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1 •paşaaa yapt. ilk mektep binası inş. kapala z. 

Cibaıı : kr) 
ıır Yan 

•ok. 1( teıviy . gın yerinde Anahtar ve Kasatura paz. 
•tılık eı turabiyesi 

•Vık 
O kıp1 Ve su memurluğu ltulubesine yap. demir ,, 
St6d Pencere parmaklıkları 

s.ı>"l ~~ ~•nkurtaran merkezinin tamiri • C,~İınt Yunde yap. mektep binası inş. (temd) 
••lıh, ep·Maraş yolunun arasında tesviyei türabiye aç. ekı. 

Ostiid Ve bataklıklara olokaj yap. 

rı._ ~ I<aracaabmet şebitli~i dahilinde adi kaldı- paz. 
•p. 

tı, 
~r, l<ti .. a.. · D~ . . ~ ve ispençiyari alat, Hastane Lev. 
eva· -

'•rııpu) H '-"ih t . . . ... 3LJ E:ltk . ı. •se .. ı1 •• . nısaıye aervısı ıçın: .. a . paz. 

~-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 
'l' •lıtı te . . 
elef ınıalık ahırındaki elektrik tesisatının tamıri 

t..ı,,:" ~•~inesi: 15 ad. 
losu: ~ur: 400 ad. - N. K. 8. A. yeraltı kab-
~ 111.-elektrik cereyan sarfiyat saatı: 1 ad. 

tıısucat Elb" • I\· • ıse, Kundura, Çamaşır v.s. 
o••le: 80o 

" it. 
~-il icıl--! v 'l' .... ~tasiye-Yazıhane Levazımı 

e'•iııı 
Kırt . lllalıenıesi: 41 kal. 
l\e •••ye tb0 , • ,, 32 ,, 
&f ırıurekkebi: 1 t. • karbon verni~i: 50 k. 

o buy. 
~· ' ve büro eşyaaı, Muşamba-Hah v.s. ,, d 

olıbı: 3 ad. 

~ru1<:1t- o_~ 
1(

11
_ ~in, Makine y agları v. s. 
1'11 Sob l 

• ık meıe odunu: ~5 t. 

~·· 
~ettik 

'l' ..... ---....:::__ 
r,,;~t s~•lıernesi (Edirnekapı temizlik evi için) 
S 2 •d. <>ndürme aleti (Üalıtüdar tephirhanesi için) 
lılt, 
~ ıı Çiftli . Ü 
eıı İti . tı kuau ( skiidar tephirbanesi için): 60 m3 
•ııı1 erı müd. için tasfiye tesisatına, ıu tulumba

'y lrı~ b-.e kanıyonetler için mab:eı:ııe: 5 kal. 

Q •d. (toru: 50 ad. • menaol kapalı:: ve bileziğ:i 60 
'•knı ;ırıd) 

t.!etsiıı MOOo it. 2 ad.: - baskül 250-30·J: k. 1 ad. 
~ L,llte eınteket bast. için maket (Yelter, Scbcere, 

paz. 

aç. ekı. 

aç. eks. 

kapalı z. 
,, 

aç. eks. 

pu. 

aç. eks. 

paz. 
,, 

,, 
,, 

,, 

,, 
aç. eltı. 

14898 14 

232 50 

82 22 

243 -
3000 
4431 79 

300 13 

303 -

113 85 

2816 -

1680 

8111 -
9831 25 
1725 - · 

300 

120 -
30 -

200 -
81 35 

2160 -

1100 -
•lv,

11
• ııschla~er, Maguet fabrika malı) 

1 
•el. ('le tirfon (yerli veya ecnebi mamulatı): 1190000 

tf,. l•rt. 390 kr) 
kapalı z. 105950 46 

~ ·~e 
A ~iç, kln•lıemesi (temd) 
""b •lıy: 2 5 t 

u"•t ' . 
9 ~•) lll•ıalı ve flanşlı dökme boru ve teferruatı: 

~ e111 

~~tk 
't, ~t, Sebze v. s. 

"11~: l 
b OOo •d. (tead) 

o,, ) ~Ozayedeler 
~I· Gct., •dl· -
~ •tı .,, ıye binası enlıtaıu 
l1 tli11ıy,"'~cı•yı tıbbiye ile tırnak cilaaı, motör v .ı. 
,, 4'·25t 
S. Poıt•n' .. 

,., enın arkuradaki araa üzerinde bulunan 
"e clilı:ltiaın yıkılma işi 

78540 -

aç. eks. 600 30 
,, 4250 -
,, 3781 48 

aç. eks. 600 -

paz. 1920 
440 22 

" aç. art. 
,, 400 -

1117 36 

17 44 

6 50 

18 23 

332 38 

22 51 

22 73 

8 55 

211 20 

126 -

60J 33 
737 35 
U9 ~8 

22 50 

28 -

9 -
o 23 

15 - -
6 10 

162 -

82 50 

6547 52 
5177 -

318 75 
283 62 

45 ·-

:30 -
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Balya Belediyesi 
Gaziantep Vilayeti 

lstanbul Belediyesi 

fstanbul Belediyesi 

İstanbul Belediyesi 
İst. Deniz Tic . Müd. 
D. D. yolları H. paşa 

D. O. yollan H. pa,şa 

D. D. yolları H. paşa 
,, 
,, 

1.tanbul Belediyesi 

Gaziantep Vilayeti 

İstanbul Belediyui 

" 
,, 
• 

lıt. Telefon Müd. 

inhisarlar U. Müd. 
Mersin İçel Vil. Da imi En. 

Oevbt fJ. yol. Ank. H paşa 

Dinar Beled. 
O. O. yol. H. paşa 

" 

Güa Saat 

7-4-38 15 -

28-3-38 14 

28-3-38 14 

28-3·38 14 -
20-3-38 iti b. bir hafta 

31-3-38 

28-3-38 

28-3-38 

28-3-38 
26-3-38 
14-4-38 

14-4-38 

14-4-38 
14-4-38 
11-4-38 

28-3-38 

31-3-38 

28-3-38 
28·3-~8 

28-3-38 
28-3-38 

11-4-38 

12-4-38 
5-4-38 

9-5-38 

29-3-38 
11-4-38 
11-4·38 

10 -

14 -

14 -

14 -
11 -
10 30 

10 30 

15 -
15 30 
10 30 

14 -

10 -

14 -
14 -

14 
14 

15 -

14 -
15 -

15 30 

14 ~ 
ıo 30 
10 30 

İıtanbul Komut. SAK 28-3-38 15 

lst. Defterdarlı~ı 
,, 

THK İznik Şubesi 
Ank. PTT Mid. 

21-4-38 
21-4·38 
6·4-38 

4-4-38 

14 
14 
15 -
15 - -

'---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Daha fazla malumat ve ilanların tam metni • • 

ıçın 

lütfen iç sayifelere müracaat edin iz ! 

a) M 

inşaat - Tamirat· Nafıa işleri ve Malzemesi- Harit 

Balya Ilıca Nahiyesi Kayalarköyü :\luhtarlığından: 

Köyümüzde yapılacak mektep bina.;;ınm ihale tarihi olan 
20.3.938 tarihinde Balya belediye~İnde yapılan münakasa ne
ticesinde verilen hedel haddi layık görulmediğinden müna
ka~a, müzayede ve ihale kanununun olbabtaki ahkamına tev
fikan hir hafta ıniiddetJe temdit ve tekrar ilaııına karar ve
rileli. Mektebin muhammen bedeli 3 bin liradır. 

Gaziantt>p Vilayeti Daimi Enciimeninden: 

Gaziantep - l\lara~ yolunun 53+500-65+000 inci kilo
metreleri arasındaki 4 ı3 l lira 79 kuru;;; bedelli ke-.ifli tev-... ... 
siyei türabiye islahı ve bataklıklara hloırnj yapıl •• a.;;ı 15 gün 
müddetle ~çık ek ~iltmeğe konmu~lur. Taliplerin evrakı keş
fıye ve şeraiti fenniyeyi görmek iizere hergün ve münaka· 
kasaya i;.lirak için de ~l.3.938 per~emhe gunü :;aat 10 da 
332 lira 38 kuruşluk teminatt muvakkatay. hamilen vilayet 
daimi encümenine müral'.:ıatları ilan olunur. 

* • • 
Üsküdarda Karacaahmet Şehitliği dahilinde yap. adi 

Kaldırım Bak. 2 inci sahifedeki İstanbul belediyesi ilan
larına. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. - -
İstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: 

Mülhakat Liman daireleriiçin 15 aded telefon makinesi 
mubayaa edileceğinden talibolanların teklif edilecekleri fi
atıo yüzde 7,50 teminatı muvakkatelerine aid makbuz 
veya banka mektubile birlikte 26.3.938 cumartesi gunu 
saat 11 de Müdiriyete ve şeraiti anlamak üzere İdare şu
besine müracaatleri ilan olunur. 

• • • 
400 Ad emaye ambalaj-900 m. N. K. B. A. yeraltı 

kabolsu ile 1 adet elektrik cereyanı sarfiyat saatı nlınaca~
tır. Bak: Müteferrik sütununda O. O. Yolları ilam'la. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .. 

* • • 

= 

800 kilo kösele alıaac:ıktır. Bak: Müteferrik sütununda 
Devlet Demiryolları ilanın.'!!. 

Matbaa işleri, ~rtasiye.:_..Y_!lzıhane Malzemesi 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

Muhammen bedellerile miktar ve evsafı aşağıda yazı
lı iki grup malzeme her grup ayrı ayrı ihale edilmek 
şartile hizalarında yazılı gün ve saatlerde Haydarpaşada 
gar binası içindeki satınalma komisyonu tarafından kapa
lı zarfla satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği ve
saike ve resmi gazetenin 1.7.37 tarih "~ 3645 No. lu 
nüshasında intişar eden talimatname dairesinde alınmış 
ehliyet vesikası ile hizalarında yazılı muvakk t teminat
larını muhtevi teklif mektublarmı eksiltme saatinden bir 
saat evveline kadar komisyona vermeleri lazımdır. 

Bn işe ait şartnameler Haydarpaşada satınalma ko
misyonu tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1- 41 kalem muhtelif cins ve miktarda tersim rnal · 
zemeıi muhammen bedeli 8111 lira muvakkat teminatı 
608 lira 33 kuruş olup 14.4.38 perşembe günü saat 15 
te kapalı zarfla. 



Sayfa 2 

2 32 k~lem muhtelif cins ve miktarda kırtasiye mal
zemesi muhammen bedeli 9831 lira 25 kuruş muvakkat 
teminatı 737 lira 35 kuruş olup 14.4.38 perşembe günü 
saat 15,30 da kapalı zarfla eksiltmeleri yapılacaktır. 

Gaziantep Vilayeti Daimi Eacümeninden: 

Dört adet Remigton ve ideal marka yaıı makinesi açık ekıilt
me ile satın alınacaktır. Satmak istiyenlerin 31.3.938 perşembe 

günü saat 10 da vilayet daimi encümenine müracaatları ilin o-
1 unur. 

* • * 
1000 k. Karbon mürekkebi ile 50 kilo karbon verniği 

alınacaktır. Bak müteferrik sütununda D. D. Y. ilanına. 

Kereste, tahta ve saire 

Kırklareli P.T.T. Müdüalüğünden: 

Kırklareli Derekoy nAhiyesi Kurudere Devlet ormanından 
ke ilmf k ve Çorluya te~lim edilmek şartile ;dari ve fenni 
şartnamesindeki evsafı havi 8 metre tulünde 2190 adet me
şe cin inden telefon direğı kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

Muhammen bedeli 16425 lira, muvakkat teminat 123t 
lira 88 kuruş olup ek iltıne~i 6.4 938 çarşamha günü •mat 
11 rle Kırklarclinde P.T.T. Müdürlüğünde yapılacaktır. 

f .... teklilerin mu\'akknt teminat makbuzu veya banka mek
tubu, Ticaret odası vc~ikasından ba~ka miHt'alıhidJik vesikası 

ve teklif mektubunu muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 
11 e kadar komisyona vereceklerdir. 

Fenni -.e idari şartnameler Kırklareli P.T.T. Müdürlü
ğünden para ız verilir. 

Mob"lya, Ev ve Bfiro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

Hepıine keşif edilen fiyat 1035 lira olan 10 adet berber kol· 
tuğu ile 10 adet masa açık eksiltme suretiyle alınacaktır. 

Şartname ve resimleri parasız verilir. 
Eksiltmesi 4 nisan 938 pazartesi günü saat onda MMV utın

alma komisyonunda yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı 77 lira 63 kuruştur. 

Talib olanların mezkür komiıyona müracaatları ilin olunur. 

Mahrukat Benzin-Makine yağları v :2.:_ 

Gaziantep Villyeti Daimi Encümenden: 

Memleket Hastanesi için 25.000 k!lo kuru sobalık me· 
şe odunu açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Talihlerin 28 liralık muvakkat teminat teminatı hami
len 3 l .3.938 perşembe gönü saat 1 O da Vilayet Daimi 
Encümenine müracaatları ilan olunur. 

* • * 
4COO kilo a-az yağı alınacaktır. Bak: Erzak sütununda Çanak

kale Mst. Mevki SAK ilinına. 

Müteferrik 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum İdaresinden: 

M':.lbammen bedeli yerli olduiu takdirde 105.950.46 
ecnebi olduğu takdirde 78.540 lira olan 1 .190.000 adet 
galvanize t irfon 9.5.938 pazartesi günü saat 15,30 da ka· 
palı zarf usulile Ankarada idare binasında satın alına
caktır. 

Bu işe girmek is teyenlerin yerli olduğu takdirde 
6547.52 ecnebi olduğu takdirde 5177 liralık muvakkat 
t ~mina t ile knnunun tayın ettiği vesikaları ve Nafıa mü-· 
teahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 390 k11ruşa Ankara ve Haydarpaşa vez
nelerinde satılmaktadır. 

• * • 
Muhammen bedelleriyle miktar ve vasıfları aşağıda ya-

zılı 5 grup malzeme her grup ayrı ayrı ihale edilmek 
şartile hizalarında yazılı gün ve saatlerde Haydarpaşada 

gar binası içindeki satınalma komisyonu tarafından açık 
eksiltme He satı ı alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve hi· 
zalarında yazılı mu·rnkkat teminatlarile birlikte eksiltme 
glinü saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyoııdan parasız olarak 
dağıtılmaktadır. 

9 kalem muhtelif cins ve miktarda ambuvatmanlı ve 
flanşlı dökme boru ve tefcrrüatı muhammen bedeli 3781 

MÜNAKASA GAZETESİ 

lira 48 kuruş, muvakkat teminatı 283 lira 62 kuruş olup 
l 1.4.938 pazartesi günü saat 10.30 da. 

1000 kilo karbon mürekkebi, 50 kilo karbon verniği, 

muhammen bedeli 1725 lira, muvakkat teminatı 129 lira 
38 kuruş olup 1 1 .4.938 pazartesi günü saat J 0,30 da. 

2500 kilo külçe kalay, muhammen bedeli 4250 lira, 
muvakkat teminatı J 18 lira 75 kuruş olup J 1.4.938 pazar• 
tesi günü saat 10,30 da. 

400 adet emaye abajur. 900 metre N. K. B. A yeraltı 

kabloıu, 1 adet elektrik ceryan sarfiyat saatı, muhammen 
bedeli 2816 lira, muvakkat teminatı 211 lira 20 kuruş o
lup 14.4.38 perşembe günü saat 10,30 da. 

800 kilo kösele, muhammen bedeli 1680 lira, muvakkat 
teminatı 126 lira olup 14.4.938 perşembe günü saat 10 
buçukta. 

Dinar Belediyesinden ; 

Keşif bedeli 600 lira 30 kuruşluk satın alınacak itfai
ye malzemesi 29.3.938 ıalı günü saat 14 de açık eksilt
me suretile Belediye Encümeni huzurunda ihalesi yapıl
mak üzere tekrar temrlid edildiğinden talihlerin efya 
şartnamesini parasız olarak Belediyeden temini için mü· 
racaatları ilan olunur. 

• • • 
3 Adet baskül alınacaktır. Bak İnhisarlar U. Müd· 

ilanlarına. 

Erzak, Zahire, t:t ve Sebze: 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

İhale günü talibi çıkmadığından İstanbul Komutanlığına 
bağlı kıtaat hayvanatı için 600 ton yulafın kapalı zarf ile 
ihalesi 1 1 ni:;an 938 pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır. 
Muhammen tutarı 34,500 liradır. ilk teminat 2;)88 liradır . 

Şartnamesi 173 kuruş mukabilinde verilebilir. İ.::teklilerin 
ilk teminat makbuz veya mcktub!arilc 2490 sayılı karıunuıı 

2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarile beraber ihale 
günü ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif mektn h
larını Fındıklıda komutanlık satınalma komisyonuna verme
leri. 

* * * İhale günü talihi çıkmayan ihale:;İ tO gün uzatılan 
Gümii~suyu hastane:si için satın alınacak 1000 tavuğun açık 

eksiltme iJe ihalesi 28 mart 938 pazartesi günü saat 15 te 
yapılacaktır. !\lı.ıhammen tutarı 600 liradır. İlk teminatı 45 
liradır. Şartnamesi hergün öğleden evvel komisyonda görü
lebilir. l::.teklilerin ilk: teminat makbuz veya mektuplarilc 
2490 sayılı karıunun 2 ve :~ üneii rnaddelmindP, yazılı vesi
kalarilc beraber ihale günii Fındıklıda Komutanlık :;atınal· 

ına komisyonuna gelmeleri. 

Çanakkale Mat. Mevki Satınalma Komisyonundan : 

1800 Kilo Toz ,eker 
4100 ,. Arpa tehriyesi 
1000 ,, Salça 
800 ,, irmik 

4500 ,, Kırmızı mercimek 
2000 ,, Tuz 

150 ,, Kırmızı biber 
4000 ,, Gaz yatı 
Çanakkale Mustabkem Mevki kıtaat birlikleri ihtiyacı için yu

karıda cinı ve miktarlara yazılı sekiz kalem erzak pazarlık su
retile satın alınacaktır. 

ihalesi 25.3.938 cuma günü 1aat 15 te Çanakkale Mat. Mevki 
Satınalma l<omisyodunda yapılacaktır. 

Lüleburgaz Tümen Satınalma K.omil'yonuadan : 

Lüleburgaz Sv. Alayı bayvaoatınıo ihtiyacı olem 120000 kilo 
kuru ot eksiltmesinde talip çıkmadığından pazarlıkla alınacaktır. 
Pazarlığı 1-4-938 ıünü saat 15 tedir. Muhammen bedeli JJOO lira 
ilk teminatı 247 lira 50 kuruştur. İsteklilerın şartnamesini görmek 
üzere hergün ve pazarlığa işti .. ik için belli gün ve saatte Lüle
burgaz Tümen satınalma komiıyonunda bulunmaları. 

• • • Hayrebolou Sv. A layı hay~anatının ihtiyacı olan 118300 
kilo saman eksiltmesinde talip çıkmadığından pazarlıkla alınacak
tır. Pazarlığı 1-4-938 günü saat 15,30 dadır. Muhammen bedeli 
1183 lira ilk teminatı 73 lira 50 kuru,tur. İsteklilerin hrtname
sini görmek üzere hergün ve pazarlığa iştirak için belli gün ve 
1aatta Lülebourraz Tümen satınalma komisyonunda bulunmaları. 

. .. 

24 Mart 

,------------------------------~1 İstanbul Belediyesinden: 
Keşif bedeli 300 lira 13 kuruş olan Üsküdard• 

karacahmet .,ehitliği dahilinde yaptırılacak adi kal· 
dırım pazarlığa konulmuştur. Keşif evrakı Encüoıell 
kaleminde görülebilir. İstekliler 22 lira 51 kuruşl11~ 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 28.3.938 
pazartesi günü saat 14 de Dain:ıi .Eucümende butıın· 

h. 

1 malıdırlar. 

\..--------------------------~ ş 

~-~~~~~~·-~:~~~~~~~~~~-~..# li 

b Afyon Kor Satınalma Komisyonundan: 
1
; 

1- Nakliye taburunda 3 eılpi Berliye kamyoneti ile buO / Ş 
ait 9~ adetten ibaret 124 kalem malzeme 24.3.38 pertembe ~ 
nü saat. 14 den 16 ya kadar ~akliye taburu garajınd~ satıtac• ıil' s 

2- Üç Berliye kamyonetıle 124 kalem malzemeıune 200 ' 
tahmin _edilmiştir. f 

ü - isteklilerin hergüa nakliye taburıma müracaat ederek. tf' 
rajdaki kamyonet ve malzemeyi görebilirler. Fazla izahat ~·~ 
yenler kcn ıatınalma komisyonuna müracaatları ve alıma itt''ı 
edecekler 15 liralık muvakkat tem~nat makbuzlarile muayyeıı 
atte nakliye taburu garajında hazır bulunmaları ilin olunur· 

İstaabul Defterdarhtıntlan: 

Cins ve bulundukları yer Mubam. ~ 
Lira kr· 

Üıküdarda Paşakapısında bir kısmı yanmıt olan 
Adliye dairesi ankazı (para11 peşin ve sırf 
nakid verilecektir.) 1920 

İıtaabul Defterdarhtı deposunda 1aklı allh ve 
eczayı tıbbiye ile losyon, tırnak cilası , krem. 
kurutma ve hunuli tazyik makinesi vesaire gi- 440 t2 
bi 70 kalem muhtelif cins eua: ~ 
Yukarıda cins ve bulundukları yerler yazılı ankaz 'Ye etY',f' 

zalarındaki bedeller üzerinden bir ay içinde pazarlıkla ayrı or 
satılAcaktır. İsteklilerin ve tediye şeraiti ile diğer şartlarıııı t#'f' 
renmek isteyenlerb yüzde 7,5 pey akçalarile 21.4.938 pcrfe il 
aiinü saat 14 e kadar milli emlak müdürlüğünde toplanan k0

"' 

yona gelmeleri. 

Ankara P. T. T. Müdürlüg~ünden: 
il 

H~zine namına istimlak edilen merkez postabart~:,ı 
arkasın ~ aki arsa üzerinde bulunan beş ev ve dükk'y' 
yıkılma işi enkaz müteahhidine ait olmak üz.ere z ı .3- ıJ~ 
den itibaren 15 gün müddetle açık arttırmaya konul~ 
tur. d r 

Muham en bedeli 400 muvakkat teminatı 30 lira 1 
• 

Şartnam~ hergün Müdürlük kaleminde görülebil.ir· 00e 
Arttırmaya girecek t alihlerin 4.4.938 pazartesi g ,t 

saat 15 te Müdürlükte müteşekkil komisyona mürac' 

ları. 

Türk Hava Kurumu İznik Şubesinden: 
dt-

Şubemizde mevcud 2500 kile zeytinyağı 18.3.938 tıı'' 
itibaren yirmi gün müddetle nçık arttırmaya _konıııuŞdif 
6 nisnn 938 çarşamba günü saat 15 te İznık B~l~if' 
salonuuda arttırması yapılacakur ve bedel haddı ,r 
görülürse ihale olunacaktır. İsteklilerin Şubeye mü~ 
ları. ~,..,,. 

:> 

\ D.D.YouAnı işu:rME u. MUoUlltÜGÜNDf' 

Muhammen bedeli 2232,5 lira olan cem'an 2350 metre tuıaj 
lokomotif alev borusu açık eks\\tme usuliyle 6 4-938 ç•~•:,f'' 
günü saat 15,30 da Sirkecide 9 ncu işletme binasında mu 4' 
Komi•yonu tarafındıtn satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanuni v esikalariyle birlil<te,tl" 

Vüzde 7 5 niıbetinde teminat akçeleriyle Komisyona mürıı''e~f 
' • 1111 rı lazımdır. Şartnameler paras ız olarak Komisyondan verı 

~--- ------- - (1543) 2-~ 
" Acık Eksiltme ilanı .. 

İstanbul Kız Öğretmen Okulu . 

b) ÜZAVEDELER 
Satınalma Komisyonund•11 ~ 

4.4.938 pazartesi günü saat 11,30 da İstanbul Maarif ~~ ~ 
lüğil binası içinde Liseler Muhasebeciliğinde toplanan Ok"1 ~ 
siltme Komisyonu Odasında 750 lira keşif bedelli istaııb" 

Denizbank Fabrika ve Havuzlar Müdürlütiinden: 
Fabrikamızda teraküm eden cık aa, ve köfehend parçalMi· 

le ,artnamesindf': eb' adı gösterilen yeni saç parçalan için yapılan 
açık pazarlıkta eskilerin beher tonu 10 lira ve yenilerin tonu da 

14 lirada kalmıştır. Bu fiatlar haddı liyıkında görülemediğinden 

açık arttırma suretile tekrar müzayedeye konacaktır. Yukarıda 

1 

kaydedilen fiatlardan fazlasına talip olanların 25.3.38 cuma günü 
saat 15 te 200 lira muvakkat teminat paralarile birlikte idaremiz 
levazım tubeıine müracaatları. 

Muallim ıuehtcb! tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. fe'~ 
Mukavele, elu:ltme, bayındırlık işleri genel huıusi "• ff' e 

şartnameleri, proje, keşif hulisasile buna müteferri diğer 
Okuldan öğrenilir. 

Muvakkat teminat 57 liradır. Jf 
İsteklilerin en az 500 liralık bu işe benzer iş yaptığııı'~/ 

idarelerinden almış oldu§"u vesikalara istinaden İstanbul f 
Müdürlüğünden eksiltme tarihinden bir hafta evvel alııııı''z J 
liyet Te Ticaret odası vesikaları ile gclrneleri. ( 14g5) 



llhisarlar U. Müdürlüğünden: l 
adet 20()() - ~· --

kiloluk baskül J 50 X 200 cm. platform 
eh.adında: Tuz Fen Şubesi 

" 250-3()() ,, " : Tütün Fabrikalar 
1 Şubesi 

ttııat>-Yluk~rada tartma kabiliyetleri yazılı 3 adet baskül 
·-.e erı 'b· k il- p mucı ınce pazarlıkla satın almaca tar. 

at ı 4 d azarlık ı 2.lV.938 tarihine rastlıyatı salı günü 
lıın l( e. Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
llJ_ oı:nısyonunda yapılacaktır. 
be1e;a~tııameler parasız olarak hergün sözü geçen 
ıv a ınabilir. 

flerin~ Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız tek
afta 

1 
le buna aid resimleri münakasa gününden bir 

libeıe e~"eline kadar yukarıda hizalarında gösterilen Fen 
rıae v__ . vermeleri lazundır. 

ilatte .~steklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
dı &e YU.tde 7,5 gavenme paralariyle birlikte yukarıda 

Çen Komisyona gelm; leri ilan olunur. ( 1592) 1-4 

• • * 1-- ş 
ıılı N· artname ve nümunesi mucibince 13500 kilo yerli 

11 __ ışasta Kola pazarlıkla satın alınacaktır. 
U sa t Pazarlık ~9.lll.938 tarihine rastlıyan salı gü· 
eki ~l J5 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şttbesin· 
ııı_ un Komisyonunda yapılacaktır. 

Ubed Sartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
iV en. alınabilir. 

&aatte - _isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
dı g YUzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 

eçen Komisyona gelmeleri ilan ::>lunur. ( 1405) 3-4 

* "' . 1-L · 
~~ (

440 
ıst:esinde eb'at ve miktarı yazılı 28 kalem malze· 

93 ad llletre gaz borusu, 140 adet gaz borusu flanjı, 
1 ad ;t Nipel, 1 15 adet deve boynu, 5.i boy lama demiri, 
ildct e . demir saç lavha, 4 adet galvaniz saç lavha, 21 
kose Çınko lavha, 15 kilo rondela, 20 kilo somun, 28 boy 
~ booent, 36 adet demir saç lavha, 13 boy pirinç çubuk, 
boy 'J takırn çeliği (su çeliği) 4 boy sekiz köşe çelik, 5 
r~ko Yuvarlak çelik 117 adet dirsek, 98 adet Amerikan 
Ç'likr,b 1 10 adet redüksiyon, 11.0 adet boru T. 300, metre 
t~li 

4 
Otu, 146 adet çelik fJanJ yakalı. 30 kg. çehk yay 

la8;ik SQ adet demirci zımpara kağrdı, 4 lavha contalı 
traı 1 32 adet salmastralı musluk fl:ınjsız, 28 adet salrnas-

'atıll 7usluk flanjh 52 adet stop valfdökme) pazarlıkla 
1;~nacaktır. 

~İitıij Pazarlık 30.UJ.938 tarihine rastlıyan çarşamba 
Silld ks.aat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubı:ıyaat Şube~ 

i~ 1 Al~nı Komisyonunda yapılacaktır. 
dell - Lısteler parasız olarak hergüıı sözü geçen Şube

Clhnab·ı· iV ı ır. 

&~'-tt - .. İsteklilerin pazarlık için tayin edılen gün ve 
~dı e Yuzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda 

~ leçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 1425) 3-4 
... ~ 

·~---· ~~~- ~~u~· ~~~~~----~~"~°" 

~~~~r" ~ı;.r arna_~eler, Ticaret nıuahedleri 
Ver ·ı 

gı erdP. tahsil ıniiruru zaman müddet ve başlangıçları 
hakkında Maliye Vekaleti Tamimi 

(647 inci nüshadan devam) 
24l6 

~;ı ( • llUtnarah kanunun birinci maddesinin üçüncü fıkrasında 
"ııı~~· ' · bu kanun mucibince alınacak buhran zammı, kazanç . ,ı,·ı 
lıiltrıe~ıe bıeraber ve aynı hükümlere tevfikan tahsil olu~u.r) de-
b-Şl;ı e bu vergi tahsilatına aid müruru zaman müddetının ve 
"ııı y ll~ıcının tayin ve tesbitinde de 1048 ve 3258 numaralı eski 
1ttiıı~tıı ka,anç kanunlarmın müruru zamana taalük eden hüküm 

ın c" . 
.. llu harı_ olacağı anlaşılmaktadır. . . . 

lıı'ittı illc:uoılere nazaran hizmet erbabına tıırhedılen vergılerın 
1~1\ 11 ~tı . zıunan başlaagıcının tayininde birinci maddede iıah edi· 
ı., Ttkıld • • k 
"l~l"i e ayni vergi 2395 numaralı kazanç v~rgısı anununun 

~""~r~: llle~kiine konulduğu tarihten evvel aid o.la~ 933 .ve daha 
btttiği t n-~ı~ senelere taallQk ettiği takdirde verşın.ın katıyet ~.es
ktııı l arıhın, vergi 2395 numaralı kanunun merıyet mevkııne 
t tldu~ · ı· ı -'il· gu tarihten sonra olan 1934 ve daha ıonrakı ma ı 1ene ere 
lllııııult ettiği tıakdirde de verginin katileştiği mali yılı takip eden 
~'•i i~lın müruru zaman başlangıcı olarak kabul ve hesap edil-

'>• aııll\dır 
""ll6 . . 

~-l"i . "e 2728 numaralı kanunlara müıteneden hıznıet ~rbabı 
bı.ıil~tıde kalan kazanç vergisi mükelleflerine ilavete-n tarhedilen 
~itıi aı "ergi sine aid müruru zaman müddet ve başlanğıcıoın ta· 
L tide . 2728 it ~-lt ıae 2416 numaralı kanun 1 haziran 934 ve numara 
b--~~l da 29.5.938 tarihinde tatbik mevkiine konulrua.ş o~maıı 
~-Ilı e 1038 numaralı e1ki kazanç vergiıi kanuoundahı mururu 
h"kkn hükınünün tatbiki mevzuubahiı olamıyacağından bunlar 
~~ile ltıda 2395 nem aralı kanunun 325S numaralı kanunla tadil 
tqkih:d 78 inci maddeıine tevfikan verginin katileştiği m~li . yılı 
~qit... ~n mali yılın müruru zaman müddetine başlangıç ıttıhaz 

""eai ·k 3......, ı tiza eder. 
198() Muvazene ye rgisi: 

MÜNAKASA GAZETESi 

4- Hava kuvvetlerine yardım vergisi: 
Bu vergiye aid olan 2882 numaralı kanunun \2 nci madde

sile müruru zaman için konulan hüküm muvazene vergisine ait 
müruru zeıuan hükmünün aynıdır. Bu itibarla bu 1-'ergi müruru 
zaman baı:langıcının tayininde de verginin taallftk ettiği mali yıl 
takibeden mali yıl iptidasının esaa ittihaz edilm~si iktizh eyler. 

5 - Muamele vergisi: 
Bu vergiye ait tahsil müruru yaman hükmü ilk defa 1.6.38 

tarihinden muteber olan 2430 numaralı kanunun 27 inci madde
ıile konulmuştur. Bu maddede ( ...• tarhedilipte kat'iyet kes· 
bettiği mali yılı takibeden mali yıldan itibaren on yıl içinde tah
sil olunmıyan vergiler müruru zamana uğrar) denilmektedir. Bun· 
dan evvelki senelere yani 1039 ve 1860 numaralı Muamele ver· 
gisi kanunlarının mer'i bulunduğu zamanlara taalluk eden Mua· 
mele vergisi müruru zaman müddeti için müzkur kanunlara bir 
hüküm konulmamış olduğu gibi 2430 numaralı kanunda da buna 
dair bir kayıd mevcut değildir. 

Yalnız muvakkat ikinci maddesine (bu kanunun n~•redilen 
mukaddem zamana ait olarak tahakkuk etmi' vergiler bu kanu• 
nun hükümleri dairesinde tahsil olunacağı 2ibi tahakkuk etme· 
miş olanlar da bu kanuna göre tahakkuk ettirilerek tahsil edi. 
lirJ. 

Hükmü konulmuş ise de bu hüküm, 6 teşrinisani 934 tarih 
ve 25534-154 numaralı umumi tabriratta da izah edilditi üzere 
tahakkuk ve tah~il usul ve merasimine matuf oldutu cihetle ye
ni kanunla kabul edilen müruru zaman müddetinin bu kayda is
tinaden mülga kanunların meri bulunduğu zamana teşmiline im· 
kin yoktur. Bu itibarla 2430 numaralı kanunun meriyet mevkii· 
ne konulmasından evvelki zamana taalluk eden ve mezkur tarih
ten evvel tahakkuk ettirilmiş bulunan Muamele vergiıi tahsil 
müruru zaman başlangıcının bu kanunun meriyet mevkiine konul
duğu 1 haziran 934 tarihinde ve 1 haziran 934 tarihinden sonra• 
ya aid bulunan veya daha evvelki zamana aid olmakla beraber 
1 haziran 934 tarihinden sonra tahakkuk ettirilmif olan Muame
le vergisi müruru zaman başlangıcmın da kanunun 'r7 nci mad
desinde yazılı olduğu üzere verginin katiyet kesbettiği mali yılı 
takip eden mali yıl iptidasından hesap edilmesi !Azım gelir. 

(Bitti)j 

PiYASA HABERLERİ 

Vergiye Tabi Olmayan Tazminatlar 
.Mahye Vekaleti Divanı muhasC'batla mutabık kalarak or

man ameıı&jınan meınnrlarile harita subaylarına verilen taz
minatın kazanç, buhran, muvazene vergilerine tabi tutulma· 
malarını kararla5tırılırn:;.Lır. 

Çünkü orman amenajman rnemurlarile harita suhaylaı:ına 
verilmekte olan tazmiııat, arazi iizt>rınd~ çalıBdıkları zaman 

içiıı yapacakları zaruri masraflarla iaşelerinin karşılığı olarak 
ikamet yevmiyesi mahiyetinde ve kanutmn istisnalara müte
allik maddelerine gore oldu~undan kazanç, iktisadi buhran 
ve muvazene vergilerdP-n muaf tutulması ve yalnız ha\a kuv· 
vetlerine yardım vergisinin kesilmesi İcab etmektedir. 

~~~:::-~··~~~~~~~~~~~~-ı 
TEPEBAŞI DRAM KISMI 

llll //11111''' 

'" j' 11 
111111111 

Yazan: 
Pandeli Horn 

Bu akşam 

saat 20,30 da 

FİDANAKİ 
dram 3 perde 

Türkçui 
Fahri Kolin 

ESKİ FRANSIZ TiYATROSU 

KOMEDi KlS.ıU 

Bu akşam 

ıaat 20,30 da 

Bir Kavuk 
Devrildi 

komedi 5 perde 
Celal Musahip oğlu 

1111Ilı'11111 · 

ıııl,1 1111. 
ııııııı lııil 
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Sayfa 3 

(Suite de la 4eme page) 

Di verses con.str · au cimeticre Ankara (Dir. Restauration Municipalite 
Ank.) N. 634 

Constr. maisons pour fonctionnaires a la pepiniere modele Nighde 
(Vil. Nighde) N. 634 

Soude caustique, amoniac, filit, pulverisateur, ııapier tue·mouehe 
(Dır. Gen. Monopoles) N. 634 

Paletota et costume1 {Dir. Gen. SurYeil. Douan. Ist.) N. 634 
Beton iı doub)e trous (Dir. Economat P.T.T. Ank.) N. 635 
• Fumier (Command. lstanbul) N. 635 
Constr. pavillon a l'hôpital Haseki (Mun. lstanbul) N. 635 
Graisseur de laine, papier pour emballage, charbon pour dinamo (Cb. 

de Fer Etat) N. 636 
Poteaux pour reııeau telepbonique (Municipalite lstanbul) N. 636 
Pavage de route iı Adana (Ch. de Fer Etat Adana) N. 638 
Savon (Commıand. Naval Marmaral N. 639 
Concasaage de bles (Com. Ach. Milit. Tekirdagh N. 640 
Constr. depôt pour benzine (Dir. Trav. Pub. Tchan:ıkkale) 641 
• Chaussures tlntend. Tophane) N. 643 
Houille criblee (Vil. Kaisseri) N. 643 
Sacs a outillage (Min. Def. Nat.) N. 646 
lnstall. e!ectrique a l'ecole d'artillerie (Intend. Tophane) N 646 
Viande de boeuf (Hôp. Maladies Contagieuses a lzmir) N. 646 
Co11str lieu pour marcbe au bitiment halle (Mun. Afion) N. 648 
Rep. foyer (lntend. Ankara) N. 648 

• au batiment prcventorium et sanatorium (Dir. Preventorium et 
sanatorium) N. 648 

Rep. moteur (Mun. lsta.nbul) N. 648 
?etrole et provi.sion (Com . Ach. Place Forte Tcbanaklcale) N. 648 

* Les asterıaques indiquent une vente par voıe de ııurcnchere, 

N. B.- Lea Nos indiqucı en rega.rd des ıırticles !Oat ceux du 
iournal dans lequel l'aviı a paru . 

Ist. Ticaret ve Zahire Borsası 
[Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul J 

23 - 3 - 1938 

FİA TLAR ( Cours officiels) 
Afion (Opium) 

Aşağı (Moins) Yukan (Plus) 

Buğday yumuş.k (Ble tendre) 
Buğday sert {Ble dur) 
Buğday kızılca (Ble roux) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seigle) 
Yulaf (Avoine) 
Mmr sarı (Ma'is jaune) 
Peynir kaşer (Fromage kachere) 
Nohut iri(Poia chicbe) 
Kaplıca 
Güz Yünü 

Darı san (millet j•une) 
Keçi kılı (Poila de Chevre 
Badem iç 
Ceviz içi 
Suum (Sesame) 
Mercimek (Lentille) 
Fa1Ulye ufak (Haricot sec) 
Burçak 

Susam " ( • sesame) 
Yapak Anadolu (Mohaire) 

,. Trakya ,, Thrace 
Kuş yemi (Millet) 
Zeytin yağı l.ci yemel..lik (Huile d'ol.) 
Tiftik mal 

,, oğlak 

İç fındık (Nois. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Fındık kabuklu (Noiıdtes) 
Pamuk yağı (Huile de eoton) 
Sansarderisi 
Zerdeva ,, 

5 28 -
5 20 -

4 18 -
4 32 50 
4 8 -
4 35 -

50 - -
69 - -

117 20 -

31 10 -

2360 
3600 

5 

74 

31 20 -

2800 
4000 ::: '' E V 1 M '' =~:' .,~. I T 

·~" • / av,an 

Tilki n 

n 
.. •!• Porsuk 

::: Tercüme Bürosu •!• l-----,q. 
~ ~, 

Her lisandan ve her türlü terc üme işleri ve bil- •!• 
·~· ... ·~4 hassa münakasa ve müzayedelere müteallik şartna· ~: .. 
•!• melerin tercümesi derühte edilir. •!" 

... !. •!• "''" Azami ihtimam ve sürat .!,,, 
111>'1 ~ 

4:-4 Fiyatiar gayet mütediidir •:• • '!•ı "•... ... 
•!• "MÜNAKASA GAZETESİ" Abonelerine ı!'!• ı 
•:+ Hususi tenzilat yapılır •:• 
~ Yı 
.:. Adres: Galata, Perşembe P:t7.arı, Yoğurtçu Han, N. 3-4 •!• ı 
.. :. Telefon : 49442 °!• 
~ o 
i~o+++>•<+v+OO !+~>+~+oo+++I 

,~=----~--=---------~! 
HAFTALIK 

AKAR ve EMLAK GAZETES 
İstanbul İrad ve Emlak Sahibleri Birliğinin Organıdır 

Arzu edenlere meccanen numune gönderilir 
Adres: G.ı.Jata, Perşembe Pazar, Yoğurtcu Han N. 1 

Telefon: 49442 

1 

GELEN (Arrivages) 
Afion (Opium) k 

Buğday (Ble) 194 
Arpa (Or9e) 
Çavdar (Seigle) 60 
Un (Farine) 
Mmr (Mais) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Fasulye (Haricot sec) 
Pamuk (Colon) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foin) 
Susam (seaame) 
Kuş yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Pois Chiche) 
Zeylin yağı (Huilc d' ol.) 
B. Peynir (Fromage B.) 
Tiftik 
İç fındık (Noia. dec.) 
Raımol 

K fındık (Noisette) 

45 25 
30 --

45 75 

18 50 

25 

79 50 

10 -

12 -

GİDEN (Exportation) 
Razmol 
Arpa (Orge) 
Yulaf 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Pois chiche) 
İç fındık (Nois dec.) 
Un (farine) 
Tifti~ 

Yapak (Mobaire > 
İç ceviz 
İç badem (amande) 

DİŞ FİATLAR 
(Marcheı Etranıı-ers) 

4 50 

--

Buğday (Ble) Liverpul 4 52 
,. ,, Şikago 4 Ol 
,, ,, Vinipek 5 39 

Arpa (Orge) Anvers 4 13 
Mısır (Mais) Londra 3 12 
Keten t.(Gr.Lin.) n 7 49 
Fındık (nois.) G.Hamburg 39 _ 

K • • 38 -

t-llllillt n~rnaralı kanunun 9 uncu madeesinde ( ...... ·:· verıinin 
·~--~ ettıği mali seneyi takibeden mali ıeneden ıtıbaren b~ş 
t-t) lt~-l'fında tahsil edilmemiş olan vergiler müruru za~.ana ug· 
~iti ~d~Ydı mevcuttur. Bu hükme göre mtJvazene vergısınde ka · 
Ilı!\ \t~ht~ beş senelik tahsil müruru zaman müddeti başlan~ıc~· 
q"•ıltd rırınin tanlluk ettiği mali seneyi takibeden mali sene ıptı-

•n hesap edilnaeıi lazım gelir. ]~-------~~---------------~ 
imtiyaz ..ıübi Ye yaaı iJJıeri 

Direktörii: lamail Girit 
8aaı3dıiı 7cr: ARTUN Baaunevı 

G11liıtt1 Billf>r •nl.ı ... ı,, !'I!~ Hı 
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__ T_a_h_le_a_u_S_y_n_o_p_ti_q_u_e_d_e_s_ Adjudications Ouvertes Au jourd'hui 
Objet de l'adjudication Mode 

d'adjudicat. 
Prix Caatioa. Lieu d'adiudication et du 

eatimatif Proviıoire Cahier des Cbargeı 
Jours 

1 
lleurej 

A) Adjudications au Rabais 
Construction- Reparation- Trav PubJics·Materiel de Construction- Cartographie 

Ajuıtement de la terre et bloca2'e aux marais 
s route Gaziantep-Marache 

1 Construction batiment ecolc Primaire a Ralia (,j.). 
J Ajustcment de la terre a Djihan2'uir rue Anahtar et 
' 

1 Kasatoura. 
1 Coutr. porte en fer et inıtallation de 2'rilleı aux 
1 2'Uerites •e trouvant a Kanlıkavak . 
1 Constr. batiment ecole Primairc a Kutdıukmousta· 

fapacba (c•b. eh. P . 75). 
Reparation bltiment sauvetage a Scutari. 
Construction route a Karadjaahmet Scutari. 

Publique 

Gre a gre 

n 

Pli cach 

" 

4431 79 

3000 -
232 50 

82 22 

14898 14 

243 -
300 13 

332 38 

17 44 

6 50 

1117 3ô 

18 23 
22 51 

Com. Permancnte Vil. Gaziantep 

Municipalite Balia 1 semaine 

{ 
Com. Perm. Municipalite I!tanbul 
Dir. Econom. • ,, 

ldem 

" 

n 

" 

31-3-38 10 -

a partir du 20-3-38 
28-3-38 14 -

28·3-38 

7-4-38 

28-3-38 
28-3-38 

14 -

15 -

14 -
14 -

Produits Chimiques et Pharmaceutiques - lnstruments Sanitaires- F ourniture pour H~itaux 

Ampouh.,ı medicalı pour le service gynecologique 
de l'bôpital Hueki : 3 lota. 

Gre a &Te 303 - 22 73 

~ctricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

Reparation installation elcctrique a l'ecurie de Gre a gre 113 85 8 55 
voierie. 

Compteur pour courant elcctrique: 1 p.· Cable 
souterrain N. K. B. A. : 900 m.· Abat·jour en 
emaille : 400 p. 

Machines telephoniquea : 15 p. 

Publique 2816 - 211 20 

Ameublement pour Habitation et Bureaux-TapİHerie ete. 

Armoirea pour ficbes : 3 p. 

Habillement - Chaussures Tiss,us- Cuir . , __ _ 
Cuir: 800 it. 

_ Travaux d'Jmprimerie-Papeterie 

1 

Dıvers Articles pour de11in : 41 lotı . 
., de papetcrie : 32 lota . 

Encre pour carbone : 1000 k.· ld. verniı : 50 le . 

Combustible - Carburant- Huiles 

Boiı pour poeles : 25 t . 

Divers 

Materiel de reparafü~n pour la maiıon de voierie 
Edirneltapou. 

Extinteuu d'incendie pour le lieu de deıinfcction 
de Scutari : 2 p. 

Sable "Sultan Tcbiftlirui,. : 60 a3. 
Mater iel pour pompe et camionnotte : 5 lota 
Tirefonds galvnnises (m ıırch . indi2'ene ou etran.) 

1190000 p. (cah . eh. P. 390). 
Articles pour pompiers (aj.). 

1 Lingot d'etain : 2,~ t . 
ı ı Divers tuyaux et acce11oirea> en fonte : 9 lots 

Maqucttes pour hôpital Regional Mersin2 (Marque 
! Yelter Sehere Lantenıclılager). 
,1 Tuyaux: 50 p.- Anneaux et couvercles Menhol: 60 

p. (aj.). 

. , 

Bascules de 2000 k. 150 X 200 ca. dim. : 2 p.· ld. 
de 250-300 k. : 1 p. 

Provisions 

Pouleı : 1000 p. (aj.). 

B) Adjudtcations a la surenchere 
Decombres du Palais de Juslice Scutl\ri . 
Articlcı de parfumerie ete. : 70 lots . 
Demolition de 5 maisons et magasins pres batiment 

de la poste. 
Huile d 'olives : 2500 k. 

-

Gre a gre 

Pulılique 

Pli cach 
n 

Publique 

Gre a ~re 

n 

n 

n 

Pli cach 

Publique 

n 

n 

• 

Gre a gre 

.. 

Publique 

Gre a grc 

.. 
Publique 

.. 

300 

1680 

8111 -
9831 !5 
1725 -

22 50 

126 

608 33 
737 35 
129 38 

28 -

120 - 9 -

30 - o 23 

200 - 15 -
81 35 6 10 

105950 46- 6547 52 
78540 - 5177 -

600 30 
4250 -
3781 45 
1100 -

2160 -

600 -

1920 -
440 22 
400 -

318 75 
283 62 
82 50 

1&2 -

45 -

30 

28·3-38 
{ 

Com. Perm. Mun. lstubul 
Dir. Econom. ,, ,. 

Com. Perm. Municipalite lstanbul 28-3-38 
Dir. Econom. ,, ,, 

1 Expl. Ch. de fer Etat H. pıı.cba 14-4-38 

Dir. Commerce Maritime lıt. 26-3-38 

f Com. Perm. \fonici palite lstanbul 
l Oir. Ecom. n n 

28-3-38 

1 Expl. Ch. de Fer Etat H.pacha 14·4 38 

1 Exp. Ch. de fer Etat Haydarpacha 14-4·38 

" 
n 

Vilayet Gaziantep 

{ 
Com. Perm. Municipalite lstanbul 
Dir. Econom: • ,, 

idem 

" 
" Adm. Gen. Ch. de Fer Etat Ank. 

Caisses Anlt . Haydarpacha 

Municipa\ite Dinu 
1 Expl. Ch . de fer Etat H.pach 

.. 
Com. Perm. Vil. Itchel-Merıine 

Dir. T elephones Is tan bul 

Com. Acb. Econom. Monop. K.tacbe 

Com. Ach. Command. lst. Findiklı 

Dir. Biens Nat. lıtanbul 

.. 
Dir. PTT. Ankara 

Ligue Aviation Turque Suc. lznik 

14-4-38 
1 !-4-38 

31-3-38 

28-3·38 

28-3-38 

28-3-38 
28-3-38 

9-5-38 

29-3 38 
11-4-38 
11·4-38 
5-4-38 

11-4·38 

12-4-38 

28·3-38 

21-4-38 
21-4-38 

4-4-38 

6-4-38 

14 -

14 -

10 30 

11 -

14 -

10 30 

ı s -
15 30 
10 30 

10 -

14 

14 

14 
14 
15 30 

14 -
10 30 
10 30 
15 

15 

14 

15 -

14 -
14 
15 -

15 

Avis Officiels 
De Ja Direction Generale des Chemins de f er de 

1.190.000 pieces de tirefondı galvaniıes d'une ysteıı!,ı 
t • d" e ı ıve de Ltqı. 105950.46 si l'offre Ht pour marcban 11 

et de Ltq,. 78.540 pour les marchandiıeı etrantere•·ıı ! 
acheteea par voie d 'adjudication souı pli cachete le Lıı~ 
1938 a 15.30 h. au local de l' Adminiatration Generale '. 1• 

Ceux qui desirent y prendre part doivent remettre ~; 
ıidence de la Comi1aion le jour de l' adjudication ju•4°,~ 
h. leura offrcs, une garantie provisoire de Ltqı . 653Pd~t 
marchandisc indigene et de Ltqs. 5177 pour nıarcb•11 Jt 
rangere, les certificats exigea par la Loi et un certific•t 
petence deline pnr le Ministere dea Travaux Public•· pttf 

Les cahiera des chargea ıoat eD vente au prix de J 
aux Caiues d'Ankara et de Haydarpacba . (1569) 

Cuma 25.3.938 

Oksijen ve uetilen teıiı. (DDY) .,! 581 
Muzayak bava tesiı. ,. ,, 581 
Kereate kurutma teıis. ,. ,, 581 ~ 
Tu ocakları ve havagaxı tesis. (DDY) .\; 581 D 
Nikel (Ask. Fabr.) .,! 605 C 
Jandarma pavyonu int. (Siirt Nafıa Müd.} .\! 620 ~· 
Talebe ve öğretmen sanatoryomu ıu yolları yap. (İıt· N• 

.\ ; 630 
Denizlide gazino inş. (Denizli Beled.) .\; 630 ... d.} l 
Meyvacılık islah iıtaayonu binaları inş. (Aydın Nafıa (\(il 
Tahta klrek (İahia. U. Müd.) .\ ; 633 
Elektrikli Hyyar vinçi (İnh. U. Müd.) .\! 633 ıi 
Ank. m~zarhtında yap. d1Var, toprak teıyiye v.s. teıi•• ( 

led. imar Müd.) J\! 634 4,f 
Nitde ziraat örnek fidanlığında memur ve müatahdeıO e' 

işletme binası inş. {Niğde Val.) .,! 634 61 
Südmuhrik, reçine, neftyağı, amonyak, filit tulumbaıı, P 

tör, sinek kağıdı (İnbia . U. Müd.) ,,! 634 
~anto ve koıtüm (Gümr. Muh. Gen. Komut.) .\! 634 
iki delikli beton (PTT Lvz. Müd.) .\! 635 
• Gübre (İııt. Komut.) .;\~ 635 ~.) 
Haseki hast. çocuk pnyonunda yap. ilivei inş. (İıt. Be~e 8 ıf 
Yağlama için yün fitıl, ambalaj kağıdı ile dinamo köaı0' 

.\: 63ti 
Telefon şebekesi için direk (İst . Beled.) ~\! 636 oV' 
Adana garı önündeki cad. parke kaldırım döşeme işi ( 

dana) .\! 638 ı: 
Orta okul cad. parke kaldırım dö,eme i'i (DDY Adaıt•) 

1 

Buğday öğütülmesi (Tekirdat Ask. SAK) ,.\! 640 
Benzin deposu İnf. (Çanak. Nafıa Müd.) .\~ 641 
• Köhne fotin (Tophane Lvz.) ;\; 643 
Krible maden kömürü (Kayaeri Vil.) .\ : 643 
Edevat çantası (MMV) .'\! 646 ~ 
Topçu nakliye okulunun elektrik tesis. (Tophane Lvı.) :c 
Koyun eti (İzmir Emr. Sar. Haat.) J\ ; 646 
• Kömür (Ank. Lvz.) .\! 648 
Halde yap. pazar yeri (Afyon Beled.) .\~ 648 . ~ 
Çubuklu gaz depolarının motörün tamiri (f.t. Beled.) .\~ 51 
Preventorium ve sanat<>riumda yap. tamirat (Prcvaıı. ye 

Dir.) .ı\! 648 
MMV erat mutbah ocakları tamiri (Ank. Lvz.) ,:'\; 648 ~ 

Gaz, toz şeker, mercimek, tuz, irmik, salça v.s. (Ç•"' 
Mvk.) ., ; 648 • fİ 

* Saç ve köşebend (Denizbank Fbr. ve Havu:r:. Müd.) ,;'\! 

* Onlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir· ı 
Hamiş : "No.n işareti ilanı havi gazeteınizin sayısın• 

Vendredi 25-3-938 

lnst~lla~ion pour . oxyrene et acotylene, pour air coıııP~~t 
dessecher le boıı et four pour recuire et du gaz d'cjcl•1' 

de Fer f.tat) N. 581 
Nickel (Fabr. Militaires) N. 605 ~ 
Constr. bitiment ıurveillance douaniere iı Siirt {Dir. Tra\f· fd 

N. 620 "'",, 
lutallation d'ea.ı au sanatorium profes . et eleves (Dir. 1 r 

lstanbul) N. 630 
Constr. cafe a Denızli (Municip. Denizli) N. 630 ~ 

" des bati11es a la ıtation de fruit (Dir. Trav. pııb · 
N. 632 

Pelles de bois (Dir. Gen. Monopoles) N. 633 
Grue electrique ( n ) N. 634 

(Lire la ııuite en 3me pare) 


