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lıışaat 
b işleri, Malzeme-, f-larita 
lltlt --...... 

i111 it-Edremit-Ayvalık yolunun arasında kaldırım 
••tı 

lı. 

Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 
~~~~~~~~~-

aç. eks. 8053 - 603 98 Balıkesir Vılayeti 14-4-38 14 -

'~ar, KKı; .. ; "ık 1 ıt . ---....:.::.::: •e spençiy ari aJat, Hnstane. Le v 
cı~.· · ~-- -
~i •ıen: 5000 m3 
C·ırıy ... ıı · 

Ot t at ve ecza malzemui: 67 kal. 
t.. •şı: 40 t 
~t,: 4 . 

kalem 

aç. ı; kıı. 

" 
kapalı z. 
aç. ekı. 

5000 
2367 
8000 
2335 -

375 -
177 55 
wo -

D. D.yolları Sirkeci 
M. M. V. SAK 

10-4-38 
14-4-38 

Ziraat Vckal~ti SAK ll-4·'i8 
Ank. Mrk. Hıfz . Mües. SAK 16-4-38 

15 30 
ıo 
15 
11 

~ltktr:k 
~ ~-Havaj?azı-Kalorifer (tesisat ve malzemt::si) 

lllen 
teli: ıooc o m 

~'ns 
~ Ucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
ı 'Putıuk 
"'cı\' kunıaş: 56000 m. (şart. 882 kr) 
ı ert k 
"'c· Uınaş: 150 m 
l.J l\'crt k 
·~ki Uınaı: 5500 m. 
\.ıtıaşŞay1 •k: 19000 m. (şnrt . 404 kr) 
~ it ık 1 k ıs, d Ve astar ı · bez: 80-95000 nı . 
>.\ On: 22000 "d. 

~aa. iol--: v --L ~ti ~asiye-Yazıhane Le~~-

ı.. ııç Ç•trı: 80 k. 
'11obu 
Y Ya., ve büro eşyası, Muşamba-Hah v.s. 

·~·h ı •ne· 12 ıtb1 : 
2
9 ad. • yazı masuı: 21 ad. - <loıya do-

P.1 ad. 

~tUkat D---a.. ~ın, Makine yagları v, s. 
lltın: 

lı 12000 litre 
''lUt 

~ ~ıır,k 
''-15 terati: 69 nd. 
~ rıfcr k 
P llhtclil •tanı ve yerine tesıı.atı 
'Yto cb'atta nal mıhı: 5 milyon ad . 
~ rı koşumu 2 baş 
~t-:ı.k, Z h. E ,. b 

~ ~t, .Je ze v . .s. 
'~c b 
~O t •kla: 22 t . - enginar: 35000 a<l. - semizotu: 

ı. tııı: '
10

• bezelye: 12 t. · dcr~otu: 7500 demet·ma· 
'\a Ooo d d l'ıııı a . may anoz v.s. 

eti: 4 t 

b) "" .. . s _ Uzayedeler 
tç b• - -

~.,t ırfon: 836 ad . 
& . Qılltk 1 
~~~ tna a ı taksi otomobili 
~ık rka\ı otomobil: 1 ad. 

oliir k., " 1 " 
' •tan v.s. 

p.:ız. 750 -

kapalı x. 
nç. eb. 
kapalı z. 

m. 3 15 
m. 4 20 
nı. 4 

" 
il 

" 

pu. 

aç. eks. 

aç. eks . 

.. 4 25 
219000 
beh. O 62 

480 -

lit . o 16 

aç. eke. 583 75 
il 1876 80 

kapalı ıoı . 2 1000 -
pıız. 

kapalı :ı . 5450 

aç . eks 

paz . 
aç. art . 

" 
" 

56 25 

10075 
47 25 

1650 
6056 25 
1643 -

J063 

7'2 -

126 

144 -

43 7ö 
1 lO 76 

1575 

108 75 

168 

M. M. V . SAK 5-5 ·38 11 

M. M. V. SAK 20-4-38 11 
Kandılli Kız Liıesi SAK 20-4-38 
M. M. V. SAK 7-4-38 15 

" 11-4-38 15 
Jııdr. Gen. Komut. Ank. SAK l 1-4·38 10 -
M. M. V. SAK 5-4-38 1 t -

Is tan bul Belediyesı 

f.st. Oefterdarlı~ı 

l~t. Emniyet Müd. 

lst. PTT Müd. 
Galatasaray Liı;esi SAK 
M. M. V. SAK 

il 

Tophane Lvz. SAK 

Çorlu Kor SAK 

İzmir Lv7.. SAK 
lı;tanbul Belediyesi 

" ,., 
Keşan Bded. 

1-4-38 

14-4-38 

18--4-38 

15.4 .:ıs 

4-4-38 
5·5·38 
her gün 

14-4-38 

8 4-38 

14 -

14 -

ıs -

15 -
15 -
15 -

16 -

2 4-38 1 t -
1-4-38 14 -
5-4-38 11 -
7-4·38 15 -

15-4-38 e kadar 

İstiyenler bu evrakı Vilayet Nafıa Müdürlüğünde veya 
· Daimi Encümen kaleminde görebilirler. 

Eksiltme 14 nisan 938 tarihinde per~embe günü saat 
14 de Balıkesir Vilayeti hükumet binasından müteşekkil 
Da!mi Encümen odasında yapılacaktır. 

Balıkesir Vilayet Daimi Encümeninden : 
Açık . · . 

Eksiltmeye girebilmesi için 19.)8 }'ılı ticaret ves;kası 
ve muvakkat teminatını mal sandığına yatırdığına dair 
makbuzla 1938 yılı için Nafıa Vekaletinden alınmış ve bu 
nevi işlere girmeğe salahiyet veren müteahhitlik vesika sı 
veya eksiltmeden en son seltiz gün evvel Vilayet Nafın 
Müdürlüğüne usulü dairesinde müra caatla alınacak mii· 
teahhitlik vesikasını ibrazı meşruttur. 

~ l eksıltmeye konan ış: 
1~c1 k·ıkesir, Edremit, Ayvalık yolunun 99+ 000 - 99+940 
~~ldı 110rnetreleri arasında 940 metre tu lundeki parke 
~· tını . kk •1t;ıt ınşa tı olup bedeli keşfi 8053 lira muva at te-

ll~ ~3 lira 98 kuruştur. 
~kip ışe ait evrak şunlardır: Profil, a rzani maktalar. 

1
1qt c Ve tahrik turabiye cetvelleri, mesaha keşif, vahidi 
t l>t ~tvcli, eksiltme şartnamesi, fenni şartname, mukave 

0
Jtsi, bayındırlık işleri genel şartnamesi. 

Daha fazla malumat ve 

İsteklilerin yukarıdaki şartlar ve 2490 numaralı kanun 
hükümleri dairesinde hazırlanarak muayyen tarihte ve san~
te Vilayet Daimi Encümenine müracatları ilan olunur. 

ilanlarııı tam metni • • 
ıçın 

lütfen iç sayifelere müracaat ediniz ! 

İlaçlar, Klinik ve İspençiyari aJat: 
Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Hepsine tahmin edilen fiyatı 2367 lira olan 67 kalem 
kimya alat ve ecza ve malzemesi açlk eksiltme ile alına· 
cakhr. 

Eksiltmesi 14 nisan 938 perşembe günü saat 10 da. M 
M. V. satınalma Ko . da yapılacaktır. 

Liste ve şartname MMV ıatınalma komisyonda görülür. 
İlk teminatı 117 lira 55 kuruştur. 
Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 

kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte eksiltme gün ve saatında MMV satınalma Ko. da 
bulunmaları. 

Ankara Merkez Hıfzısaıbha Müe11eaeai Sabnalma Komiıyonu 
Reisliğinden: 

1- Muhammen bedeli 2335 lira olan 4 kalem ecza 16.4.38 
cumartesi günü açık eksiltme ıuretiyle saat 11 de .atın alı· 
nacaktır. 

2 Talihlerin yüzde 7,5 üzerinden muvakkat teminatlarını 
hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün veznesi:ıe yatır

maları lizımdır. 
3 - Şartname bergün muhasip mutemetliğ'inden meccanen te· 

min edilir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum İdaresinden: 

Muhammen bedeli 5000 lira olaü 5000 m3 oksijen açık 
eksilsme usuliyle 10 4 938 perşembe günü daat 15,30 da 
Sirkecide 9 uncu i şletme binasında mubayaa komisyonu 
tarafından satm alınacaktır . 

Bu işe girmek istiyenlerin 375 liralık muvakkat temi· 
nat makbuzları ve kanuni vesikalariyle beraber komis· 
yona müracaatlara lazımdır. Şartnameler parasız olarak 
komisyondan verilmektedir. -----Ziraat Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

Kapalı zarf usulile 40 ton göıtaşı sahn alınacaktır. 
Muhammen bedel 8000 lira, ilk teminat 600 liradır. 
Eksiltme l l.4.9 ~8 de saat 15 de Ziraat Vekaleti bina· 

ıında yapılacakbr. 
Şartnameler Ankarada Ziraat Vekaleti Satınalma Ko

misyonundan, lstanbulda Ziraat Müdürlüğünden parasız 
olarak verilir. 

İsteklilerin teklif mektublarını teminatlarile birlikte 
muayyen günde 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü 
maddelerinde zikredilen vesikalarla birlikte eksiltme saa
tından bir saat önceye kadar Komisyona vermeleri. 

Elektrik, Havagaz1, K~orifer Tesi~t ve Malzem. 

Milli Müdafaa V el..aleti Satın alma Kamisyondan: 

Hepsine tahmin edilen fiyah 750 lira olan nümunesi 
gibi 10 bin metre anten teli pazarlıkla satın alıdacaktır. 

Pazarhkı 5 mayis 938 perşembe günü saat 11 de MMV 
satın alma komi~yonunda yapılacaktır. İlk teminat 56 li
ra 25 kuruştur. Şartname ve nümune MMV satınalma 
ko da görülür. 
Pazarlığa girecek kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte 
pazarlık gün ve saatinde MMV satıualma ko. da bulun
maları. 

Mensucat-flbisc-1< un el ura-Çamaşır v ~ 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan 

Her bir metresine t ahmin edilen fiatı 315 kuruş olan 
56 bin metre boz kaputluk kumaş kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. İhalesi 20.4 938 çarşamba günü 
saat 1 t dedir. lık teminat 10070 liradır. Evsaf ve şartna
mesi 882 kuruş mukabilinde MMV Satınalma Komisyo
nundan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuhlarile birlikte ihale saatinden en az bi r 
saat evvel komisyona vermeleri. 



Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma Kom. dan 

Bir metresi yirmi beş kuruş değerinden 21900 lira de
ğerinde 80 bin metreden 95000 metreye kadar vasıf ve 
örneğine uygun çamaşırlık ve astarlık bez 11.4.938 pa· 
zartesi günü saat onda kapalı zarf eksiltmeıilc satın a
hoacakbr. 

Şartnamesi komiaoyondan parasız alınabilecek olan bu 
eksiltme girmek istiyenlerin 1643 liralık ilk teminat mak
buzu veya banka mektubu ve şartnRme ve kanunda ya
zılı belgeleri mubte vi teklif mektublarını belJi gün ve 
saat Dokuza kadar vermiş olmaları . 

MÜNAKASA GAZEl'ESl 

Muhammen bedeli 700 liradır. 
Munkkat teminab 25 lira SO kuruftur. Teminat bankaya ya-

tırılarak makbuz ibrazı ıarttır. 
Fazl& tafsilat almak iıteyealer Veteriner müdClrlütüne ye en· 

cümen kalemine müracaat edehilirler. 

(;alllla::ıaray Lise::.i Alım Satım Komisyonu Haşk an lıtJııdaıı: 

Muhammen hedeli İlk teminatı 
Lira K. Lira K. 

1876 80 1 qo 76 Kalilrifor kazam 

31-Mart~./ 

, 
İstanbul Belediyesinden: p· 

Belediye matbaasına lüzumu olan muhtelif pil t 
toda 80 kilo pirinç çizgi pazarlığa konulınuşr .' 
Bunların hepsine -480 lira bedel tahmin edilmiştir. ;z 
tesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İsteklıJer il~ 
lirrlık teminat makbuz veya mektubile beraber J. · ıı· 
cuma gün6 saat 1-4 de Daimi Encümende bulunıJla 
dırlar. J 

~ 

_.A 

Milli Müdafaa Vekaleti Satıoalma Komisyonundan : 

Galata!laray Lisesine alınıp yrrine konacak olan mtiham· 
men miktarı ve ilk teminati yukarıda yazılı kalorifer kaza
nının 4.4.938 pazarteıi günü saat 15 te İstanbul Kültür Di
rektürlüğü binasında liseler muhasebeciliğinde toplanan ko
mi::.yonda açık eksiltmesi yapılacaktır. Bu işe gireceklerin 
şartnamP.yi görmek Ü3ere okul idaı e::.İlle ve ticaret oda!'llnın 
yeni sene vesika:::,ile en aşağı bin liralık hu gibi kalörifer ve 
mümasili inşaat ve tamiratını yaptı(.!:ına dair re~ıni müesse· 
selerdcn alınmış vesika VP. teminnt makhuzlarile belli giin 
ve saatte komisyona gelmeleri. 

o z A v E D EL!-~ 
·~~~---~---------~ ----- -~ 
b) 

Her bir metresine tahmin edilen fiatı 425 kurut 10000 
metre haki şayak kumaş kapalı zarfla münakasaya konul
muştur. İhalesi 11.4.938 pazartesi glinü saat 15 tedir. İlk 
teminatı 6056 lira 25 kuruştur. Evsaf ve şartnamesi 404 
kuruş mukabilinde MMV Satınalma Komisyonundan ah· 
nır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde istenilen vesaikle teminat Ye teklif 
mektublarile birlikte ihale saatından en az bir saat evvel 
Ankarada MMV Satıoalma Komisyonuna vermeleri. 

* * • Her bir metresine tahmin edilen fiah 400 kuruş 
olan 5500 metre lacivert kumaş kapalı zarfla satın alına· 
caktır. İhalesi 7.4.938 perşembe günü ıaat 15 tedir. İlk , 
teminah 1650 liradır. Evsaf ve şartnamesini almak iste
yenler hergün öğleden sonra Satınalma Komisyonuna mü· 

racaatlan, eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 ncü maddelerinde istenilen vesaikle teminat ve tek· 
lif mektnblarile birlikte ihale saatinden en az bir saat 
evvel Ankarada MMV Satma{ma Komisyonuna vermeleri. 

• • * 1 - Her bir tanesine tahmin edilen fiatı 62 kuruş olan 
22 bin tırne kı.a don kapf'.h zarf uıulile aatm alınacaktır. 

2- İhalesi 5.4.28 salı günü H•t l I dedir. 
3 - İlk teminatı \023 liradır. 
4 EvHf ve fartnamesini görmek iateyen bedelsiı: olarak her 

gün öğleden evvel MMV aatınalma komiıyonuna müracaat. 
5 Ekılltmeye gireceklerin 249() sayılı kanuuun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde gösterilen veaaikle teminat ve teklif mektublariyle 
birlikte ihale aaatinden en az bir Hat evvel kom~•yona vermeleri. 

• • • 
YOOOO metre kırmızı kenarlı kanaviçe alınacaktır. Bak: 

inhisarlar U. Müd. ilinlarma. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 
• * • 

Belediye matbaası için 80 k. pirinç çızgı alınacaktır. Bak: 
2 ci aahifedeki İıt. Bel.ed. iliolarına. 

ız 

Mobaya, Ev ve Hüro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

İstanbul Defterdarlığından: 

Kaza malmüdürlükleri için olbabdaki şartname ve 
mevcud nümunelere göre 140X70 ebadında portatif 12 
yazıhanenin beheri 32 ve J 20X65 ebadında 21 yazı ma
sasının beheri 18 ve 175X ıoox 45 ebadında 29 aded dos· 
ya dolabının da beheri 36 lira üzerinden açık eksiltmeye 
konulmuştur. Şartname ile nümuneleri görmek istiyenlerin 
tatil günleri hariç olmak üzere hergün Dolmabahçe Ma
liye Vekaleti matbu evrak ambarı memurluğuna ve eksilt
meye iştiralc edeceklerin de 14.4.938 perşembe günü saat 
t 4 de 126 liradan ibaret muvakkat t~minat akçeleri ve 
Ticaret odası vesikalarile Milli Emlak Müdürlüğünde top
lanan Komisyona müracaatları. 

Mahrukat Benzin-Makine yaglan v. s. 

istanbul Emniyet Müdürlüğünden: 
Müdüriyetimiz için 12 bin litre benzin alınması açık eksiltme· 

ye konulmuştur. 
Benzinin litreıinin muhammen fiatı 16 kuruıtur. İat~klilerin 

şntnameyi görmek üzere müdilriyet hesap memurluj'una ve ek· 
siltmeye iştirak için de 144 lira muvakkat teminat makbuzlarile 
IR.4.?8 günü saat 1.5 te vilayet defterdarlık muhasebecilik daire
sinde kurulu komisyona müracaatleri. 

iiteferrik 

Samıu1a Vil&yetladen: 

Villyet aygır depoıu için aıatıdaki etk&l n e.vaafta 9ir kaç 
dnmızhk aygır utııı alınacaktır. 

Milli Müdafaa Vekaleti Sa hnalma Komisyonundan: 

Heyeti Umumiyesine tahmin edilen fiatı 21.000 lira 
olan beş milyon tane muhtelif ebatta ve numarada nal 
mıhı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 5 
mayıs 1938 perşembe günü saat 15 te Ankarada MMV 
Satınalma Komisyonda yapılacakhr. Şartnamesi parasız 
olarak mezkur Komisyondan alınır. İlk teminatı 1575 li·
radır. Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sa
yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektublarını ihale saatinden bir .sa at ev
vel Ankarada MMV Satınalma Komisyona vermeleri. 

• • • İki tane fayton koşumu at pazarlıkla satın alına
caktır. Satıhk hayvanı olanlar hayvanlarile birlikte hergün 
saat 9 dan 16 ya kadar MMV Satınalma Komisyonuna 

müracaatları. 
• • • 

69 adet Kefeli ve oturak terazi alınacaktır. Bak: 
lst. PTT. Müd. ilanlanaa. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

İstanbul levazım Amirliği SatmaJaıa Komisyonundan: 

İdareleri İstanbul levazım amirliğine bağlı müessesat 
ıçm alınacak olan 22 bin kilo taze bakla 35 adet engi· 
nar, 20 bin kilo aemi20tu, 12 bin kilo bezelye, 7500 de
met dereotu, 10 bin adet marul, \O bin demet maydanoz, 11 
bin adet yeşil sala1a, 11 bin demet taze soğanın kapalı 

zarfla cksiltır. esi 14.4 ~8 Fcrşeml:e günü saat 15,30 da 
Tophanede levazım amirliği .rntınalma komisyonunda ya
pılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 5450 lira ilk teminatı 
408 lira 75 kuruştur. ()arlnamesi komisyonda görülebilir. 
lsteldilerin kanuni vesilndarile beral-er teklif mektubları· 
ııı ihale saatinden bir mat evvel komisyona vermeleri. 

Çorlu I< or Satın: lroa Komisyonundan: 

Kor hastanesi ihtiyacı için 4000 kilo koyun tti açık 
eksiltme suretile almacaktır. İlk pey parası 168 lira olup 
ihalesi 8.4.938 cuma günü saat 16 dadır. Şartname ve 
evsafını görmek isteyenlerin hergün İstanbul Levazım 
Amirliği Satınalma Komisyonunda ve Çorluda Kor Satın
alma Komisyonunda görebilirler. İstekliler kanunun 2 ve 
3 cü maddelerdeki belgelerle birlikte belli gün ve saatte 
Çorluda Kor Satıoalma Komisyonuna müracaatları. 

Kırklareli Tilmen Satınalma Komisyonundan: 

Kırklareli tnm birlikleri ihtiyacı için kapalı zarf uıulile 58000 
kilo kuru fasulye utm alınacaktır. Muhammen fiatı 16 kurut o
lup tutarı 9280 liradır. iık teminatı 696 liradır. lhaleai 11.4.38 
pazarteai günü saat 16 dadır. Şartnameai herrün Kırklareli tü · 
meb aabnalma komisyonunda sılirülebilir. latekliler kanunun 2, 
3 lncü maddelerindeki veaikalar ve teminat mektublarını havi 
2arflarıaı belli gün n saatten bir aaat en·eline kadar tümen aa
tınalma komiıyonuna vermeleri. 

Ayııırın aafkan ar•p olması, Ziraat Teklleti neailnameainde 
knyıtlı olma11 ve kaydına aid pediğirli bulunmHı, yüksekliği J ,55 , 
götüs çevreıi 1,72 incik muhiti 2i) aantim olmaaı, doru tercihen 
doru alameti alnında kartopu j'ÜmÜf buruo ve doğum tarihi 1929 
dan fazla olmaması ,arttır. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

ihale günü talibi çıkmıyan Gümüşrrnyu haataneıinin 1000 ta
ne tavuğun pazarlıkla ihaleai 15 nisan 938 cuma günü ıaat 15,30· 
da yapılacaktır. Muhammen bedeli 600 liradır. İlk teminatı 45 
liradır. Şartnamesi hergün öğleden evvel komiayonda görülebi-Aygır ihaleyi müteakip IS gün zarfında teslim edilecekiir. 

Teslimi müteakip bedeli «Sdenecektir. 
İhale 2490 sayılı kanun hükümlerine ııöre 1 niaan 938 günd 

saat 15 de villyot daimi encümeninde pa:ı.arbk suretile yapıla-

caktır. 
1 

lir. İıteklilerinin ilk teminat makbuz veya mektublarile 2490 aa · 
yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarile bera· 
her ihale günü vakti muayyende Fındıklıda Satınalma Komiıyo• 

nuna r~lmeleri. 

1 

İıtanbul Gümrükleri Batmüdürlütünden: 5 

lı ' (M~ı:at kaime numaraları 3305 1, 3307, 3308 AP marka del' 
7 numaralı kanuni ufi sıkleti 176 kilo 201 lira 46 kurut ~ 
rinde aalvanizli aade demir elbise aak111 MKN 3306, 3307, ,r • b·se 
APM 4, 5, 6 N 137 K 282 L 76 KD kabartmalı demir el. 

1
.lt f 

k111 MKN 8568 H 7476 M ve NKS 97 K 294 L 91 KD cı~O ~ 
rinç ltaryola edevatı MKN 2174 CF A 4844 53 M ve NKS ııı' 
147 L 21 KD yapıştırmağa mahsus mü!!l\ahzar nebati ıam1' 1 ~' 

Ö E !<• ı 
halinde MKN 9879 Serviburnu antrepoıunda D KM nıar d•ıı f 
nuni safi ıııkleti 1008 K 107 L 25 KD madeni orta yağlır 1,1 

lup 270 dereceden evvel takattur eden kısmı yüzde 10 dar> ısS
bu eşyalar pazarlıkla dahile &atılacaktır. Ve 9894 FiAT 19 ,df' 
ve NKS 25 K 65 L 82 K.D otomobil karöseri aksamından 'ıııo 
tör MKN 2930 KS fl22 K 597 L 88 KD bir adet binek oto ı., t 
kullanılmış MKN 9064 ER 198 203 M ve NGS 342 K I~ 32~ 
KD kimyevi sınai müstahzar MKN 3305 AP 7 M ve NKS 15 
500 G 57 L 10 KD kabartmalı elbise ukısı MKN 981 N~195r 
bili NKS 1568 K 620 LD sepet örgülü l\di boş damacana gO ıJ 
det 1549 ..ayılı kanun mucibince 4A.3d günü saat 13 de 2

4• ,il 
yılı kanun hükümleri daireainde Sirkecideki Reşadiye cadde l 
gümrük utış salonunda aktarmaya satılacaktır. iıteklilerdeıı t' 
lın değerinin yüzde 7.5 pey akçesi makbuzile maliye un"'" ~r 
keresi istenir. Pey akçelerinin snat 12 ye kadar yatırılnı•6~ 1~ 
buridir ve etyanın da hergün öğleye kadar görülobilecd' 

olunur . 

Ketan Belediyesinden: 

Keşanda iki un fabrikasında mevcud iki motör, ÖÇ ıı•;' 
dört vals, bir vnls tornası, evrika veaair tranımiıyon alitı t 
fiatla satılacaktır. Talihlerin nisan 1 ~ tarihine kadar Ket•

11 

tediye reiıi Zatiye ınüracaatleri. 

,..,; İstanbul Belediyesinden: 
~· 

Ve aiti nakliye re:::-ıninden olan borl'undnn dolayı tıı~ 
altına alınan Ford mau:ah ve 224~ numaralı taksi (l 1 
bili Çar~ıkapıda Türk garajında 1. ı.9~m nım,ı giinü .:Sş 
ele açık artırma ile satılacağı ilan olunur. 

• •,., Vt~saiti nakliye resminden olaıı borcıındaıı '
1
:: 

lıariı altına nlıııaıı Ruik ıııark.ılı ve 23:~ 1 ııumnralı 1 
otomolıili C'skiidnrrla i::;kele nwydanııırla ,abu nr.ıı Z8~1 
di.ikktlllııırla 7.4.~Xm pt-r~enıbr güııü saat ı:-; le açıkııf1 

ile satılacağı ilftn olunur. 

* • * \'<'.::aiti ıınkli)e rr.::ımiııdeıı ol.tıı horcunılan. 0
0 

haciz altına alınan Huik markalı 2198 ıııııııarnlı taksı ot 
hili Sirkecide ~e\ bethane çıkmaz sokak ~~ nııınnr:ıh 

·ıe 
önünde 5.4.938 ::;alı günü !:iaaat J t de açık artırma 1 

lacağı ilan olunur. 

Sam::ıun Vilayet Makuınıııdan: 

Bal rnda Kızılırmak kiiı,rii Ü üzniııdeki e ki ah:.811 .! 

riiniin kereste i şaı tnaıne::ıin~ tevfikan satılığa çıkarıl1111~ 
Keşfe lıağlı Ji tede yf'rleri 'e tulleri yazılı ,·e orıtltt e 

irr::ıinin 177 ~.lıı damgası lmlunıın 110 giri~ şartnt1J11ı' 
şartlar idarcsiııde Nafıa nıil<liirlii~üıw te,..Jim edilecek '~ 
telıaki kcrcstf', çivi. ıaptiye, lılon ve lanıa gihi denıir 9 

miileahhide aid olacaktır. 
Siikülmesi miiteahlıicle aid olmnk iizerc keıeı:teıı1 11 

hammen bedeli t 158 lira 50 kuruştur. 
Artırmaya iştirak eclccelder yiizde 7,5 lıeı:abil~ s6 

86 kunı;;;luk muvakkat teminat mektubu veya makb11ı 
meğe ınechurtlurlar. ı 

lhnl<' :~ l .3.93B tarihine rc1-.lıyan pcr~cınbe giinii :,ll
111

, 

vilfıyPt dniıni l'ıt<:liıneniııdr pa.1,arlık ııretilr· yapılncak11 

Puzarlık. ve ihale 2 l90 -.nvılı kanunun lıukiiınlrri 11 t" , 
dir. 

Kcşifııaıırn ile ~atııaıneııiıı a.::ılları vilflVCI d ıimi cır. 
kalcnı111de \'e :-uretleri Hafra kayuıakaııılığıııdadıı·. ~ 1 

almak İ::ıteyeııler N.ıfıa miidiirliiğiirw VP. vilfLyct ~ııciİ 111e 
lemine ve Bafra Kaymakamlığına ıııüra~aat edebilirler. 

Sam8un ( )rman Başmülıeııdi:~diğindeıı: 

Samsuıı orman idareeine aid olup hclerlİ)C ve or111~ 
po::.uıı<la mevcut 10098 kilo mahlut o<luıı 2190 ~n,111 ~ 

. nnıcibiııı·e lS.3.938 tarihinden 4 ııisa11 938 tariheııe 
21 giiıı miidJetle açık artırmaya koırnlıımştıır. 11 

1 İlıa!e~i 14.9~m pazartesi gihıli sa.ıt 15 te Saınstııı 

1 

haşıniihı·ııdi · !iği odasında yapılacaktır. 

l\folınmnıeıı lıcddi 70 lir,ı (ı8 kıırw..tm .. . 



riizd~ 7.5 teminatı ınuvakbte ·i ;) lira 30 kuru~tur. 
İçi l<'klılerin ~artııame.;İ görmek ıizrre lwrgiin ve artırma 
ko 

11 
.de belli giiıı ve saatte or .• an miihf'rıdi-..liğindt·ki :-;atı;? 

ını Yonuna nıür.:ıcaatla11 ilan olunur. 

* rıııdt • ~anı un Orman dairesin~ aid olııp belediye aııılıa · 
nıu ~ .nıevcud 8370 kilo meşe kömürü 2490 sayılı kaıııııı 
2t c~~ınce 15.3.938 tarihiıı<lcn 4 nisan 938 l<ArihinP. kadar 

r~n ·~ıüc.ldetle açık artırmaya konulmuştur. 
llıiih ales1 4.4.938 pazaart~si günü saat t 5 de Saınsun ormrırı 

:ndi<:.liğı odas;nda yapılacaktır. 
~~hnıin bedeli ~92 lıra 95 kuru~tur. 
I U?.d~ 7.5 teminatı 2 1 lira 97 kuru~tur. 

İçind leklıl~rir, şartru1meyi görmek üzere hergün vı : aı tırıııa 
Caau: b~llı gün ve saatte orm;m ba~miihen ıfü,liğine nı ii ra

rı ılan olunur. 

11.nıir l.evazıııı \mirli~i Satınalına Koıııİ~) oııurııhıı: 
ad lznıir tayyare alayına ait olup Yı' nikaledc ırnw ı:ut 836 

e~,--a\t bidon pazarlık ~uretilc ~atılacaktır 
kaı alıpleriıı :2 ~i::ıaıı 938 cumarte::.-1 günü ~aat l J rlc Yeni· 

ede r ·· k k · 1 k · ·· l nuteşe · ı · omısyona muracaat arı. 

~~~~~~~~~~~ 
l'urk· 1Ye·Letonya Ticaret ve Kliring Anlaşması hakkında 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti tamimi 
l654 üncü nushadan devam) 

Ca Menşe şehadetnamesi modeli asli nusha 
1 • l'lderen Gönderilen 
''Ilı lk, 
S llıetrih 
tokııc 
llıtea 

İıim 
İkametgah 
Sokak 

A. nın nevi 
Qıbaı · 

1>1k •J tarzı 
•· tt •ded · "l•rk ı 
Sııtı,: nuınara 

J(h, s '~et Fos 
tvıc 

Gayri safi kr. 
Sifi ka-. 

y Jol&ı 
llıttı \llcarıda zikredilen emteanın ........ menşeli olduiu ve bu 
ıılltı h fahadetnamuinin Türkiye ve Letonya arasındaki 12 ka
dit·'"ni 938 tarihli ticaret anlaşmaaı hükümlerine tevfikan veril· 

1 taıdik olunur. 

C.. Menşe tohadetnamesi modeli (8) ikinci nüsha 
l,~nder•ıa Gönderilen 

IQı. 

l1t, 
S tlıetıih 
o kak 

tllıt, 

İıim 
İkameta-lh 
Sokak 

A. •tıın nevi 
lllba1·. 

1>1k llJ tarzı 
ı. et •ded' 
''ip tk 1 

Sıkı • nurnara tt 

l(h, 
S ı ltıet 
'~k 

Gayri ıafi kg. 
Sifi ka-. 

y Yolu 

'-len Ultarıda zikredilen eı!lteanın ........ me:nşeli olduiu ve bu 
tııın •~ l•hadetnameainin Türkiye ve Letonya arasındaki l2 ki· 
'İld~~llni l9J8 tarihli ticaret anla,ma11 hükümlerine tevfikan ve-

1 taadik olunur. (Bitti) 

~~~~~~~----~~--~~~~~__,.--
l· 
~ 

l'f:pE.BAŞI DRAM KtSMl 

ESKİ FRANSIZ TIYATROSU 

KOMEDi KlS.~I 

ı' 
il 1 Bu akşllm 

ıaat 20,30 da ıııı ~ı· illi' 1 

jl "' ' FİDANAKİ 
• l ııııııı 1 dram 3 rerde 

Bu akşam 

1aat 20,30 da 

Bir Kavuk 
Devrildi 

·u11dı1 
lllllllılılılı 

Türkçesi 
Fahri Kolin 

komedi 5 perde 
Celal Müsahip oğlu 

.... ._ ______________________ ıw;m~ 

Viyana bülbülü, altın sesli mugaıınıye 

LOTEŞÖNE 
lsia L T' d 1h>\lldan hareketinden evvel Fransız ıyatrosun a 

Son konseri verecektir 
1 Niaan Cuma akşamı aaat 21 de 

Proa-ramda: En rreıhur Fransız, İtalyan ve Alman 
şarluları ve ŞARKILI VİYANA V ALSLARI. 

Piyanoda M. CEMAL REŞİD refakat edecektir. 

'-.,...._..._ _________________________ I'\ 

HAFTALIK 

ıAI<A R ve EMLAK GAZETES 
•tanbuı İrad ve Emlak Sahibleri Birliğinin Organıdır 

Arzu edenlere meccanen nümune gönderilir 
Adrea: Galata, Perşembe Pazar, Yofrurtcu Han N. 7 

Telefon: 49442 

"' 
-..........._ __ _ 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

l- Şartna nesi mucibince 90000 metre kırmızı kenarlı 
kantıv içe pazarlıkla satın alınacaktır. 

lI - Pazarlık 18 lV 938 ta . ihine rastlıyan pazartesi günü 
saat 14 de Kabdtaşta Levnzım ve Mubayaat .Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılac a ktır 

111 Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

l V- İsteklilerin pazarlık için tayin edil en gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme parnlariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gel eleri ilan olunur. ( 1683) 1-4 

•• 
1- Şartnamesi mucibince 24 ton mazot ,,Ağır dizel 

yağı,, pazarlıkla saho alınacaktır. 

il- Eksiltme 1.IV938 tarihine rastlıyan cuma guno 
saat 14 de Kabataştd Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll-- Şartnameler parasız olarak hergün sözii geçen 
Şubeden allınabilir. 

lV- İstekl ilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 1446) 4 - 4 

• * . 
l - Şc:rtnameleri rırncibince Karıştırıcı tertibatı hliz 

15 adet Fransız mamulatı Vermorel tipi mayi püskürtme 
aleti ve 75 adet İtalyan mamulatı siina veya vezü 
·•Vesüw,, tipi toz ilaç püskürtme aleti pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

11- .l\1uhaınm~n bedeli beheri 15 liradan cem'an ~250 

lira ve muvakkat teminatı 168,75 liradır. 

lll- Pazarlık 8.l Y.938 tarihine rastlıyan cuma günü 
saat !5 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler parasız olarak bergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa
atte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı ge-
çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 1640) 2 -4 

• • • 
I-21.lll.938 tarihinde ihale edilemeyen Gaziantep Müdür

lüğüne bağh Akçakalede yaptırılacak İdare binası inşaa
tı yenidt!n kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

OS( KOPYALARI 
Mimar, mühendis ve inşaat müteahhitlerile 

fabrikalar resimhanelerinin 
nazarı dikkatine 

Febrikamızın iınil etmekte olduğu (OSE) rutubetli, 
(OSE) amonyaklı eczalı kopya kağıtları devair ve 
müe11esatın takdir ve kabulü olmakla beraber emsali 
Anupa kağıtlarına her huıuıta tercih edilmektedir. 
Kitıtlarımıun ehveniyet ve nefaaetini görmek için 
numune ve katalogları mektup veya telefonla talep 
ediniz. Bunun için hiç bir ücret alınmaz. ____ ......... ___ _ 
Fabrikamızın tekıir kıımında 30 kuru' olmak Ü· 
harita, plin kopyaları 3 renk zere ıür'atle ta• 
üzerine beher metre murabbaı bı edebilir. 

ADRES: 

Mahmulpaşa Havuzlu han 
(Genç Türk eczalı kopye kiğıdı) Fabrikaaı No. ~ 

Telefon : 2'2275 

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

30 - 3 

FİA TLAR ( Cours officiels) 
Afioo (Opium) 
Buğday yumuşak (Ble tendre) 
Buğ-day aert {Ble dur) 
Buğday kızılca (Ble roux) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seigle) 
Yulaf (Avoine) 
Mııır sarı (Ma'iı jaune) 

1938 

Aşağı (Moinı) Yukarı (Pluı) 

5 28 

4 32 50 

il- Keşif bedeli l0605 lira 81 kuruş ve mu~akkat 
teminatı 795.5 l liradır. 

1 Peynir kaşer (F romage kachere) 
Nohut iritpoiı chiche) 

3l 37 34 13 -

Ill- L:.ksiltme 1 l.IV.938 tarihine rastlayan pazartesi 
günü saat 14.30 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şu
besindeki Ahın Komisyonunda yapılacaktır. Kapalı zarf
lar münakasa günü en geç saat 13.30 za kadar adı ge· 
çen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde 
verilmiş olmalıdır. 

lV - Şartname ve projeler 53 kuruş bedel mukabilin· 
de İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesile Gaziantep 
Başmüdürliiğünden ve Akçakale Memurluğundan alınabilir. ı 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni ev
rak ve vesaikini İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek 
ayrıca vesika almaları lazımdır. 

VI Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaiki ile V 
inci maddede yazılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve mu· 
vakkat güvenme parası veya mektubunu ihtiva edecek 
olan kapalı zarfların yukarıda yazıldığı veçbile münakasa 
günü en geç saat 13.30 za kadar adı geçen Alım Ko
misyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş ol-
ması lazımdır. ( 1660) ı-4 

~D.YOLLARI işLETME ~· MÜDÜRLLJ6LJNDEN 

Muhammen badeli l7,500 lira olan bir adet arzani torna tez
gahı 13.5.938 cuma günü uat 15,30 da kapalı zarf uıulü ile An· 
karada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1312,5 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa Müteahhitlik vesikaaı ve 
tekliflerini aynı gün saat l4.30 a kadar Komiıyon Reiıliğine ver 
meleri lazımdır. 

Şartnameler parasız alarak Ankarada Malzeme daire !linden, 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden datıh\maktadır. 

(1642) 2-4 

İstanbul P.T.T. Müdürlüğünden: 
İdue ihtiyacı için 29 adet iki kiloluk, bir adet ~ kiloluk, 

12 adet 10 kiloluk, 15 adet 20 kiloluk, 12 adet 50 kiloluk, ki 
ceman 69 adet kefeli ve oturak terazinin alımı açık ekıiltmeye 
konulmuştur. Ekıiltme 15.4.938 cuma günü 1aat 15 te BilyQk Poı· 
tane binası birinci l<attR lstanbul P.T.T. MGdürlütünde müteşek· 
kil Ahın Satım Komiıy< nunda yapılacaktar. Muhammen bedeli 
583 lira 75 kuru1 muokkat teminat 43 lira 78 kuruştur. Talih
lerin şartname ve nümunesini görmek ve muYakkat teminatlarını 
yatırmak üzere çalı,ma günlerinde mezkur MGdürlük idari kalem 
Levazım kıamına ckıiltme a-ün ve saatinde de Komiıyona mii· 
ncaatları. (1737) 1- 4 

Kaplıca 

Güz Yünü 
Darı sarı (millet jaune) 
Keçi kıh (Poils de Chene 
Ceviz içi 
Suaam (Sesame) 
Kuş yemi (Millet) 
Mercimek (Lentiile) 
Fasulye ufak (Haricot seci 
Burçak 
Susam ,, t ,, sesame) 
Yapak Anadolu (Mohaire) 

,, l'rakya ,, Thrace 
Badem iç 

59 - - 60 - -

16 30 

Zeytin yağı l.ci yemel...lik (Huile d'ol.) 
Tiftik mal 

40 42 20 -

,, oğlak 
İç fındık (Nois. dccor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Fındık kabuklu (Noiıctteı l 
Pamuk yağı (Huile de coton) 
Sansarderisi 
Zerdeva ,, 
Tilki 
Tavşan 

Porauk 

,, 

" 

GELEN (Arrivııres) 
Afion (Opium) k -

Buğday (Ble) 190 -
Arpa (Orııe) 
Çavdar (Seigle) 

Un (Farine) 
Mmr {Mai's) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Fasulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foin) 
Suaam (aeaame) 
Kuş yemi (Millet) 
l\1l"rcimek (lentille) 
Nohut (Pois Chiche) 
Zeytin yağı (Huile d'ol.) 
B. Peynir (fromage B.) 
Tiftik 
İç fındık (Nois. dc!c. J 
Razmol 
K fındık (Noiıctte) 

._....._..._ o = 

JO -

10.) -
20 50 

59 f>O 

52 -
20 75 

14 -

lmtiyu sahibi ve yazı itleri 
Direktörü: lame.il Girit 

33 20 -

2300 3500 

1000 
J5 -

1500 
17 30 

GİDEN (Exportation) 
Razmol 
Arpa (Orge) 
Yulaf 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Po:ı cbiche) 
iç fındık (No11 dec.) 
Un (farine) 
Tifti~ 

Yapak (Mohaire ) 
İç ceviz 
İç badem (amande) 

DİŞ FİATLAR 
(Marches Etrangers) 

Buğday (Ble) Liverpul 4 70 
,. ,. Şikago 4 07 
,, ,, Vinipek 5 76 

Arpa (Orge) Anvers 3 97 
Mısır (Malı) Londra 3 98 
Keten t.{Gr.Lin.) ,, 7 49 
Fındık (nois.) G.Hamburg 39 -
K ,, .. 38 -

Baaı!dığı 1er: ARTUN Ba11me°"a 
(".,.letA 8illfır t('lkl'k !'\'"' Jn 
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ıı ____________________ ~--------~--------------:-::-'.:--~--~~------------------~--~~""""!'~~~~~~-----------------

Objet de l'adjudication Mode Prix Caution. Lieu d'adjııdication et du 
d'adjudicat. eatimatif Proviaoirc Cahier des Cbarges ------------------------------------

A) Adjudications ao Rabais 

11 Constr~ction-Reparation- Trav Publics·M~eriel de Construction-Caı:_tographıe 

il Pavagc de trottoir s route Balıkeıir-Edremit·Ayvaltk Publiq1Je 8053 - 603 98 Com. Perm. Vılayet Balıkeair 

111 _.:.P..:.r..:o..:;d:.:u:.:i.;;ls;._C~h.;;im~iq~u~e.;.s_e_t_P_h_a_r_m_a_c_e_u_ti_q._u_es · lnstruments Sanitaires-F ourn?ture pour HôE!!aux 

Publique 5000 375 - 9 Expl. Ch. de fer Etat Sirkcdji , Oxygene: 5000 m3. 
Sulfate de cuivre: 40 t. Pli cach 8000 600 - Coıa . Ach. Mınist . Agriculture Ank. 

Produit.s chimiqu,,s et instruments : 67 lots. 
Produits pharmaceutiquea ; 4 lota. 

Publique 
,, 

2367 
2335 

177 55 
Dır. Agricole Iııt. 

Com. Ach. Min. Def. NaL Ankara 
Dir. Hyg. Asıist. Soc. Ank. 

Electricite-Ga.z-Chauffage Central (lnstallation et M]lteriel) 

Fil pour aatenne : 10000 m. 

Habillement - Chaussures Tissus- Cutrs. 

ii Etoffe pour capote : 56000 metres (cah. eh. P. 
1 882). 
i Etoffe bleue : 150 m. 

Toıle pour doublurc et lingerie: 80-95000 m. 
Etoffe bleue : 5500 m. 

11 Serge lcaki : 19000 m. (cah. eh. P. 404). 
Caleçons courtı : 22000 p. 

T ravaux d'lmprimerie-Papeterie 

E.ntre·ligne en laiton pour l'imprimerie municipale: 
80 k. 

Gre a ~re 750 ~ 

Pli cach le m. 3 15 

Publiqutt le m. 4 20 

Pli cach 

" 

" ,, 

Gre a ıre 

21900 
lem. 4 

.. 4 25 
la p. O 62 

480 -

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapiaserie ete. 
: ı 

l 
' li 
il 

Pupitres . 12 pieces- Tables : 2 pieces 
rea pour doıısier• : 29 p. 

Combustible -- Carburant-Huiles 

Benzine : 12000 litrea. 

Divers 

Clous pour rer a cheval : 5 mı lli<ms 
Cbevaux pour phneton : 2 tete.s 

Armoi-

ı Chaudron pour chauHııge central r.İnıi que l'ınsta!
lotion au lycee Gıı.latasaray 

Baln.nces : 29 pieceı de 2 kilos- 1 piece de 5 ki· 
los 12 pieces de 10 kilos 15 picce'I de 20 kilos 
12 pieceıı de 50 k. 

Provisions 

Legumea : 9 lots. 

Publique 

Publique 

Pli caeh 
Gre iı grc 
Publique 

n 

Pulılique 

le lit O 16 

21000 -

1876 80 

583 75 

5450 

56 25 

10U70 

47 25 

1643 
1650 -
6056 25 
1063 -

72 -

126 -

144 -

1575 -

140 76 

43 78 

Coın. Ach. Min. Def. Nat. Anlcarıı 

Com. Ach. Mia. Def. Nat . Ankara 

Com. Ach. Lycee de Jeunes Filles a 
Kandilli 

Com. Ach. Commıınd. G. Gend. Ank. 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 

,, 
,, 

~ Com. Perm. Municipalite lstanbul 
ı Dir. Econom. • ,, 

Dir. Bienı Nat. Istanbul 

Dir. Sarelc lıtanbul 

Com. Ach. Min. Def. Nal. Ank. 
,, 

Com. Aclı. Lycee Galatuaray 

IJir. P.T.T. iıt. 

Jours 

14-4-38 

10-4-38 
11-4-38 

14-4-38 
16-4-38 

20-4·38 

'20·4-38 

11-4-38 
7-4-38 

11-4 38 
5-4-38 

1-4-38 

14-4-38 

18-4-38 

5-5 38 

4-4-38 

15·4-38 

Heurc 

14 -

15 30 
15 

10 
11 

11 

11 

10 
15 
15 
11 -

14 -

14 -

15 -

15 

15 

15 

H Vıande de ınouton : 4 t. ,, 
403 75 
168 

Com. Adı. lntend. lst. Tophane 
Com. Ach. Corps Arnıee Tchorlou 

14·4-38 
8-4-38 

15 30 
16 -

:t 

B) Adjudications a la surenchere 
Auto marque Fiat. Publique 

1 

Bidonı d'acicr : 836 p. 
11 Chaudronı et moteur. 

Gre a gre 

ı 
'i 

1 

lJ 

Circulaire du Ministere des Douanes 
et ı\\onopoles au sujet du nouvel accord 

de commerce et de clearing conclu avec la Suede 

(Suite du numero 654) 

Les operations de compensııtion privee qui ont commence de
puis que l'accord cst entre en vigueur, devront etre termineeı damı 
un delai de 6 mois apre'! que l'ıccord aura cesae d'etre en viı:-ueur 
dans le cadre deı ciispositions y relatives. 

5. Dnns l'accord de commerce et de clearinı conclu avec les 
Sucdois, le tarif dou.ırnıer a ete elevP. 

Le" art. 3 et 4 excepteı ces dispositions ne seront p&1 appli· 
quc;es juaqu'a ce qu'un communique ıoit publie. ?our leı marchan
diseı suedoises il ıera operc de la maniere suivante : 

A - Leı marchandises de provenance suedoise paaseront libre
ment en benefiant de l'art. 2 du decret-loi sub. No 2 7005. 

Cette liberte ne sera pourtont pas appliquee d'une maniere ab
solue et sanı reıerve. Elles De pourront entrer dans le pays que 

{ 
Com. Perm. Mun. lstanbul 
Dir. Econom. ,, ,, 

Com. Ach lntend. iz.mir 
Municipalite Kechane 

1-4-38 14 -

2-4-38 11 -
Juıqu'au 15-4-38 

danı le:> limites qui ont ete fixees en Ltqs. dans la liste N. 3. 
B- Dans cette liate, figure une rubrique (divers objets) pour la

quelle l'oo a reıerve 129600 Ltq'I. 60000 Ltqs. de ce montant se
ront consacrees a l'importation de cotonnadeıı, do lainaıres, de chan
vre, de fils de coton et de laine. 

C- Leı comptes pour les importations qui seront faitea sous 
cette forme devant etre tenus au siege, pour pouvoir faıre leı for
malites neces1aires les douaneı devront faire savoir par ecrit 3 la 
direction des .ıffaireı economiques le No du tarif des objetl que 
l'on deıire importer et la valeur en Lt<ı•· Elleı devront agir selon 
la reponse qu'ils auront reçue. 

il importe de specifier aussi dııns ces in,crits le genre de la 
marchandise cotonnades lainııgea, produitı de clı:ınvre, fıls de coton 
ou de laine. 

D- La contrevalcur de toute marchandiıe devant entrer de 
cette maniere dans le pays figurant dans un comte qui ıera tenu 
par la Baaque Centrale de la Rcpublique et dc::vant paaser au compte 
de clearing il faudra specifier a quelle categorie appartiennent les 
marchandıae importeeı. 

FiN 

Cuma 1.4.938 

b' Sungurlu, Osmancık, Mecidö:ıii .._.e Alaca kazalarının 
haritaaı tanzimi (Çorum Vll.) •'! 625 . ~ 

Çabakçurda hükümet konağı inş. (Bingöl Nafıa Müd.) :''ff,J' 
Kayaeri mrk . yap. ilk okul binaaı inş. (l(ayıeri Val.) '! 
Pilavlık ve çorbalık pirinç (lıt. Komut.) .\! 639 
Beygir mıhı (Jndr. Gen. Komut. Ank.) .\; 641 
Mazot (lnhis. U. Müd.) .\; 641 
Mercim•k, bulgur, tuz, 1alça, pirinç v.a. (Kadıköy y,.tııf· 

,,\! 642 
Zımpara kiğıdı <Jndr. İıt. Komut. SAK) \~ 642 
Etüv makinesi (İ!lt. C. Müddeium.) .,~ 642 ~ 
Meşe batlık raydan telgraf direkleri ucunL\ ilave edil!11e 

mek için (DDY) J~ 642 lı' 
Pat•bahçe müskirat fabrikuınJa yap. kantar ve itfniy• 

inş. (İnhiı. U. Müd.) \~ 642 
Vaketa (İlt. Jndr. SAK) .,; 642 
500 cenazenin gömülmesi işi (İ.st. Beled.) .\; 643 
Posta çantası (i!lt. PTT Müd.) .\'! 643 
Cibali depolar grubuna bağlı Baheriye bakım ve işlefll' 

ahçılığı (İnhis. U. Müd.) -'~ 644 
Hara şehrinin elektrik Ye ııu projesi yap. (Çifteler Hır••' 

.\: 647 
Kuru ot ve saman (Lüleburgaz Tüm.) .~; 648 
* Balık avlamnk hakkı (lst. Defterdar.) ,,; 650 
Kaputluk kumaş (l\tMV) .\~ 651 ,. O. 

Midyat kazasında hükümet konağı int• (Mardin Defter.) ' 
* Köhne fotin (Ank. Lvz.) .\! 654 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir· 
t Hamiş : "No.,, işareti ilanı havi g azetemizin aayısın• 

Vendredi l ·4· 1938 

Presentation carte acluelle des bourırs Soungourlou, Osoı•"dı 
dja et Medjideuzu (Vil. Tchoroum) N. 625 ~ 

Constr. konak gouvernemental (Dir. Trav. Pub. Bingueııl 
Riz pour soupe et pilıw (Command. lst.) N. 639 ~' 
Constr. biti111ent ecole Primaire a Kais.seri (Dir. Trav. pub· 

N. 637 l ~ 
Clous pour ..fer a cheval (Comm"nd. Gen. Gendar. Ank•'' 
Ma:ıoute (Dir. Gen. Monopole } N. 641 
Lentilles, bles concasıes. riz , sauce de tomatea ete. (Oir· 

Kadikeuy) N. 642 
Paµier emeri et vacbet.e (Commınd. Gend. lst.) N. 642 
Machine etuve (Procureur Gen. Rep. ı~t.) N. 642 
Constr. bitiment a ln fabrique de Pachabahtche (Dir. Geıt 

N. 642 
Sacs pour facteurs (Dir. P T.T. Jet.) N. 643 

bı.I 
Enterrcment de 500 mots pendant une annı~e (Mun. lı;l•"t.ı•'' 
Proiet pour inıtnllııtion Clectrique et d'eau a Hara (Dir· 
Foin et paille (Div. Lulebo\lrg-az) N. 648 
Etoffe pour capotes (Min. Oef. Nat.) N. 651 dl 
Conatr. konak gouvernemental a Midyate (DeHerdarat ~ar 
• Chauısureı (Jntendance Ankara) N. 654 

,~ 
* rtP Leı uteriıqueı indiquent une vente par voie da 111.1 el 

111 N. B.- Le. Noa indiquıiı en regard de1 ıı.rticles •0 

journal dans lequel l'aviı a paru. 

,, 

H 1. . ,~ 
er asandan ve her türlü tercüme işler• , 

hassa münakasa ve müzayedelere müte.ıllllc ş' 
melerin tercümesi derühte edilir. 

Azami ihtimam ve sürot ıf 

Fiyatiar gayet: mütediid 

"MÜNAKASA GAZETESİ,, Aboneleriııe 
Hususi tenzilat yapılar ~ 

Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu .tlaı"' 
Telefon : 49442 


