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~Ut •rarbakırda buhrnan hangarların gösterilecek yerde 
E.~ ~ası kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

liği Sıltrne 4 nisan 938 saat 15 te Diyarbakır. Lv. amir· 
~ Sahnalma Kominyonda yapılacaktır. 
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uh_amrnen bedeli 29889 lira 52 kuruştur. İlk teminatı 
bilind lıradır. Fenni şartname ve keşifler t 50 kuruş muka· 
t~~lil e. tayyare alayı ayniyat muhasibliğinden .alımr. İs· 
Na.ft erın belli gün ve saattan bir saat evvelıne kadar 
la.tı a. vekaleti veya direktörlüğünün müteahhidlik vesika· 

"e teklif mektublarını komisyona vermeleri. 

Iğdır Malmüdürlüğünden : 
ı~ 

4.~d~rda ~apılmakta olan ~ükiimet konağı?ı~ 15.000 ve 
~Ut . hra kı ceman 19.000 hrahk inşaatına ılaveten mez· 
irış ınşaatın bakiyesi olan 17818 lira bir kuruşluk kısım 
~k,~latı da 27. 1 .938 tarihinden itibaren kapalı zarf usuli'e 
()lar tk~y; konulmuş ve ihale günü 25.2.93~ cuma gü~ü 

il ılan edilmişse de talip zuhur etmediğinden mezkur 

150 -

lst. Gümrükleri Başmüd. 23-3-38 
Edirne İcra ve iflas Memur. 28-4-38 
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" 
7-4-38 

Eskişehir Defterdar. 28-3-38 

13 -
ıs 

14 -
14 -

17818 lira bir kuruşluk kı ını inşaat yeniden kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Talimatn ımeyi 30.3.938 tarihine müsadif çarşamba 
günü saat 15 te Iğdır malmüdürlüğünde toplanacak olan 
Eksiltme Kornisyoouadn yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 1336 lira 35 kuruştur. 
Dosyasındaki evrak şuPlardır: Plan, keşif silsilei fiat, 

fenni şa tname, eksiltme şartnamesi, mukavele proje, Ba· 
ymdırltk işleri genel şartnamesi. 

istekli olanlar Nafıa Vekaletinden almış oldukları 938 
Ticaret odası vesikası ve teklif mektublarının mühür mu· 
mile kapatılmış bir zarfa koyarak yu carıda yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mu
kabilinde teslim etmeden veyahud posta ile göndermeleri. 

Postada geciken te~lif mektul:ıları komisyonca nazarı 
itibare alınmıyacaktır. Ilk talibine verilecek. 

Diyarbakır İnhi arlar Ba~ıniidiirlüğündco: 

lııhisarlnr Diyarbakır içki fabrika::sı bahçesinde hir havuz 

r yaptırılacaktır. . 
Ek iltnw 29.3 938 salı günü aat 14 de Diyarbakır !nhı-

sarlar huı müdüriyet; ııdeki komisyonca yapılacaktır. KPşif 
bedeli 58 l lira 77 kuruştur. İlk pey 44 liradır. 

Daha fazla malumat ve ila ların tam metni için 
lütfen iç sayifelere müracaat: edi iz ! 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan 

Eskişehirde yaptırılacak bir çift hangar in'.:aatı kapah
zarfla eksiltmeye konulmu~tur. 

Keşif bedeli 165,593 lira 42 kuru~tur. 
Eksiltme 29 mart 938 salı günü saat 15 te Ankarada M . 

M. V. satınalma komişyonunda yapılacaktır. 
Keşif, proje ve ~artnameler 828 kuru§ M. M, V. satmal· 

ma komisy on<lan alınır. 

İlk teminat 9529 lira 68 kuruştua. 
Eksiltmeye girecekler kaouni teminat ve 2490 sayılı ka

numin 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı ve ikalarlıs idari 
şartnamenin 4 üncü madde::ıinin (F) fıkrasında yazılı vesika· 
larla birlikte teklif mcktııhlarını ihale saatindeıı en az ve 
behemehal bir :,aat evveline kadar Ankarada .\1. M. V. sa
tınalına komisyenuna vermeleri. 

~ektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 

Ç!fteler Harası Direktörlüğüoden: 

Yirmi sekiz bin lira tahsisatı elan Hara elektrik ve su 
işine aid keşif ve projeler pazarlıkla yaptırılacaktır. 

Bu işi yapmağa ~alib olan firrna ve mühendislerin 
nisan 938 tarihine kadar Çifteler Harası Direktörlüğüne 
müracaatleri ilan olunur. 

- -

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satıoalma Komisyonundan : 

Her bir metresine tahmin edilen fiyatı 425 kuruş olan 
19000 metre haki şayak kumaş kapalı zarfla münakasaya 
konulmu,tur. ihalesi 1 l .4.938 pazartesi günü saat 15 te
dir İlk teminatı 6056 lira 25 kuruştur. Evsaf ve şartna· 
mesi 404 kuruş mukabilinde MMV Vekaleti satınalma ko· 
misyonnndan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı 

kanunun 2 ye 3 üncü maddelerinde istenilen vesaikle te· 
minat ve teklif mektublarile birlikte ihale saatinden en 
az bir saat evvel Ankarada MMV satınalma komisyonuna 
vermeleri. 

• * • Her bir metresine tahmin edilen fiatı 400 kuruş 
olan 5500 metre lacivert kumaş kapalı zerfla satın alına-
caktır. İlıalesi 7.4 938 perşembe günü saat 15 tedir İlk 
teminatı 1650 liradır, Evsaf ve şartnamesini almak isti· 
yenler hergün öğleden sonra satmalma komisyonuna mü
racaatları eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde istenilen vesaikle teminat ve tek· 
lif mektublariyle birlikte ihale saatinden bir saat evvel 
Ankarada M. M. V. satmalma komisyonuna vermeleri. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 
~· ~· ..... ---~-----

Gümrük ve İııhi arlar Vekaletinden: 

25 forma tahmin ediJen gümrük tarife repertuvarının ve
kaletten verilecek niimuneye uygun olarak ve en çok 25.5. 
938 gününde te~lim edilmek ~artile Ankarada ba_tırılma~ı 
açık eksiltmeye konmu;:tur. 

İşin tahmin e<lilen bedeli 170J lira olup muvakkat te
minatı 127 lira 50 kuruştur. Açık eksiltme 28.3.938 günün
de saat 14 de An karada gümrük ve inhisarlaı- Yekaleti alım 
~atım komisyonundan isteklilerin teminat paralarım vekalet 
veznesine yatırarak alacakları makbuzlarla belli gün ve saatte 
komisyona müracaatları. 

Müteferrik 

Diyarbakır İnhisarlar Baş Müdürlüğünden: 

Diyarbakır içki fabrika:sı için monogramlı 25 santilitrik 
150 bin. tane boş_ ~~şe ,...~tın alınacaktır. artnaıneui Diyarba
kır, Gazrnntep, Bıtlı::ı, ~ıırt ve Mardin lnhiımrlar idar~"inde 
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rnev('uttur. Eksiltme 28.3.938 pazarte_i günü saat f ı1 de Di· 
yarhakır inhisarlar baş müdliriydindek.i komisyonca yapıla

caktır . .Muhammen bedel 1875 liradır. İlk pey 141 liradır. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma K?misyonundan: 

Bir kilosuna tahmir. edilen fiatı 250 kuruş olan 
16 biıı kilo yün çorap ipliği kapalı zarfla eksiltmesi ya
pılacaktır. Şartnamesi 200 kuruş bedel mukabilinde sa
tılmaktadır. Talihler hergün Komisyona müracaat edebi
lirler. İlk teminatı 3000 liradır·. İhalesi 31 .3.938 perşembe 
günü saat 11 dedir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı yeıikaları ve 
ve ilk teminatları ile birlikte teklif mektublarını ihale 
saatinden en az bir saat evvel Ankara MMV Satınalma 
Komisyonuna vermeleri. 

Tarsus Belediyesinnen: 

Belediyemiz itfaiyesine kapalı zarf usuliyle bir yangın 
arazözü alınacaktır. Muhammen bedeli 6780 lira olup te
minat akçesi 508 lira 50 kuruştur. İhal~si 28 3.938 pa
zartesi günü saat 15 te Belediye eecümeninde yapılaca

ğından isteklilerin şartnamesini Belediyemizden aramaları 
ilan olunur. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
İstanbul Satınalma Komisyonundan : 

Gümrükler ıçın 15 aded Garvenz: marka baskül 
6.4.938 çarşamba günü C'aat 1 l de kapalı zarfla satın 
alınacaktır. 

Tasınlanan tutarı 5250 lira • .lır. 
Şartname Komisyondadır. Görülebilir. 
isteklilerin kanunun ikinci maddesindeki 9es!kaları ve 

394 liralık ilk teminat makbuzlarile Galata eski İthalat 
Gümrüğü binasındaki Komisyona bir saat evveline kadar 
tekliflerini vermeleri lazımdır. 

Jand..ırnıa Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komi yoııundan: 

Bır tane::si 23.8 antim kıymet biçilen :·t numara 45 m/ın 
boyunda 70 hin l numara 50 m/m boyunda :150 bin ki 
cemaıı 420 bin beygir mıhı paz'.lflıkla l. 1.938 cuma gi.inii 
aat 15 de ısatın alınacaktır 

Şartnanıe~İ para.;:ız komi~yondan alınabilecek olan bu pa
zarlığa girmek isteyenlerin 75 liralık teminat makbuzu ile 
belli güıı VP. aatte komisyona baş vurmaları. 

b) ÜZ VE DELER ------- ---
Konya Orman Başmühendislitinden : 

Konya Merkez kazasına bağlı deste köyü civarında Ayvat 
düzü ormanından 1451 kental me'e odunu bir sene zarfında or
mandan çıkarılmak üzere 15 gün müddetle açık arttırmaya çı

karılmıştır. 
Beher kentalın muhammen bedeli 15 kuruştur. 
Artırma 29.3.938 nlı günü saat 15 te Konya Orman Başmü

hendi.Iiğinde yapılacaktır. 

Şartname ve mukavelename projelerini görmek iaıtiyenler bu 
müddet zarfında Konya Orman Başmühendisliğine müracaat 
edeceklerdir. 

Ormanın muvakkat teminatı 16 lira 32 kuruştur. 
Taliblerin Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika ib· 

raz edeceklerdir. 
lıan, Dellaliye veıair bilumum masraf alıcıya ait olacaktır. 

• • • 1- Konyanan Karaman ilçesine bağla Bucakkışla nahiyesi ci· 
varında Yağmurca ormanından 219 m3 281 desimetre mikab çam 
kereste 7 ay zarfında ormandan çıkarılmak üzere 15 gün müd
detle ayık arttırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Beher metre mikibın muhammen bedeli 460 kuruştur. 
3- Arttırma 29.3.38 sah günü saat 15 te Konya orman ba, 

mühendisliğinde yapılacaktır. 

4- Şartname ve mukavelename projelerini görmek isteyenler 
bu müddet içinde Konya orman ba' mühendislitine müracaat e· 
debilirler. 

5- Ormanın muvakkat temiaatı 75 lira 89 kuru,tur. 
6- Taliplerin ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

ibraz edeceklerdir. 
7- İlin , delliliye vesair bilumum masraf alıcıya ait olacaktır. 
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5- Ormanın munkkat teminata 11 lira 88 kuruştur. 
6 Taliplerin ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

ibraz edeceklerdir. 
7 İJan, delliliye vesair bilumum muraf alıcıya ait olacak· 

tır. 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 

Sarayburnu 4 No. lu anbarda bulunan PT marka 1/15 numa
ralı 15 küfede gayri safi aıkleti 1173 kilo ağırlığında 446 lira de
ğerinde tuzlu zeytin 23.3.38 günG 11aat 13 de Sirkecideki Reşadi
ye cd. Gümrük sataş salonunda 1549 sayıla kanun hükümleri dai· 
rHinde açık arttırma ile aktarmaya satılacaktır. İaıteklilerden yüz
de 7,5 pey akçeıile ticaret odası vesikası aranır. Pey akçelerinin 
saat 12 ye kadar ~ezneye yatırılma11 mecburidir. 

Edirne İcra ve İflas Memurluğundan : 

Fennin en son icablarana uygun ve modern ve her türlü kon· 
ıerva teneke kutu iaıaline mahsus çeşit makinelerle dahi mü ceh· 
bez Trakya konıerva fabrikası çalışma mevsimi:ıin hululü müna
ıebetile a9ağıdaki şerait dairesinde açık arttırma suretile paraya 
çevrilmeıine karar verilmiştir. 

Fabrika beş pavyonla ikisi eşçan müsmireli üç bahçeden iba
ret olup Edirnenin smk meydanı namı mevkiiode ve küçük bir 
ada erazi Ye ebniyeyi havidir. 

Fabrikanın iki tane küçük d iLel nıotörü buhar kazam ve otok· 
lavlarından başka konserva imaline yaraynn müteaddit makine
leri ve teneke kutu yapınağa mahsus makine ve piresleri mev
cuttur. 

Bütün makineler yeni denecek kadar az kullanılmıştır. 
Mamul 5000 kutu kadar domate• ezmc11i vardır. 

Fabrika ıenevi 600 bin kutu gibi büyük ve geniş istahsal kud· 
retine maliktir. Makinelerin ve diğer motörler ve bulıar knzan· 
lan ve ebniyesinin bütün müştemilitile mülkiyeti toptan ve se 
kiz sene müddetle ve sekiz taksitte dahi satılacaktır. İhale gü· 
nünde fabrikanın işletilmek şartile tamamına talip çıkmadığı su
rette ihale için muayyen günün fardasından itibaren motor ve 
sair makine ve alah ve ebniyesi ayrı ayrı ve parça dahi satıla · 

caktır. 

Talihleri aıağıda yazılı bulunan gün ve saatları mahallinde 
memuruna müracaatları. 

Fabrikanın muhammen kıymeti 10 bin liradır fabrikaya top
tan talip olanlar muhammen kıymetin yüzde yedi buçuk nisbe· 
tinde pey akçesi aranılmaz dellaliye ve ihaleye ait harç ve mas
raflarla pulların kaffesi müşteri tarafından ödenmek meşruttur. 
Gayri menkullerin birinci arttırma günü 28.4.938 dir birinci. art
tırma gününde toptan talip olanların taktir edilen kıymetin yüz· 
de yetmiş beşini doldurmadığı taktirde arttıranıu taahhüdü baki 
kalmak şartile arttırma 15 gfin ıonraya 13.5.938 tarihine bıra· 
kılacaktır. 

Menkul ve gayrimenkullerin parça parçn satışları 28.3.38 ta
rihinden itibaren her haftanın pazartesi, perşembe, cuma,cumar
tesi saat 13 ten 17 ye kadar yerinde yapılacaktır. 

Arsıulaal pazarlarda nefis meyva ve sebzelerile memleketimi
ze layık olduğu onoru kazandırmak isteyen yurtsever müteşeb· 

büslerimizin bu fırsatı kaçırmamaları ilan olunur. 

İstanbul Defterdarlığından : 
6, ~. 12.3.938 tarihli Cumhuriyet gazetesile ilan edilen 

Eskişehir Tayyare hangarındaki Gurdo marka tayyarele 
rin · satışının 28.3.938 gününe musadif pazartesiye temdid 
olunduğu ve talihlerin Eskişehir AsHye Hukuk mahkeme
sine müracaat etmeleri lazım geldiği t;.,kişehir Defterdar
lığının işarına atfen ilan olunur. 

• • * • 
24322 kilo motörin s:ıtılacaktır. Bak: İst. Belediyesi 

ilanlarına. 

* * 
Beş sene müddetle köprünün Kadıköy Haydarpaşa 

iskelesine konulacak reklam ve ilan işi. Bak: İst. Beled. 
ilcinlarına. 

l- Cibali Depolar gurubunn bağlı Bahariye Bakım ve 
İşleme evinin Ahçılığl şartnamesi mucibince pazarlık usu· 
lile eksiltmeye konmuştur. 

ll - Pazarlık 1 iV 938 tarihine rasthyan cuma guau 
saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll - Şartnameler parasız olarak hergiin sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

1 V- İsteklilerin pazarlık için tayin edi!en gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme parnlariyle birlikte yuk..ırıda 
adı geçen Komisyona gei . eleri ilan olunur. ( 14!J7) 2 -4 

P.T.T. Fabrikası Müdürlüğünden: 
620 kilo Muhtelif eb'adda Lama demiri 

• •. 1 - Konynnan Karamnn ilçesine bağlı Durayda köyü ci- 2870 ,, ., ,, Yuvarlak demir 
varnıda Vüz ormanı kıtasından IO:l6 kental meşe odunu bir sene 4200 ,. ,, ,, Dört köşe demir 
zarfında ormandan çıkarılmak üz~re 15 gün müddetle açık arttır· Miktar ve nevileri yukarıda yazı lı üç kalem demir açık eksilt· 
maya çıkarılmıştır. me ile satın alınacaktır. 

2- Beher kentalin muhammen bedeli 15 kuruştur. Tamamının muhammen bedeli 999 Dokuz yüz Doksan dokuz 
3- Arttırınn 29.3.38 sıı1 ı günü uat 15 te Konya orman bat ve muvakkat t cminab 74,~3 liradır. 

mühendisliğinde yapılacaktır. Eksiltme 23.3.938 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 15 te 
4- Şartnarne ve mukavelename projelerini görmek isteyenler yapılacağından isteklilerin Qartnameyi görmek için hcrgün ek· 

bu müddet zarfında Konya orman baş mühendisliğine müracaat siltmeye girmek için de teminat makbuzu ve evraki saireleri ile 

22 Mart 

Beş sene müddetle köprünün Kadıköy Haydarpaşa js· 

kelesine konulacak ilan ve reklam işi açık artırmaya 1'~· 
aulmuştur. Seneliğine 400 lira bedel tahmin edilıniştır· 
İlan yeri 27 metre murabbaıdır. Şartnamesi Leva.zıın ff10· 
dürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 N.lı kanunda ya" 
zllı vesika ve 150 liralık ilk teminat makbuz veya ıne~~ 
tubile beraber 7.4.938 perşembe günü saat 14 de oaioJ' 
Encümende bulunmalıdırlar. · (B) ( 154SJ 

• • * 
Beykoz Umuryerinde Neftsenayi Anonim Şirketi~İ~ 

Belediye vergi ve resimler borcundan dolayı Umuryerıfl 
de tahtıhacze alınan 24322 kilo motörinin 30.3.938 çar· 

a· l' şamba günü saat 14 de Umuryerinde açık artırma ile s) u 

tılacağı ilan olunur. (B) (1549 

~a~~...-.- ...: ~/ }ıh 

u. MUoUr:ıtUGGND;l u lo.D.YOLLAQI işnME 
Muhammen bedeli 2232,5 lira olan cem'an 2350 metre tulüod• 

lokomotif alev borusu açık eksiltme usuliyle 6 ·4·938 çarşaıob• lutı 
günü saat 15,30 da Sirkecide 9 ncu işletme binasında mübsY'' ille 
Komisyonu tarafından satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanuni v esikalariyle birlikte ff la 
yüzde 7,5 niıbetinde teminat akçcleriyle Komisyona müracaatl•' 
rı lazımdır. Şartnameler paruız olarak Komisyondan verilmekte' 
dir. (1543) 1-4 

~~~=====~=::!:=::::::::=:::=::::::::=:~~~====~~~~,,.~ }tlı 
lu 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muahed 1tri ri 

Belçika şahadetoamelerini verecek makamlar 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti Tamimi 

t: 
Türldyeye ithal olunacak Belçika men,eli emteaya menşe \. tt.ı 

hadetnamelerini vermeğe Belçika Hükumetince salahiyettar ki 
nan müesseselerin is imleri aşağıda gösterilmiştir: 

Menşe şehadetnamesi vermeğe salahiyetli ticaret 
Odalara 

1- Chambre de Commerce d'Ostende 
Koophanddskamer jod Üstende 
17 Wapeoplanta 
Oatende. 

2- Chaınbre de Commerce et d' industrie d'ypres 
Handels - en Nijverheidskamer van Yper Goote Marlı ) 
Konioug Albert ~ 
Yper, 

3- Aasociation des Constructeurs Beli'es de Materiel RadiO' 
electrique 
87 Avenue de la Coostitution a Bruxelles (Ganshoreıı) ,. 
Vereenniging des Belgische Fabrikanten van Redioıtl 
terianl 
87 Grondweltaan, Brusr.:el (Ganshoren) 

4- Consorti des V crreriea et Floconneries de Belgiq ue 
3 Rue Auguste Orts . Bruxelles 
Corsortium der Glasblazerijen en Flescbfabrieken -1•
Belgie 
3 Auguste Orlııstraat, Brussel. !#' 

5- Groupement des fabricants de confitures, pates de P0 
1, 

mes, conserveı de fruitt. et fruits confits-69 Rue Ducl1 

iı Bruxellea 
ıeı· 

Groepeerinn der fobrikanten vnn jam. gedoogde appe 
ingelegde en gekoı fijte Vruchten 

6 Hertogstraat, Brussel 

6- Union des Fabricants de chaussures de Bruxelles 
35 Rue Alex, Marckelbach, Bruxelleı 
Vereeniging des 5choeiıelfabrikanten van Brussel 
35 rue Alex, Marckelbarchseraat, Brussel 

7- Association de lndustriels d'Hemixem et Schelle 
158 Chau.ssee d ' Anvers a Hemixem 
Nijveraarsvereeniging van Hemixem en Schall 
158 Antwerpche Ste01nweg, Hemixem 

323 C tarifesinin Estanya kontenjan listesine ilave•' 
hakkında Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti 

Tamimi 

No. 174602106 
1896 sayılı 8.7.38 tarihli genel yazıya ektir: ~it 
l- Anılan genel ynzile tebliğ edile:ı Estonyn ticaret ve r( 

ring anlaşmasına bağlı kontenjan fütesine 323 C tarife nuı1'111 
sına dahil 1000 ton aellükoz kontenjanın ilave edilmesi soıt .. te' 
yıla kararname ile Hariciye Vekaleti ne verilen salahiyete ııı0' 
niden nota teatisi suretile kabul edilmiştir. ..ı 

626 te1 ~ 
2- Bu kontenjanın 1 ·16 9.u6 genel yazıya göre d'' 

28.6.~ tarihinden sonra yapılacağından 28.6.38. tarihine ~'dt~ 
talep vaki oldukça usulü dairesinde Ekonomik işler Şubesııı 
tahsisat istenilmesini dilerim. 

Demir boru. ve raptiyeleri hakkında Gümrük "e 
inhisarlar Vekaleti tamimi 

306-2099 9.2.9JS r 
2-7005 sayılı kararname ile resim hadleri kısmen 8 

, 

tırıian Giimrük İthalat Umumi Tarifesinin 529 uncu ıııl,i 
marasına dahil borular ve bunların muhtelif raptiy~}~,, 
arasıııda kati bir tefrik yapılması dolayısilc bazı ihtil9 ;· 
ra yol açıldığı anlaşılması üzerine keyfiyet İktisat Ve~ 
}etinden sorulmuştur. ------------~~~'--~-~---------------------~b~likhKomiqonamü~uaUan. (IU~ 4-4 

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



22 ... tt lfQs 
~-~ 

~eık11 
len k r Vekaletin 510-3789 sayılı ve 28. 1 .938 tarihli 
( .... ~iılık Yazısında : 

-ha ilş .. 
9·A. Pozisyonunda zikredilen 6 milimetre veya 

'Yarı adgı olan dökme bor!llar tazyika mütehammil ol
. ' ij 
~k, d z, tek çatal, çift çatal, kapalı veya açık dofen, 

. l'lılctrıd eve boynu ve sair isimlerle anılan dökme mecra 
loslltıu ır. Boruların kaffesi boru addedildiği cihetle 100 
llşt; l ,5() yerine 3,75 lira gümrük resmine tabi tu-

529 . 
~ B p · b l ijllıtiik · ozısyonunda ise demir veya çelik oru arın 
a kad tezyidi yalnız zikredilen "iç kutru 1-4 den 3 
r ar ve et kalınhg-ı 2 milimetreden fazla olan bo · 
,, il 'd 

r., d aı olup bunların, raptiye vazifesini gören "ra-
eııilen - ) d 'l · · Gere"· . Parçalarına şamil olmıyacagı.. enı mıştır. 
gının ona göre yapılmasını dilerjm, 

(Eire) Kulübü hakkında Gümrük ve İnhisarlar 
Vekaleti Tamimi 1S4 2168 

~ 26-2-1938 
l'urk~07a sayılı ve 21-1-1938 tarihli genel yazıya ektir: 

ıh ve 2
1
Ye Turing ve Otomobil Kulübünden alınan l~ sa

Eski ~ Şubat 1938 tarihli yazıda: 
ijllıtiikt ısıni (Etat Libre d'Irl~nde) olan (Elre) Kulübünün 

~ ilave:t. geçi~ karnesi vermeğe salahiyetli kulüpler listesi
l'urk· ıstenılmiştir. 

1~nan kıy.~ 1'uring ve Otomobil Kulühü kefaleti altınJa bu· 
llıe~ıni :ıu?l~r listesine bu kulübün isminin <le ilave edil-

, ıldırırim. 
laktir :- . 

h aletlerinin inhisar idaresinin iznile yurrla sokulması 
1495, akkında Gürnrük ve İnhüıarlar VekalC'ti Tamim 

ts 1
•
2

106 26·2-1638 
,,ıl Pırto ve b k··~ı· · h. k kk dk' 790 f ı ka meşru atı uu ıye ın ısan ·a · ın a -ı sa· 
dares·nun neşrinden sonra bazı gümrük idarel~rincc İnlıi~ar 
tinin tne malumat verilmeksizin resmi ö<lf:r1en taktir aletlf.· 

Ba~~~da sokulmasına mü~aa~le edil<ii~i anl~şı~maktadır. 
"e inbik .ge~en k~nunun ~ ı~cı ına:lr!esı t~~u~ılJince, .. kaıa~ 
aJıntrıak . ınıal :e ıthal edılebılmek ıcı~ Hukume~ ~usaa~esı 
İdare . ıcabettığinden sözü ueçen taktır aletlennm lnhısar 

sı · :"' 
ll'ıa81 nı~ m:üumat ve müsaadesi olmadıkça yurda sokulma· 

nı bıldiririm. 

Ver ·ı 
gı erde tahsil müruru zaman müdJet ve ba~langıçlan 

hakkında Maliye Vekaleti Tamimi 

lahıi ~ Maliye Vekal.e~inden: _ . 
aı,.,~lt 1 tnururu zaman müddetlerı ıle bu muddetlerm başlangıç 
~tdditd t•r~hlerin tayin ve tesbiti hususunda bazı mahallerce te
)il~ılı b edıldiği anlaşıldığından muht•lif vergi kanunlarımızda 
~~ltıle .ulunan tahsil müruru zaman müddetleri hakkındaki hü
d,li ~ın ne ıuretle tatbik edilmeai lizımgeleceğinin tavzihi fai-

IOtiilınü t~ f ur. 
ı.... 1( n •ıanç vergisi: 

~395 u "ergide tahsil müruru zamanmı tayin eden son hüküm 
İlle\ llllQlaralı kanunun 3258 numarala kanunla değiştirilen 78 
1~t\i~•dde~inde yazılıdır. Bu madde ( . . . • tarhedilip de . ~ati
tilbsiı lrıah yılı takip eden mali yıldan itibaren beş yıl ıçmde 
~~ı~ .. · olunmayan vergiler müruru zamana uğrar. Ruhsitt tezke
._,lll~e~e Vergi karneleri harçları d~ ay~i hükme tabidir. Ecne.bi 
d~llil etlerde bulunanlar için tahsıl mururu zamanı on senedır) 
\>il etlll.ekte Ve tadilen evvelki 78 inci maddede ayni hükmü ihti- . 

y lllelttedir. 

dtl ~lllt:c eıkiıinde (kesbi kat'iyet ettiği mali yılı) tabiri nıuad· 
~~tile adde rnetninde (kat'Heştiwi mali yılı) şekline konulmak su
hilltıı esasa ınüeuir olmıyan bir değ'işiklik yapılmıştır. Her iki 
t'•ıı:ıdttı llraıında tahsil müruru zaman müddeti ve başlangıcı nok· 

a11 h. b 
llu .. ıç ir fark yoktur. 

dııtu 1 ttıba.rla 23H5 numaralı kanunun mer'iyet me~~iine ~onu!
l'1ır\l h•ııran 934 tarihinden itibaren kazanç vergııı tahsıl mu
t,kip laın&ıı ınüddetinin başlangıcı verginin kat'ileştiği mali yılı 

ı heden ınali yıh iptidasıdır. a . ,. 
l'~t ııran 934 tarihinden yani 2395 numaralı kanunun mer ı· 
~,l\,.lll.e\'ltiine girdiği tarihten evvelki zamana taalluk eden ka· 

• \>er2·ı a-. k l erine gelince: . 
lltıllt ısına aid kJZanç vergisi tahsil müruru zaman müddetı 755 
'-'act~"~ı kanunun I038 numaralı kanuna tadil edilen 64 üncü 
~llt'i eıı11de yazıhdır. Bu da (. , · •.. tahakkuk ettirip de kesbi 
k,~/et ettiği tarihten itibaren beş sene zarfında tahsil edilmiyen 
~Glll~ç Vergiıi müruru zaman uğrar · . . ) şeklindedir Yeni hü· 
'ttib e arasındaki başhça fark müruru zaman müedetine başlangıç 
tisi •t ~dilen tarihlerdedir. Bu başlangıça yeni hükümde kat'ileş
dU~~:h Yıl, evvelki hükümd~ de katileştigi tariğ esas ittihaz e
llııtll' ır. Eski hükmün mer'i bulunduğu zamanlarda veyahut 2394 
~'ki •rah kanunun mer'iyet mevkiine konulduğu tarihten sonra 
llıiitu "•ınanlara aid olmak üzere tahakkuk ettirilmiş vergilerde 
~ef ru ıanıan hükümlerinin yeni eski kanune göre hesap edil-

1 l•~ kk t •k' Ci ltl tııgelir. Bu cihet 2395 numaralı kanunun muvn a ı ın· 
kilrıu 'ddeainde sarahaien yazılıdır. Muvakkat ikinci maddede (bu 
hellG l:lun rner'iyete girdiği tarihten evvelki zamanlara aid olup 
"ert·~ tarhiyatı yapılmamış veyahut kat'iyet kesbetmemiş olan t,._ l erde mükellefiyet şekli, vergi nisbeti muafiyetler ve müruru 
h(i~~ll eıki hükümlere tarh ve tahakkuk muameleleri ı.u kanun 
'-lıt~llllerine tabidir •••. ) denilmiş ve bununla tarhiyatı yapıl
ta~i ~ .. \>ey•hut kat'iyet keıbetmemit vergilerde müruru zam•: 
k-t·· '*kütnlere tabi tutulmuş olduğuna göre tarhiyatı yapılara 1

l'et '- b .. -dd t• · eleviyetle taki '-" .:eı e\miş olanlar da mururu za.1ı an mu e ının 
ll\l \lkiiınlere kıyasen hesap edilmesi muktazı bulunınuşt~r. 

l ll• b·ı k · · h ·1 - müddetı baş-'llr naen azanç verauı ta sı mururu zanan . 
t l tıı:ıın t . . l . d . . t 11 ~ k etti""İ senenın ~•L.t· ayınınde evve emır e vergının aa u a 

1 Ql l k.. konu· d1ıt \>e Vergi 2395 numaralı kanunun mer'iyet mev une . 
~~•bu t~ltdirde tahsil müruru zamanı müddetinin verginin kat'~~et 
ı_ ettıh· t . •· t mevkııne ıııı:o._ul ' arıhten, 2395 numaralı kanunun mer ıye . 

d"tu tarihten evnlki zamana yani. 1933 ve daha evvelkı 

MÜNAKASA GAZETESi 

mali senelere aid olduğu taktirde tah4il mü~uru zamanı müddeti
nin verginin katiyet kesbettiği tarihten, 239a numaralı kanunun 
mer'iyet mevkiine konulduğu tarihten eonraki zam.ana yani 1934 
ve daha sonraki mali senelere aid bulunduğu takdırde de mez
kur müddetin verginin kat'ileşt iği mali yılı takip eden m ali yıl 

iptidasından hesap edilmesi lazımdır. ı 
2.5.93.J ve 11.9.935 tarih ve 1913-57 ve 4295-64 numaralı umumi 

tebliğler ıle 1.4.934 tarih ve 6014 '24 numaralı .. u~umi tebliği~ 1 

3 üncü maddeJİnin 2395 numarrlı kanunun mer ıyetınden e-vvelkı 
zamana aid kazanç vergileri tah~il müruru zamana taalluk eden 
fıkraları hükümsüzdür. 

2 - İktisadi buhran: 
Bu vergiyi: 
A - Hizmet erbabına, 
B- Hizmet erbabı haricinde kalan kazanç vergiıi mükellefle

rine. 
Tarhedilen vergi olmak üzere iki kısma ayırmak lazımdır. 
Hizmet erbabına tarhedilecek olan iktisadi buhran vergisi ilk 

defa 1 kanunueuvel 931 tarihinden muteber olan 1890 numaralı 
kanunla hizmet erbabı haricinde kalan kazanç vergisi mükellef
lerinin ~ergilerine be~te bir nisbetinde ilaveten tarhedilecek olan 
buhran vergisi de 1 hazi .. an 934 tarihinden muteber olan 2416 
numaralı kanunla ihdas edilmiş ve 29.5 .935 tarihinden muteber 
olan 2728 numaralı kanunla da 2416 numaralı kanunun birinci 
maddesine iki fıkra eklenmek suretile evvelce buhran vergiıin
dc n is ~isna edilmiş olan bazı mükellefler vergisi mevzuu dahilin
de alınmıştır . Bu kanunl<".rda tahsil müruru zaman için ayrıca 

konulmuş bir hüküm mevcud değilse de 1890 numaralı kanunun 
11 inci maddesinde ( .• .. Vergiain ve zamların tahsilinde ve· 
sair meskut bırakılan hususlarda kazanç verğisi kanunun hüküm· 
leri dairHinde muamele olunur. (Devamı var) 

,-------'\ 
Terzi Melahat Acele 

Satılık Motör Aksaray Laleli caddesi tür
be karşısı 289 No. h apart· 
manın 3 üncü katında Mat
mazel Aspazinin iştirakile 

yeni açtığı müesse,,ede Av
rupadan bu kerre getirttiği 

en son modelle r üzerine çok 
şik ve zarif elbise ve manto· 
lariyle e n müşkvlpesent ba
yanları memnun etmektedir. 

\. ew ı ~ 

15 metro boyunda tik ağa
cından çift kat olarak yapıl
mış 36beygirlik motörlü gü
zel bir tenezzüh motörü ucuz 
utıhktır. Müracaat yeri Zın· 
clankapu 23 Rasim Eskin. 
Telefon; 22574. ... ________ ,,. 

~·--·-vr·=•·..!!. '!:;_'AA~ caı-..._=: •'U""!ııli,,,;'Cte.. Z >= wn 

-Tiyatrolar ESKİ FRANSIZ TiYATROSU 

TEPEBAŞI DRAM KlSMI 
Bu akşam 

saat 20,30 da 
1111' ııı ıııııli 1 

1 1 1 1 

11::;11 1 JI 

FİDANAKİ 

Yazan: 

KOMEDi KIS.dl 

Bu akşam 

saat 9 da 

Naşit Gecesi 

1111
1 

li\\\l\\I i ;~! 
ıl ıııl·ı 

lllil 
11

11 
ııınııllllı 1 

Pandeli Horn 

dram 3 perde 

Türkçesi 
Fahri Kolin , 

Bilumum Müteahhit ve Tüccarlarm 

Dikkat Nazarına 
. r · rki e Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 
Müna~as~ ve Müzayede ilanlarını, gün"ü gününe, top-

\ t ·f edilmiş surette ancak MUNAKASA 
u ve asnı O . . I" .. ı·· 
GAZETESİ,, nde bulabilirsi~iz. ' sızın en uzum u 

R hb . . dı·r Mcnfaatınız ıcabı hemen abone kay
e erınız · . . l 9442 

dediliniz ve dostlarınıza tavsiye edınız. T e . : 4 

~----~~~~~~-===~ [fll!!t ~:~:ıııı\ ı UCUZ ve ACELE !\1 

~ NSı 1 A TMu.~t•~}ç~ ••• ~k ~ ı~ıs~nüm 1 u ı tuyusu, . 
· üzel'ine Veysel bey köşkü gayet ehven fıyatle ace-

~:a:~tılıktır. Mezkiir köşk iki kat ve birde çatı kat üze· l!J 
f!I rine beş oda, bir matbah'. bir heladan ibaret olup ayrıca 

1 bir kaE"gir ahırdan ibareltır . l G'. k 

1 
icabında 63 dönüm arazisi birlikte sah ır. orme ve 

görüşmek için Kadıköy, Moda caddesi, Zühal sokak 

No. 2 ye muracaat. liJ 
"- e---·J~IMi zam"""811a·(!lcr J a ·-' 

lst. Ticaret ve Zahire Borsası 
[Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul ] 

21 - 3 - 1938 

FİATLAR (Cours officiels) 
Afioa (Opium) 
Buğday yumllf8k (Ble tendre) 
Buğday mert {Ble dur) 
Buğday kızılca (Ble roux) 
Arpa Anadol (Orge Aa.) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seigle) 
Yulaf (Avoine) 
Mısır sarı (Malı jaune) 
Peynir kaşer (Fromage kacher•) 
Nohut iri(Poiı chiche) 
Kaplıca 

Gü:ı. Yünü 
Darı sarı (millet jauoe) 
Keçi kılı (Poils de Chevre 
Badem iç 
Ceviz içi 
Susam (Sesame) 
Mercimek (Lentiile) 
Fasulye ufak (Haricot sec) 
Burçak 
Susam ,, ( ,, sesame) 
Yapak Anadolu (Mohaire) 

,. Trakya ,, Thrace 
Kuş yemi (Millet) 

Aşağı (Moins) Yukarı (Pluı) 
- -- -
5 28 
5 20 

4 1 
4 16 
4 30 -

4 35 

16 27 -

7 il -

5 31 -
5 30 -

4 3 -
4 17 20 

- - -
4 38 50 

Zeytin yağı l.ci yemeklik (Huile d 'ol.) 
Tiftik mal 119 -

,, oğlak 

iç fındık (Nois. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Fındık kabuklu (Noiıettes) 

Pamuk yağı (Huile de coton) 
Sansar~erisi 
Zerdeva ,, 
Tilki 
Tavşan 
Porsuk 

,, 

" 

GELEN (Arrivagea) 
Afion (Opium) k 

Buğday ( Ble) 
Arpa (Orge) 
Çavdar (Seigle) 

Un (Farine) 
Mmr (Mais) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Fasulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foin) 
Susam (sesame) 
Kuş yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Pois Chiche) 
Zeytin yağı (Huile d'ol.) 
B. Peynir (Fromage B.) 
Tiftik 
İç fındık (Nois. dec.) 
Razmol 
K fındık (Noisette) 

İstanb 

170 -
45 -

71 25 
43 - -
20 -

7 -
23 25 

128 5() 

9 25 

u 1 

2130 2650 

450 

GİDEN (Exportation) 
Razmol 
Arpa (Orge) 
Yulaf 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Pois chiche) 
iç fındık (Nois dec.) 
Un (farine) 
T ift ik 72 50 
Yapak (Mohaire ) 
İç ceviz 
iç badem (amande) 

DİŞ FIATLAR 
(Marches Etrangers) 

Buğday (Ble) Liverpul 4 73 
,. ,, Şikago 4 07 
,, ,, Vinipek 5 56 

Arpa (Orge) Aaven 4 19 
Mısır (Maiı) Londra 3 99 
Keten t.(Gr.Lin.) ., 7 67 
Fındık (noiı.) G.Hamburg 39 -
K • ,. 38 

22 L 

Borsası 
21 -3-1938 

Paralar 
Sterlin 626, - 632, -

1 Dolar 124,- 127,-
20 Fransız Fr. 74, - 80,-
20 Liret 95,:)() 95 50 
20 Belcika Fr. 80,- 84,-
Drahmi 18,- 22, 
20 İıveçre Fr. 575,-- 575, -
20 Leva 20,- 23, -

1 Florin 65,- 70,-
20 Çek kronu 78,- 82. -

1 Avusturya Si. 21 ,- 23,-
1 Mark 22, - 25,-
l Zloti 20, - 22,-

' Penrü 21,- 25,-
20 Ley 12, - 14, -
20 Dinar 48,- 52,-

l İsveç kuronu 30,- 32,-
1 Türk altını - .- - .-
Banknot -,- -,-

istikrazlar 
Açılış K.apaııııt 

Türk B. 1 Pe9in 19,20 19.20 
Türk bor. l vadeli 19.25 19.35 

,, ,, il Peşin 19.20 19.20 
,, il Vadeli 19.35 19.35 

İstikrazı dahili 94.- 94.-

Cekler 
London 625,- 626,-
Nev York 0,8010 0,80 

Pariı 26,36 23,5875 
Milin o 15,2185 15,23 
Brükıel 4,7080 4,7t53 
Ati na 87,51 87,58 
Cenevre 3,46 3,4635 
Sofya 64,0112 64,1025 
Amsterd. 1,4437 1,4450 
Prag 22,7675 22,785 
Vivana 4,2275 4,23 
Madrid 12,65 12,66 
Berlin 1,9822 1,9838 
Varşova 4,24.i4 4,2467 
Budapeşt 4,0225 4,0156 
Bükreş 106,8050 106,89 
Belgrad 34,5875 34,615 
Yokohama 2,75 2,7533 
Moıkova 23,53 23,51 

Stokkholm 3,10 3 

Esham 
AÇlhş Kapanış 

Aılan çimento 13. - 12.85 
Merkez bankası 97, - 97, 50 

Tahvilat 
Acad. M. Vadeli 40.35 40.35 
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Officiels 
Objet de l'adjudication Mode 

d'ııdjudieat. 

Prix 
catimatif 

Cautio11. 
Proviıoire 

Lieu d'adjudieation et du 
C:ıhier des Cbargeı 

Jours Heure 
, 

A) Adjudicalions au Rabais 

Construction-Reparation- Trav Publics·Materiel de Constructıon-Cartograpbie 

Construetion lieu d'abri pres la direction sanitaire Publique 998 78 75 - Dir. Trav. Pub. Iıtanbul 8-4-38 15 
lstanbul. 

Construetion bassin au jardin fa brique de spiri- !i84 77 44 Dir. Principale Mo:nopoleı Diarbakir 29-3·38 14 
tueux a Diarbakir. 

Montnge hangus a Diarbakir (eab. eh. L. 1,50). Pli eaeh 29889 52 2242 Com. Aeh. lntendanee Diarbakir 4-4-38 ıs 
Conıtruction de deux hangars a Eslciehchir (eah. 

" 16S593 42 9529 68 Com. Aeh. Min. Def. Nat. Anlc. 29-3.38 ıs 
eh. L. 8,28). 

Constr. lı.onak iOllVernemental a lgdir '( 1 partie). n 17,818 01 

~ec~cite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

Pr4jets pour installation electrique et d'eau a 
Hara. 

Habillement - Chaussures Tissus- Cuırs. 

Gre a rrr. 

1336 35 Dir. Biens Nat. lgdir 30-3·38 ıs 

Direction Hara Jusqu'au 1·4-38 

Etoffe bleue : 5500 m. 

Drap Kakı : 19000 m. (eah. eh. L. 4,04). 
Pli eaeh 

.. 
lem. 4 -

" 4 25 
1650 -
6056 2S 

Conı. Aeh. Min. Def. Nat. Ankara 

n 

7-4-38 
11-4-38 

ıs 

ıs 

1 ravaux d'lmprimerie-Papeterie 

lmpresaion repertoire du tarif douanier 25 for
mab. 

Divers 

Tuyaux pour flammes de locomotive : 2350 m. 
Bouteilles pour raki: 150000 p. 

Publique 

Publique 

1700 

2232 5 
1875 

Fil de laine pour chaussettes: 16 tonns (eah. eh. Pli each le k. 2 50 
L 2). 

Bucules marque Garven:t : 15 p. 
ArrOseull!le : 1 p. " S250 

" 6780 
Clous pour fer a cheval : 420000 p. 

B) Adjudications a la surenchere 
Olives : 1173 k. 
Motorine : 24322 k. 

Avion marque Gourdo (aj .). 

Gre a gre 

Publique 

" 

Des mesures severes sont prises contre la contrebande 
des devises 

446 -

Les service& de le surveillance douaniere ont deja priı toutea 
les nıell!lures pour empeeher la ıortie des devises qui se pratique 
par divers intermediaires. Des notifieationı ont ete egalement 
effectuces a la directi~n dea PTT et aux Banques pour que, 
dans leurs operations, ils prennent le fait en consideration. 

il s'avere que cette eontrebande ı'effectue notamment par 
l'intermediaire des ressortissants etraniers de passage a lll'lltanbul. 
On suppose que ceux-ci venus comme touristea portent l'argent 
qu'on leur remet a l'endroit desire. 

En outre un tres grand nombrc de Grecs ayant des immeub· 
]es a lstanbul, vont, apres leı avoir venduı, a'etablir en Greee. 
Ces gens qui trouvent auısi le moyen de faire pa11er leur avoir 
en Gr~ee mettent a profit Ja difference entre la monnaie dea 
deux payı pour s'acheter, a Atheneı un pluı grand nornbre 
d'immcubles . 

Nous apprenons que le gouvernement a decide d'intensifier 
les mesures en vigueur tendant a proteger la monnaie na tionale 
et a empecher ıon cvasion. 

La loi sur les emprunts 

Le projet de loi prcvoyant la reduction a 8 2 pour cent du taux 
de l'ınt ret a ete depose sur le bureau de la G. A. N. Les articles 
9, 14 et la loi $U les prets sont modifiea. 

L'art. 9 modıfıe prcvoıt que le taux de l'intcrct y eompris les 
frais et la eommission, ne pourra pas dcpasser 8 l 2 o o. Seulement 
dans fe eas d'operatıons SOUS la forme de eredita Ouverts, Je taux 
pourra atteindre 12 o o au maximum. 

Suıvant l'art. 14 modifie, les personnes privees ou leı personneı 
morales quı eantreviendraient aux dispositionı de l'article 1 ou qui 

127 so 

141 -
3000 

394 
S08 50 

75 -

Uinistere Monopoleı et Dounes Anlc. 28-3 ·38 

9 Expl. Ch. de Fer Etat Sirkedji 
Oir. Monopole Diarbakir 
Com. Aeh. Min. OH. Nat. Ankara 

Com. Aeb. Comm. G. Surv. Douan. lst. 
Municipalite Tarsoull!I 
Com. Ach. Command. G. Genrl Ank. 

Oir. Ventes Douanes Iıtanbul 

{ 
Com. Perm. Munieipalite lstanbul 
Oir. Eeonom. • ., 

Defterdarat Eıkichebir 

6-4·38 
28-3-38 
31-3-38 

6-4-38 
28-3-38 

1-4-38 

23-3-38 
30-3-38 

28-3-38 

• 

14 -

15 30 
14 
11 

11 
ıs 

ıs 

13 
14 

appliqueraient illcgalement l'exeeption qu'ıl prcvoit, ou qui dissimu· 
leraient dana leurs deelarations le taux reelleme11t perçu sont dccla· 
rcı uımricrs ı 

Suivant l'art. 16: toüs frais et eommission!I ll!lor.t eompris dans 
le taux de l'interet ıınuf les frais d'experts et d'a1surances. 

Lcs emprunts eontractes avant la promulfation de la prcsente 
loi et eonformemcnt aux dispositionı alors en vifueur demeurent 
valables pour einq ana. 

Le nouveau projet de loi sur le combustible 
Pour l'augmentation de la consommc.tion de la houille 

On evalue iı 2SOOOOO tonnes Ja quantite de bois brıilce au eours 
d'une annee dans les cbefs·licux des Vilayl'lı. Kaza et Nahiye. dıı.ns 
les deparlements offieiels, les ecole.ı, les hôpitaux. les bains publiell'll, 
les fours. 

Combien cela fait-il d'arbres et ,de forets ? se demande l'Ulus. 
Laissant de eôte ee caleul nous trouvonll'll qu'au point de vue de 

la chaleur degloyee ees deux milliona et demi tonnes de bois equi· 
valent a 1200000 toaneı de ebarbon de terre. 

Lea dill!lpositions restrietives de la loi forestiere empeeheront peu 
a peu la destruetion de nos foreta. 

Cependant tant que noull!I n'auro. s pas ;usare leı besoinll!I en 
eombustible du peuple en lui faisant employer le charbon de terre 
ou le poussier a la place du boıs nous ne pourrons pas interdire 
eompletement la eoupe du boiıı dans nos forets. 

D'autre part. le programme industriel dont nous poursuivonı> 
l'applieation nous commande de prendre sans retard les mesures 
vouluts pour faire appreeier notre ehz:rbon ıur les marehes inte
rieurs et sur ceux de l'etranger. 

(a suivre) 

De la Direction Generale des Chemins de fer 
100 tonnes de cblorure de zinc d'une valeur 

20000 Ltq•. ıeront at'hetees par voie d'adjudicatiolld 
chete, le Lundi 9 Mai 1938 i. 15 h. au local de l'.4 
Generale a Ankara. 

Ceux qui de•irent y prendre part doinnt reaıettı;. 
•idence de la CommİHİOD le meme jour juıqu 'a ı~ 
fres, une garantie provİIOİre de 1500 Ltqı. leı cert' il 
par la Joi et un certifıcat de competence delivre p•' 
des Travaux Publics. 

Les eahiera des charges sont distribues gratuit 
kara par le Service de• Approviıionııaementa et a it• 
par le Bureau de Reception. 

Çartamba 23.3.938 

Hamm azot (Aık. Fabr.) .,: 613 
Bekleme mahalli ve yıkama ve yemekhane .~ ~· binası irat• ~ 

·'~ 625 
Sadeyağ (Gaziantep Aık. SAK) .?\-. 627 
Dişçi malzemesi (İıt. Sıb. Müeı.) .\~ 629 
Bakırköy emrazı akliye ve aaabiye hHt. eıya deposll 
Sıh. Mftes.) .,: 629 
Gabyon (DDY) .\! 6.12 
Lacivert kumaı (Kandilli Kız Liıesi) .,~ 632 
Pirinç (MMV) .,: 632 
Dumlupınar ilk okulu İDf. (Afyon Vil.) ,,; 632 
Yulaf (iıt. Komut.) .\~ BM 
Demir (PTT Fabr. Müd.) .,-. 633 
Garaj inş. (Afyon Vil.) X• 63( 
Gümrük karakolunun inşası (Gaziantep Nafıa 
Köprü ve menfez inş. (Afyon Vil.) .\! 634 
Sitil ipi, urgan v.ı. (Tophane Lvz.) .\! 634 
Kerestelik çam tomruğu (DDY Erzurum) .\! 635 
• Benzin ve yağ bidonu (Kayseri Tay. Fabr.) • ~ 636 
Kardif kömürü (MMV) .\; 639 
Nafıa daireıi için mobilya (Afyon Vil.) .\" 641 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittır· 
Hamiş : "No.,, işareti ilanı havi gazetemizin sayısın• 

Mercredi 23·3· J 938 ------------
Acide a:totique (Fabriques Militaires) N. 613 6 
Construction refeetoire lieu pour lessive ete. (Ch. de fe' 
Beurre (Com. Aeh. Milit. Guiantep) N. 627 ıo-' 
Artieleı dentaires (Oir. Hyg. Assistance Soc. Djafhalogh (jl 
Construction toiture iı l'hôpital des alieneı Bakirlceuy 

Asaiıt. Soc. Djag.) N. 629 
Etoffe bleue (Dir. Lycee Kandilli) N. 632 
Ri:z (Min. Def. Nat.) N. 632 

Construetion batiment eeole: Primaire "Doumloupı11ar,, 
N. 634 

Construetion rarage (Vil. Afion) N. 634 
n batiment surveillance douanicre (Dir. 

zianfep) N. 634 

Articleı de fer (Dir. Fabriques P.T.T.) N. 633 
Foin (Command. lstanbul) N. 633 
Conll!ltr. pont et aı ehes (Vil. Afıon) N. 634 
Ruban et fil "sail,, (lntend. Tophane) N. 634 
Trone de bois de aapin (10 eme Exploıt. Ch. de Fer Etıt 

N. b3S ~ 
• Bıdons d'huile et benzine (Fabrique Aviation iı Kaiı9eril 
Cardiff (Min. Def. Nat.) N. 639 

* Lea uteriıquea indiquent une Yente 

N. B.- Les Nos indiqueı en regard 
journal dans lequel l'aviıı a paru. 

el par voie de sıır 

des :ırticles ıo1l1 
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~~~ Acele satılık köşk 
·.~~ 

~ 

~ Edirnekapı-Metris şosesi üzerinde ve Rami 
~~ ilerisinde Bay Alinin eşcarı müsmire ve müteoe" 
~J\ bir mıktar bağı, tatla ve bol ıuyu havi

0 

yedi döllilll' 
·~~ . . . d k. __ ,, ıl 
~~~ arazı ıçerısı~ e .. ı o_n odah ve ayrıca ahır ve ku• .. tJ"ı 
~ nalarını camı koşku acele ve pek ehven fiyatla •' l 
~~ tar talip olanlar İstanbul Belediyesi Zabıt ve Mu'~I 

i
~ ~ Mümeyyizi Kemale mürae&atla her vakit malümat 1 

bilir . 
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