 567 
Mııı dtede idare binası in,aıı (falı. U. Müd.) .\~ 577 
Kurşun lc•ha ve kalay (İıt . Tel. Dir.) J'~ 57l' 
S~tır e_ti (H~zat A.11~: SAK) .\~ 578 I 
Sur,ofor yagı, rezıdu yagı, mazot, petrol ve pis gaı. (DD 1 

.\~ 580 
Yuvarlak demir (DD yol.) ~\; 580 

Me,• köprll traversi (Nafıa Vek. l .1\~ 580 
Koyun eti (Ank. Lvı..) .;\~ 58n 
* Gübre (iıt. Beled. ) .\! 580 
Fatiktc Çifte ayak medresesi tamiri (İst . Bel.) .\~ 581 
Mu,amba (Gümr. Muh. G. Komut.) .Y 581 
İıkelc tamiri (İzmir Lvz.) .\' 582 1 
Ödemiş Emmioğlu okulunun ikmali infaati (İz.mir Vil.) ]\; ~ 

,, Kuvvetli ilk • tarniri (İ:ıınir Vil.) .\~ 58.~ 
Mazot, makine yağı YC benzin (Çanak. Beled.) .\~ 586 
• Beaz otomobili (Konya Hus. M•h. Müd.) •\~ 586 \ 
Dat kapı müskirat fabrikası ıu tesisatı (Diyarbakır Urayı) 
M~afez inşası (Gaziantep Vil.) ~\! 588 
'" Grafit (PTT Fbr. Müd.\ .,~ 589 ~ 
Ekskavatör makinesi için yedek malzeme (Çanak. M•t· 

SAK) \ 591 
Kuru ot, arpa ve yulaf (İsparta Ask. SAK) .\' 592 
Askeri nıüze!Iİ tamiri (Tophane Lvz.) .\: 593 fi 
Yüksek münendıs mektebi ıiahilir.de elektrik laboratıı'' ' 

yaptırıl cıık inş al ve tadilat (Yüks. Müh. Mek. SAK) ·' 
Kuru fasulye (Vize Ask. SAK) N. 594 


