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1 Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
1 

1 Miiteahhit nam ve hesabına ıabn alınacak olan 12000 metre 
' yazlık elbiselik kumaş pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. Tahmin 

edilen bedeli 37080 lira olup ilk teminat parHı 2781 liradır. İha
lesi 22 . .:J.938 salı günü saat 14 dedir. Şartname parası 186 kurut 
ınukabilind t! MMV Satınalma Komisyonunda alınacaktır. Ekıilt
meye girecel<lerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Ankarada MMV 
Satrnalma h omiayonunda hazır bulunmaları. 

iti ' Plan Gerede C. H. P. Başkanlığında gürülebi- 1 

t. fi ~iltaa Kereste, tahta ve saire 
· ~. İ~ 8 nisan 938 cuma günü saat 14 te Gerede 

~-~~ll\>ctkk Çeyön kurulu huzurile yapılacaktır . 
/ b~ lltı~11 at teminat 1278 Jiradır. Teminat nakden veya 

. ~1 ~~.l~bi}:akbut olan esham, tahvilat veya banka mektu- Uins, ölçi.ı vı· miktarları şartnamesinde yazılı ke restder 
· ~1 ~ı~cllit~ilbb:d açık pazarl ıkla m ulJayaa P.dilecektir. 
· f. 4 lllil ltı1.1t lb bu gi.bi inşaat işlerini yapıp başardığı bak- Talibleri ıı 2000 liradan iba ~et muvakkat teminatJarile 
: "tf llı~t~ı.ı~lln. e er. vesıka 938 yılında Ticaret odasında kayıd- 29.3 .9:~8 ::s alı g ıinü saat 10 da Şefle r enc ümenine gelmeleri 

~ Qlltiy~: daır vesikayı tekJif mektubile birJikte vermek Şartname ve izahat için hergün levazım servisine .-ıüra-
J ~ illibt 11ldcdir. caatleri. 

li~ ~~il ~ .. iba( · -~~~·~~~~~~~~~!!!""!!'~~'!!!!!!!!~!!!!~!!!'!!i!!!!!!!!!!!!!! 
ııb ll~.I\ "''-k" c saatınden bir saat evvel 2490 numarah ' Müteferrik 

~11l-'otlil anıın~ göre hazırladıkları teklif mektublarını f 
l)stac1. te\1d~ edeceklerdir. / 
~~kmeler muteber sayılmıyacaktır . 

Dmı iz lıa nk Ütau lıu l Liman l ~ !P.tme~i Müdürlüğünd en, 

Kırklareli Tümen Satınalına Komiayonnndan: 

IOOO adet kazma, 500 adet kürek upı, 50 küskü, 50 çelik ka-
-~- ..- ;; ar• uw n 

Daha fazla malumat ve ilanların tam metni • • 
ıçın 

lütfen iç sayifelere i'nüracaat ediniz 

Er1ak, Zahire, Et ve Sebze: 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan ' 
Miktarı Beher kiio5unun fiatı 

Cinsi kilo Kuruş 

Sığır eti 14,000 30 
Kuzu eti 20,000 41 
Koyun eti 22,000 38 

Cin~ ve miktarlarile beher kilosınıa tahmin edilen bedel
leri yukarıda yazılı olan üç kalem et 30 mıı.rt 938 tarihine 
rastlayan çarşamba günü saat 14 te kapalı zarf usulile alın

mak üzere münakasaya konulmu~tur. 
!~bu üç kalem etin muvakkat teminatı l557 lira olup, 

şartnamesi, parasız o)arak, Komisyonda n h er gün ahnabilir. 
İsteklilerin 2490 :-;ayılt kanunun tarifatı dahilinde tanzim 

edecekleri kapalı teklif mektublarrnı belli gün ve saatten 
bir ~aat evvelin~ kada r Kasım paşada hulunan Komisyon 
Başkanlığlna mak buz mukabilinde vermelerı . 

b) M Ü Z A V E O E L E R 

Adet 
2 

1 

1 
2 
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Fatih İcrasından: 

Cins . 
Pirinç karyola 
Tek kapaklı aynalı 
Hala seccade 
Halı 

F antazi kerevet 
8akır mangal 

dolap 

1 Kom edin 
2 Koltuk saodalya 
Bir borçtan dolayı mahcuz bulunan yuharıda yazılı eş, 

yaların paraya çevrilmesine karar verildiğinden mezkur 
eşyalar 22.3.938 salı günü saat 14 de Fatih Çarşambada 
Nureddin tekkesi caddesinde 5~ No. h hanede ilk arttır
ması icra edilecek, kıymeti muhamminelerini bulmadığı 
takdirde 29.3.938 saat 2 de ikinci arttırması yapılmak 
suretile satdacağı ilan olunur. 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
(Dünkü nüahadan devam) 

MKN 68 JT 9.t53 M VE N KS 18 K 358 L 18 LD potaüed 
deri MKN 69 K AHB 1728 t-2 M VE N KS 246 K 1459 L 49 
KD demir makinalı ustu ra için yedek bıçak MKN 599 AA 41 
1023 M VE N KS 100 K 77 L 82 KD galvanizli demir çanta ağ· 
zı MKN 598 CSAR 61137 M VE N KS 535 K 110 LD demir ve
ıaiti nakliye yayı MKN 598 AO 401-23 M VE N KS 1127 K 183 
L 77 KD adi demir çubuk lama 1549 sayıh kanun mucibince 
ba,larında yazılı günlerde ve tam saat 13 le 2490 sayılı kanun 
hükü•leri dairesinde Sirkecide Reşadiye caddesindr:ki Gümrük 
satış ulonunda açık arttırma ile utı)acaktır. İatekiilerde:ıı mali· 
y:e unyan tezkeresi ve malan değeri niabetinde yüzde 7,5 pey 
akçui makbuzu aranır. Şartnameler hergün dairede görülebilir. 
Pey akçeleri hergün Rlmır yıılnız ihale günlerinde pey akceleri
nin tam saat 12 e kadar vezneye yatırılabileceji ve bu aaathın 
sonra katiyyen pey kabul edilmiyeceA-i ve peşin para ile mal al· 
mak isteyenlerden 11nvan tezkeresi aranılmıyacağı ve bu gibile· 
rin teminatlarını uıuli dairesinde malın de~erini teminat olarak 
yatırmaları ve ihaleden sonra ihale bedelini derhal vermeleri la· 
zımdır. Açık arttırma iÜnlerin de ayrıca müteferrik eşya satıı
ları da vardır. Bunların fütesi sabş salonu kapııında uıhdır. 

( Bitti ) 

• • • Mezat kaime numaraaı (9879 Dökme markala kanuni aafi 
ııkleti 1008 kilo ağırhtında 107 lira 2:S kuruş değerinde madeni 
orta yatlarından olup 270 dereceden evvel takaddür eden kısmı 
yüzde JO dan fazla MKN 9836 TCİ 11-12 M ve N KS 162 K 69 
LD pirinç galvaniıli demir vida MKN 9064 ER 198 203 M VE N 
KS 342 K 122 L 47 KD kimyevi sinai müstahzar) Bu kerte için
deki eşya açık arttırma ile dahile satılacaktır. MKN 2182 SK 
118-M ve N KS 5 K 100 L 66 KD gayri mezkur eıans MKN 
2112 bili l•ı VE N KS 550 K 21 § L 75 KD ıulu pat halinde gli · 
koz MKN 7500 G 2 NF 30 2 M ve N KS 31 K 87 L 56 KD 



pamuk yutık .... yorgan MKN 9300 MD markalı GS l 15 K 105 
LD yün üstüpü MKN 7602 G2NF30 M ve NK5 35 K 67 L 87 
KD pamuk ,Hte ve yorgan MKN 9838 CGE 1813 M ve NKS 15 
K 5 G 87 LD projeksiyon cihazı 1549 sayılı kanun mucibince 
21.3.38 günü saat 13 te 2490 sayılı kanun bükümleri daireainde 
Sirkecide Repdiye cad. gümrük satıt salonunda aktarmaya aab· 
lııcaktır. İateklilerden malın deterinin yüzde 7 ,5 pey akçesi mak
buzile maliye unYan tezkeresi istenir. Pey akçelerinin saat 12 ye 
kadar yatırılmaaı mecburidir. 

. ,, ,, ,, . ,, 
D.D.YOLLARI iSLETME u. ~1UDURLUGUNDEN • 

Muhammen bedeli 5500 lira olan 1000 adet Gabyoni (telden 
takviye sepeti) 23.3 .938 çartamba günü saat 15 te Haydarpatada 
gar binuı dahilindeki Komisyon tarafından kapalı zarf usulile 
satın alınacaktır. 

Bu i'e ıri"mek iıteyenler 412 lira 50 kuruşluk muvakkat te· 
minat ve kanunun tayin ettiği vesaik ve resmi gazetenin l.7.937 
gün ve .1645 No.lu nüıhaııında intıfar etmiş talimatname dahilin
de alınmış vesika ve tekliflerini muhtevi zarfların ayni gün ıııaat 

14 on dörde kadar Haydarpaşada gar binası dahilindeki Komiı

yon Reisliğine verilmesi lazımdır. 
Bu ife ait şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtıl-

maktadır. Nümuneai de Koıniayonda görülebilir. (1196) •-4 

: -== sr*C "5"%' .. "SC"Z - rm • 

1- Eıkişehirde mazbut vakıflardao (Akarbaşı değirmeni ve 
bitişiğindeki harap kısırr ile avluıu ve ahırı) ve (Çeribaşı değir
meni ile arazisi ve ahırı) ve Defterdar d.,ğirme-ninin (Tapu ile muay· 
yeo hudadu içindeki üç parça araz:isi de dahil olduğ'1 halde bet 
taşlı kıımı) satılmak üzere 12.3.938 i'Üniinden 28.3.938 gününe 
kadar şartnamesi mucibince kapalı zarf uıulile arttırmaya konul

muştur . 

2- Yukarıda yazılı gayrı menkuJlerin birlikte muhaınmen be-

deli 65 000 liradır. 
3- İhale bedeli beş taka itte alınacaktır. Birinci tak!lit hini ihale

de nihayet bir hafta içinde peşin verilecek ve cliğer dört tak· 
aiti müsavi miktarlar üxerindcn ihale rününden itibaren birer ae· 
ne faııla ile dört senede uakden ödenecektir. 

4- İhalesi 28.3.938 tarihine müudif pazartesi ırünü saat 15 le 
Eskişehir Vakıflar Müdürlütü ihale Komisyonunca Vakıflar Umum 
Müdürlüğünün tasdikine talikan yapılacaktır. 

5 - Talihlerin 2490 numaralı kanuna göre hazırladıkları tek
lif mektublarını dördüncü maddedeki saatten bir saııt eYveline 
kadar Eskitehir Vakıflar Müdürlüğü İhale Komisyonu Reialia'ine 

vermeleri lizımdır . 
6- Teklif mektubu ve teminatı vaktinde vermemiş olanlar 

arttırmaya kabul edilmiyeceklir. 
7 Muvakkat teminat muhammen bedele göre 4500 liradır. 
8 Satışa aid şartname Ankarada Vakıflar Umum Müdürlüğü 

Emlak Müdürlüğünde; İ~tanbulda İstanbul Vakıflar Başmüdürlü· 
ğünde ve Eskişehirde Vakıflar Müdürlüğiinde parasız verilir. 

9- Arttırmaya iştirak edenler şartnanıt>nin bütün muhtevi-
yatını kabul etmiş sayılır. (1370) 

Namnam Köprüsünde Yapılacak İlave 

Göz ve Sedde İnşaatı 

afıa Vekaletinden: 
1- Muğla Vilayetinde Muğla-Köyceğiz yolu üzerinde yapıl· 

makt11 olan Namnam köprüsüne ilavesi istenilen daha ıki göz ile 
Scddc inşaatı kapıılı zarf usuliyle ınünalrnya çıkarılmıştır. Kt>şıf 

bedeli (25(.)(Xl) liradır. 
2- Eksiltme 31·3·1H38 tarihırıe müsac:lif Perşembe giinü saat 

16 da Nafıa Vekaletinde Şose ve Köpriiler Reıaligi Eksiltme Ko· 
misyonu odasında yapılacaktır. 

3- Eksiltme şartnamesi ve buna müleferri diger evrak (125) 
kuruş mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabilir. 

4- Eksıltmey e girmek iı.teyenlerin (1875) lırahk muvakkat te· 
rninat vermeleri \ 'C bu gibi işlerı yapabileceklerine dair Vekile· 
timizdcn al•nmış müteahhitlik ·:esikasiylc Ticaret odaııı vesikası 

ibraz etmeleri lazımdır. 
İsteklilerin 2400 sayılı kanunun tuif&tı dairesinde hazırhya· 

cakları teklif zarflarını ikinci maddede yazılı vakitten bir ıaat 
evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde verme· 
leri muktezi olup postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

,. 
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Bilumum Müteahhit ve Tüccarlarm 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 

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

MÜNAKASA GAZETE.Si 

Türk-Fransız Ticareti 

İktisad Vekili B ŞakirKesebir, Pariste çıkan Ajans 
Ekonomik ve Finansiyalin Türkiye işleri direktörüne, iki 
memleket arasındaki ticaret mübadelelerine dair a"ağıda
ki beyanatta bulunmuştur. 

"- Birkaç senedenberi memleketimizin Fransa ile olan 
ekonomik münasebetleri azdır. Bu azahşın sebeplerini i
zaha lüzum yoktur. Herkesçe bugün malum olan sebep 
lerdir. 

19%3 tenberi Fransa, Türkiye ile olan ticaret mübade~ 
lelerinde üçüncülükten sekizinciliğe düştü, İki memleketin 
imkanlarına nisbetle ticaret mübadelelerimizin niıbetini 
düşük bir hadde indiren fili bir vaziyet karşısında bulu
nuyoruz. 

Türk- Fransız mübadelelerini inkişaf ettirmenin müm
kün olduğu, Fransız ziraat siyasetinden doğan müşküllere 
rağmen. son iki sene içinde teeyyüt etmiştir. t 935 sene
sine nisbetle 2.264.000 liralık bir tezayüt vardır. Bu ra
kam mühim olmamakla beraber bine bir tezayü ~ ifade e· 1 
der. 

Türkiye hükfı ıueti mübadelelerde esaslı bir iyileşmenin 1 

ancak tedrici olabileceğini kabul ederek, bir taraftan iki l 
memleket arasındaki ticaret mübadelelerini ve diğer taraftan 1 
Fransız sermayesile endüıtri veya nafıa işleri şeklinde 
işbirliği imkanlarına reveç verebilecek umumi bir planı 

tetkike amade bulunmaktadır. 
Türkiyenin ekonomik pro~ramı ıni1him gayrimenkulleri 

de icap ettirmektedir. Türkiye hükumeti bu programın 

ecnebi sermayenin de yardımile tahakkuk ettiğini:görürse 

bundan ancak memnun olabilir. 
Ecnebi müesseseler tarafından yapılacak işleri Türkiye 

kısmen Türk lirası, kısmen de Türk ihracat mal:arı i)e 
ödeyebilir. 

. 

Türk parasile ödenecek kısım bu işler dolayısile eC 
grupların Türkiyede yapacakları masraflara tekabü e 
cektir. İntihap edece2"i eşya tarzında icra olunacak, 

1111 

kine •e saire gibi gayrimenkullere yatırılacak parar• 
mü~sseselerin normal karlarına tekabül edecektir. 

Bu münakaleyi yapabilmek için muadil Türk rnalı 1 

olunabilmelidir. Her iki hükümetin icraatı bittabi işte 
sahada müessir bir tarzda tecelli etmelidir. 

Biz kendi hesabımıza, Fransız piyasasını tekrar }caı• 
mak için ciddi bir gayret göstermiye amadeyiz. 

Eger Fransa da bizim ekonomimizde faal bir rol 01° 
mak istiyorsa her şeyin lcarşılıklı iyi niyetle halledeb 
ceği kanaatindeyiz . 

Size şunu söylemek isterim ki, ihracat siyaseti(l'Iİıe 
ni bir şekil vermek üzere bulunuyoruz. Bunu ihracatııO 

nartırabilmek imkanlarını gördüğümüz bazı 

ve bilhassa Fransa lehine yapacağız. Fakat 
~rtırmak istiyorsak her şeyden evvel bloke edilrnİŞ b~ 
nan Fransız-Türk Kl iriııg hesaplarını temizlemek Jaııll' 
Altı aydanberi meriyette bulunan yeni anlaşma bıJS 
takaslar sayesinde Yaziyeti düzeltmiştir. Bu misal de 
terir ki, topu topu dört mılyoo liralık sürünüp gideli 
kliring açığı yüzi1nden Fransız- Türk ticaret münase 
lerinin bundan ziyan görmesi doğru değildir. f 

Bu bakayayı ta.diye için başka vasıtalar da yok de 
dir. Ancak bir misal vermek için şunu söyliyeyi[IJ. 
Fransa senede 23 milyon ton kömür ithal etmektedıf' 

Şimdı senede 2pü bin ton kömür ihraç eden .,e ~· 
miktarı gitgide ar ır cak oln ı Türkiye, Fransaya pe 
kömür de verebilir. 

tğer bu sahdda makul bir g.ıyret sarfedilirse rıı.e 
ketlerimiz gibi iki memleketin karşılıklı müspet 1

'; 

azmile hareket ederek işlerini yoluna koymamasına 1 

yoktur. Münasebetlerimiz bundan her sahada fayda\ııll 
olacaktır . (A. A.) 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Nikel 25 ve bronı 

kuruşluklar 

Halkı aldatan 
cezalandırılacalc 

birincikinun 937 t~ı 
den sonra piyasadan lc•1 

1 
ve 1 birincikinun 931'lt•' 

"e kadar malsandıklarınc.a • EMİNÖNÜ ME.VDANI 
lıtİMLAK HUDUDUNU GÔ/T&:AİA i 
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Eminönü meydanında yukarıdaki haritada numnralanmış adaların istimlaki takar
rür etmiş ve umumi menfaat kararları alınmıştır. 2407 No.lıı İstimlak Kanununa göre 
hu adalarda mevcud emlikın gayri safi iradları teabit edilmiş olduğundan cebri istim· 
lika mahal kalmamak üzere mülk uhiblerinin hcrgün saat 14 den 18 ze kııdar ta
urruf vesikalarih birliktr Belediye Emlak Şubesine müracaatları ve bunlardan Valide 
hanı ittiıalinde ve Balıkpazarı caddesi ve Helvacı B~kir sokağı ile mahdud 1 C nu· 
maralı adanı" ht>men yıktırılmı:ısı mukarrer bulıınmasına binaen buradaki mülk sahih
lerinin bilhaua müracaatlarını tacil etmeleri lüzumu ehemmiyetle ilin olunur. 

z.ineye devredilmek üzer' 1 . .,, 
kez Bankuı ve subelcrı 

- t 
!.tul olunacak nikel 25 " 
IO kuruşluklarıü geçr11i1 
Vt' devlet tarafından alıll 
cağı ileri sürülerek bnı1 

de türeyen muhtekirler ti 
dan toplırnmakta ve bL1 I 
bilhassa köylünün kandı~~ 
tn olduğu anlaşılmıştır· 
kalık keyfiydi vilayetle~ 
hemmiyetıe bıldirmi~ .,e"I 
meşru olmıyan kaı:ınÇ 

ı edıncrek aldatanlar " 
let par, s nı kıymetinde"~ 
dtişüreııler hakkında 

1 - ııll mevzuat 'li e O} 

göre takibat yapılına<1111 

hn llerin önlen.nesini ıstt 
. dt 

iç B:ınk hl, cllcrın 

nik6l 2::i ve bronz 10 ıcıı 
1 ,. bulunanların bu p~ra 11 

t rmek Ü7r-re molsand• 
miirac t tınl'lcrını 'e ~ 
borçlarına karşılık olıı'" 
sıldarl r vermelerırıİ 11 

b;ldirılmeııni de valı e 
teınışlir. 

Acele ·r 
Satılık I\11ot0 

tı~ 
15 metro boyundll 

cıııdao çift kat olar11!1a 
mış 36beygirlik mo10' ~ 

o'' zel bir t nezzüh ınol ,, 
satılıktır. Müracaat } 
dankapu 23 Raı;İf11 

Telefon: 22574. 

,0.c'A-..0---

Monakasa Gaıe 
Uiitün 

Tüccarların 

zetesi dir. 

Telefon: 49AA 
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. 
PiYASA HABERLERi 

Sn•ac:;·Erzuruın 'olıındaki Türn~llcr 

Urla 
1

k:s·Erzurııın hattı.nda ~;al~;:;r?alara devam ediliyor. Çn~
}iik . Ulah arasınrlakı 15 ınr.ı ın:;-aal mıntaka~ının P.ll hu
ın, l luneli olaıı 13SO tllf'lru uzımluğunrlaki tünelin dP 1110 

re ı i ı· T 1 
P ııımiştir. 

deJı o~e rik nııntaka~ınrlaki tiinPIİn de ')()() mrtrelik kı ... nıı 
nııııştir u 'k ' k ~ ı;o 1 L lı 1 • uu 1 · ı buyi.i - tiirn·ldcn ::.onra ~ıvas-rJrzıırıım rn -
ızctın<lekı h"' .. ·· ı · 1 · J · • ·ı · 1 kt ulun tuııe ış en utırı nıış o aca · ır. 

Gayrifenııi A~an~örlcr 

hah~aclyo aııtı• ııleri, a aıı .. örler, );iııcnıalaı ve imalatlıaıwle r 
lon tda zabıtai belediye talimatnamesine yeni mııdrleler 
haj ll tnaktadır. Hilha:;~a hir kı..,ım asam-örlerin fenni ~artları 
alır~ olrna<lıkları göı ülrnü~tür. Burılarda emniyet ıcrtibatı 

llla ı 1,.i t bl .. . . ·ı k . "" n e~e rn:ıata gırı~ı ece tır. 

Taahhüd bedellerine aid vergiler. 

tan ~liitealıhidlerirı ta :ı lıhüd hedellerine göre kazanc; ve huh
diriJ v~rg_ı sini lwr lı dıic ödPmf'leri liizuınu alakadaı }ara lıil

rnıştı r. 

325
8 numaralı kanunun mucibince beyannameye tabi 

tutanlann 1938 mali yılı ruhsat tezkeresi harçları 
hakkında Maliye V ekaJeti tamimi 

17.2.938 

MÜNAKASA GAZETESi 

j İnhisarlar U. Müdürlüğü~en: j 
1 - 1 is t{;sinde eb'at miktarı yazılı 28 kalem malze

me (440 metre gaz borusu, 140 adet gaz borusu flanjı, 
93 adet Nipel, t 1.5 adet deve boynu, 53 boy lama demiri, 
1 adet demir St\Ç lavha, .( adet galvaniz saç lavha, 21 
adet çinko lavha, 15 kilo rondela, 20 kilo somun, 28 boy 
kösebent, 36 adet demir saç lavba, 13 boy pirinç çubuk, 
2 boy takım çeliği (su çeliği) 4 boy sekiz köşe çelik, 5 
boy yuvarlak çelik 117 adet dirsek, 98 adet Amerikan 
rekor, 110 adet redüksiyon, 110 adet boru T. 300 metre 
çelik boru, 146 adet çelik flanj yakalı. 30 kg. çelik yay 
teli, 450 adet demirci zımpara kağ:dı, 4 favha contalı 

lastik 32 adet salmastrah musluk flanjsız, 28 adet salmas
tralı musluk flanjlı 52 adet stop valfdökme) pazarlıkla 

satın alı nacaktır. 

H- Pazarlık 30.IU.938 tarihine rastlayan çarşamba 
günü saat 14 de Kaba.taşta Levazım ve Mub4yaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

Hl - Listeler parasız olarak hergün sözü geçen Şube
den alınabilir. 

iV- steklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda 

ı ;adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 1425) 2-4 

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

18 - 3 1938 N. 158 
3258 

baı d nurnaralı kanunla beyan naneli mükellefler meyanuıa it- Fİ ATLAR ( Cours officielsl 
tct e ılıniş olan (ithıtlat ve ihracat ticaretile iştigal edenler t i c:ı- Afion (Opiıım) Aşağı (Moins) Yukarı (Plus) 

"e zah· b l tıl•ı:ı ıre oraası bulunan yerlerde bu borsalarda a ınıp sa- Butday yumuşak (Ble tendr~) 
bid, rtı~llar üzerine komisyonculuk yapanların 1937 mali yılı Buğday sert (Ble dur) 
tllh,Yetınde evvelki mükellefiyet cekillerine aöre almış oldukları 

at ., 6 Buğday kızılca (Ble roux) 
hıı tezkereleri hardarının 1938 kanunusani ayından sonra ı>e-

ııa • Arpa Anadol (Orge An.) 
oı..... ~elilerin tabi oldu"'u harca iblağ edilmek istenildiği vaki .... rn ~ 5 Arpa yemlik 

23 ı:;Uracaat)ardan ve gazetelerdeki neşriyattan anlaşılmaktadır. Çavdar (Seigle) 
tuL 

9
u nurnaralı kazanç vergısi kanununun 81 inci maddesinde 

ıııat t Yulaf (Avoine) 
ile .

1 
• ezkerelerinin ne zam&n alınacakları tayin ve bir mali se-

Çı Mısır sarı (Malı jaune) 

5 28 
5 15 - 5 22 

4 2 - 4 J 

4 28 ef,· 11 rnuteber bulundukları tasrih edilmiş ve muhtelif mükel-
Yet k Peynir kaşer (Fromage kachere) 182 • fe illerine aöre ruhsat tezkereleri harçlarının miktarı da 

4 30 
50 

cı nı dd . • Nohut iri( Poiı chiche) R. a esınde be} an olunmuştur. K l 
~·ıı uhıat tezkerelerinin muteber olduğu mali yıl zarfında mü· ap ıca 
" •fi Güı Yünü beddh er tarafından 8t nci maddede yazılı harç nisbetlerinin te-

t~c kulunu ve daha yükse k niabete tabi harç istifasını icap etti· Darı sarı (millet jaune) 
t~ ~ Şekilde iştigal nevileri değiştirilmedikçe mütemmim tezke- Keçi kılı (Poils de Chevre 

3~58rcı alınmasına zikredilen kanun hukümleri müsaid değildir. Badem iç 
ı. " b dd · d b Ceviz içi ll{•ı:ı numaralı kanunun muvakkat irinci ma esın e (iş u 
Q\aı·un ile Y•nidco beyanname usulüne tabi tutulanların 1938 Susam (Se:ıame 

ı yıl k h l - Mercimek (Lt"ntillel t,th ı a:ıanç vergisı bu kanund an evvelki ükiim ere gore 
2,>a~olurıur. Bu mükellefler 1938 takvım yılı başından itibaren Fasulye ufak (Haricot sec) 

'
1

i1 ı 1 Burçak 
haL' sayılı kanun mucibince beyanname listasile mükellef olanlar 

l(kınd Susam ., ( " sesame) 
ted· a mevz:u usul ve mecburiyetlere tabi olurlar) denilmek-

ır, Yapak Anadl)lu (Mohairel 

16 20 

Madd 1 ·ı rakya Thracc 
'Jıı"lun c_de .• 3258 numaralı kanun mucıbince yeniden b. ey_an_ name " " " ı Kuş yemi (Millet) 
"'t:lki ~ .. ta__bı tutulanların J0.~8 mali yılı kazanç vergı~erı?ın ev· Zeytin yağı ı.~i yenıcl.;lik- {Hu ile d'ol .) 
2"ııd ukumlere göre tarhedileceO'İ sarahaten beyan 1;. dılmış oldu-

7 13 

.. a • Tiftik m;ı l ite l 11 bu mükelleflerin 1937 mali yılında aldıkları ruhsat tez- oglak 
~ot~ eriııın 25 liralık tezkere ile tebdili ve harç farkının islifaın " 
Yıl:€! duı sun 1938 mali yılı mükellefıycl şekillerinin değişmiş sa

dile ~sına dahi imkan olmıyacağından 1938 mali yılında da ken
ha tınden gayrı safi iradlı mükelleflerin tabi oldukları tezkere 

tçliltı d l"I "b .,- l' talık n an fazla harç alınmasına ve beyanname ı er gı ı ... ) ı· 

32 tuhs.ıt tezkeresi veriJmesine imkan yoktur. . . 
~ıd, b5: n~maralı kanunun muvakkat birinci madd~sı~de~ı ka
"'er . ınukeJleflerin 1939 mali yılında beyannanıelerı uzerınden 
dang'.Y.~ labi tutulabilmelerini temin için 1938 takvim yılı başın
dilc •tı~aren kanunen tutmağa mecbur oldukların defterleri tas· 
ltıat ettırııı clerine ve ı.auamelell!rini bu defterlere geçirmelerine 

llftur. 

· 
81rıa ı k 939 ı· J 'ı>tıd en ~ eyh mevzuubahis mükellefler, anca ma ı yı ı 

•ttt asından ıtibaren beyannıımelilerin tabi olciuğu 25 liralık ruh-
. teık . . . d 937 r 1 •çin eresı almak mecburıyetınde oldukların an, • ma ı yı ı 

ikrrıa~·"v~lki hükümlt!re göre aldıkları ruhsat tezkeresi harçlarının 
lat 

1 cıhetine gidilmemesi ve ikmalen alınmış olan harç fark-
ının d • 
9
39 

a derhal red ve iade!lli lazımgelir. 
ltıiik ' lllali yılı gelmeden evvel işini terketmif olan bu kabil 
lcad ellefter namına 938 takvim yılı başından terk tarihine 
be ar kanunun 55 inci m .ddesi mucibioce verecekleri 

Y•nn t · d" d- -ltıad ~~eler üzerinden vergi tarh~dilmesi ve ye mış or u~cu 
de deıının F fıkrası mucibince tahsili iktiza eder ıse 
"~ı tuhıat tezkereleri harçlarınında verri gibi vakti gelmeden ev
"aı· tahsiline dair kanunda bir ka yıd mcvcud olmadığından bu 
ilc~Yetlerde dahi tezkere harçlarının 1939 mali yılından evvel 

~len tahakkuk ve tahsili caiz değildir. 

Gf.L f.N (Arrivagcs 
Afion (Opium) k 

Huğdl\y ıBlc) 
Arpa (Orr) 
Çavdıır (Seigle) 

Un (FarİnP) 
Mı!!.r ( M 'is) 
Kepek (Son) 
Keten tobuınu (Gr. Lın ) 

Fasulye (H. ricot scc) 
Pamuk , Coton) 
Yapak (l\folıaire) 
Yulaf (foinı 
Susam {sesame) 
Kıış yemi (Millet) 
Mercimek (lentillc) 
Nohut (Poiıı Chiche) 
Zeytin yağı (Huilc d'ol.) 

' B. Peynir (Froınage B.) 
Tiftik 
İç fındık (Noıs. dec. ı 

Razmol 
K fındık (Noisette) 

192 
.10 
:15 

ıoo 

6.'.\ -

9 75 

5 

lt,ı, 1 na llÖre icabının yapılması ve keyfiyetin merkez v~ ınü lhak 

a;r :rn:::al~m~e~m~u~r~la;r~ın~a~d~a~t;e~b~li;.ğ~i ~r~İc~a~o~l~u~nu~r ·~~~;;;;:;:;;:- ' Tiyatrolar 
l!i~!i] ucuz 

SATILIK 1 

TEPEBAŞI DRAM KlSMl 

1111111
1

1111 

ı 111 

1111111 

Yazan: 
P andeli Horn 

Bu •kfa.m 

saat 20,30 da 

FİDANAKİ 
dram 3 perde 

Türkçesi 
Fahri Kolin 

Imtiyu ..ahibi •e yan itleri 
Direktöriı: t.maiJ Girit 

127 

GiDEN (Exportation) 
Razmol 
Arpa (Orge) 

ı Yulaf 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Pols chiche) 
İç fındık (Noıs dec.) 
Un (farine) 

Tifti ~' 
ı Yapak (Mohaire ı 

İç ceviz 
İç badem (amande) 

DİŞ FİATLAR 
(Marches Etrangers) 

5 

4 

5 -

Buğday (Ble) Liverpul 4 74 
.. ,. Şikaıo 4 06 
" " Vinipek 5 57 

Arpa (Orge) Anvera 4 18 
Mısır (Mala) Londra 3 92 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 7 59 
Fındık (noiı.) G.Hamburg 39 -
K • • 38 -

ESKİ FRANSIZ TIY ATROSU 

KOMEDi KlS.~I 

Bu akşam 

saat 20,30 da 

DALGA 
komedi 3 perde 

Yazan 
Ekrem Retit 

/
1

:ıııııııı:!!lljı 
ııııl 1 ııır ıııırııllıı 1 

B .. ıSdıi'ı :ıer: ARTUN Baumnı 
\.rıl:ıt11 Billi"ır aoıoı.k N=". 10 

Lundi 21-3· l 938 

Monte·char2'e (Dir. Gen. >4onopo)cs) N. 602 
Adduction d'eau a la ville Marache (Min. de 
Adduction d'eau a la villc Bornova (Min. de 

" " 
,. 

" 
Edremit ( 

• " " 
,, Ouchak ( 

l'Interieur) N. 604 
l'Interieur) N. 604 
,, ) N. 604 

•• 

.. ) N. 604 
,, ,. ,. .. Menemen ( " ) N. 604 

Glycerine (Fabriques Milit.) N. 613 
• Brique. zinc, charpente ete. (Oir. Bienı Nat. lııt . ) N . 62 t 
Rep. de chausııee s routt- Eııkichehir·Geurut (Dir. Trav. Publica Es

k.ichehir) N 6'23 
Rep. de ch~uuee ı route Esltich ı'hir-Tchifteler (Oir. Trav. Public.s 

.Eskichehir) N . 623 
Materiel de fer pour montage d'un hangar (Ch . de Fer Etat) 625 
• Bois de ebene (Dır Foret Telcirdarh) N. 625 
Fil telegraphique et pour ligature (Min . des Travaux Pub.) N . 627 
Raisins secs et savon (Command. Istanbul} N. 628 
Constr. cbambre annexe (Dir. Trav. Pub. lııtan bul) N. 628 
Foin et orıre (Command. lstaıabul) N. 629 
Toile pour chemise (lnt. Tophane) N. 629 
lnstruments de chirurgıe (Uni ver!lite lıt,t N . 629 
Construction bat. m ınicipale a Malatia (Vil. Malatıa) N. 629 

" hangar, pavillons, ajustcment de la terre, travaux de 
canalisation, instaHation e lectrique a Tchorlou (Min. Def. Nat) 
N. 629 

Constr. installatıon electrique (Municıpalite Fethiye) N. 613 
Prescnt.ıtıon cute actuelle ville Tcboroum lMin. de l'lnterieur) 629 
Savon noir (Mini!lt. Agriculture) N. 630 
Articlea electriques (Ch. de Fer Etat) N. 630 
Accumulateurs positifs et 11egatifs {Ch. de Fer Etat) N. 630 
Beurre (lntend. Ankara) N . 630 
Cônstr . chambre pour gaz: asphyxiant (Vil. Kai1aeri) N. 630 
.Etoffe pour capote (Min Def. Nat.) N. 630 
Tuyaux poıı r adduction d'eau (Municip. Oavaa) N. 630 
Conııtr . bat . :ıdministratif a Aktchakal~ (Oir. Gen. Monopolcs) 630 

" d ı !!pensaire a Silivrı (Municip. lstanbul) N. 631 
,. arches (Dir. Trav. Pub. Gumuchane) N. 632 

Benzine pour auto (Min. Def. Nat.) N 632 
Travaux de canalisation ... ı constr. arches (Municip. Tavcbanli) 632 
lnstallatioaı ~lectrique et instruments pour extinction d'ıncendie au 

'aboratoire de serum (Dir. Bactcriologie a Etlik) N. 632 
Soude caU!ıti que et fer de !lolution (IJir. Gen Af. Meteoroloriquc de 

l'E.tat) N. 632 
Constr. toiture au lycee Haydarpacha {Dir. Lycee Haydarpacha) 

N. 633 
Banca et tableaux noirs l Vil. Samsoun) N. 633 
Rep. pont Keuprubachi ( ,, ) N. 633 

batıment ecole lstilclal a Sinop (Vil. Sinop) N. 634 
Preııcntııtion carte a ctue l!e bourg Kaledjik (Municrp. Kaledjik) 634 
Bidona {Min. Def. Nat.) N. 637 
Poteaux de hois (Mun . Ouzounkeupru) N. 637 
* Bois {Dir. Foret Konia) N. 638 
Pavcs (Vil. Konia) N. 638 
• Decombreıı du Pal is de Justice et produıts pharmaceutiques (Dır . 

Bıens Nat. lst l N. 639 
• Fumier (Mun . Kaisse ri) N. 639 
Const. atatio n de vaccination (Kaymakamat Bunian) N. 632 
Produits ph ıırmaceutiqueı (Vıl. Ourfa) N, 640 
Fıl de laine (Gend . Guedikpach.ı) N. 641 
Articles pour laboratoire (Mun. lstımbul) N. 643 
Viande de boeuf (lntend . lzmir) N. 643 
Riz pour soupe et pilav (Coınmand. lst.) N. 643 
Lcgumu, fo ın, p:ıille et orre (Com. Ach . Milıt. Isparta) 644 
Beurre (Command. lstanbııl) N. 644 

"' Boıs (Dir. Foret Isparta) N . 6'44 

Mardi ıı-3-938 

Acide azotıque {Fabriqu~s Militaire8) N. 6l:l 
Constructıon refectoırc lıcu pour lessive ete. (Cb. de Fer Etat) 625 
Beurre (Com. Ach . Milit. Gaz:ıantep) N. 627 
Articlea dentaıres (Dır. Hyı As .. istance Soc. Diaihalorhlou) 629 
Construction toıture a l'hôpital de" alienea Balcirkeuy (Dir. HYL· 

Assist. Soc. Djag.) N. 629 
Etoffe bleue (Dir. Lycee Kandilli) N. 632 
Riz (Mın. Def. Nat.) N. 632 
Construc tion batiment ccole: Primaıre "DoumlouplDar,, (Vıl. Afıon) 

N. 634 
Construction garage (Vil . Afion) N . 634 

,, bitiment surveıllance douaniere (Dir. Trav. Publics Ga-
.ıian ep) N. e34 

Ar:icles de fer (Dir. Fabriques P .T.T.) N. 633 
Foin (Command. lstanhul) N. 633 
Constr. pont et aıches (Vil. Afıon) N. 631 
Ruban et fıl "sitil,. (lntend. Tophaae) N. 634 
Tronc de bois de ııapin ( 10 eme Exploıt. Ch. ae Fer E.tat Er.ıouroum) 

N. t>35 
• Bidons d'huile et benzine (Fabrique Aviation a Kaiascri) N. 635 
Cardiff (Min . Def. Nat.) N. 639 
Articles d'ameublcment (Vilayet Afion) N. 641 
Arlicles pour emballage (Min . Def. Nat.) N. 644 

• Lea asteriaqueıı ındıqucnt une vente p;,ır voie de ıurcneb erc. 

N. B. - Lea Nos ındiqucı en reıard dea uticles aonı ceux da 
joıırnal danıı lequel l'avia a paru . 

, ' 
HAFTALIK 

AKAR ve EMLAK GAZETES 
İstanbul İrad ve Emlak Sahibleri Birliğinin Organıdır 

Arzu edenlere meccanen nümune gönderilir 
Adres: G&lata, Pertembe Pazar, Yoturtcu Han N. 7 

T elefoo: 49442 
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ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS Ptrı . 450 

6 " " 850 
12 ~ " 1500 

Etranger: l~ aoia Ptra. 2700 

Le No. Ptrs. 5 

DIMANCHE 

Quotidieo des Adjudicationı 

•• 
MUNAKASA 

GAZETESİ 
----··---

ADMINISTRAl ıvı" 

Yorbourtchou Han 
lcr Etaıe, N. 3-4 

Galata, Pcrchembe Baı•' 

T el~phone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Pour la Publicit~ ı'adre11er 
il I' Admini.tration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adre .. e T'lewraphique: 
lııtaubul - MÜNAKASA 

•--
Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication Mode 

d' adiucticat. 
Prix 

eatimatif 
Caatioa. 

Proviıoire 

Lieu d'adjudication et du 

Cahier des Cbarreı 
Jours Heure 

A) AdjudiGatians au Rabais 

Conıtr1,1ction-Reparation- Tra" Publicı-Materiel de Construction - Cartograpbie 

Conıtruction Maiıoa du Peupl• a Gueretıe. 17033 - 1278 - Preıid. Maiıon du P•uple Guerede 8-4-38 14 -

Produita Chimiqı.ıeı et Pharmaceutiqueı - lnstruments Sanitaires-Fourn?ture pour Hôpi~~~x 

Chlorure de zinc: 100 t. Pli cach ?0000 -

Habillement - Chaussures Tissus- Cuirs. 

Etoffe pour uaiformes d'ete : 12000 m. Gre a Gre 37080 -

S.iı de Conıtruction, Plancheı Poteaux ete. 

Claarpente (div. dim.) Gre a rr~ 

Divera 

Piocheı, 1000 p. mancbe pour pelles 500 picceı- Gre a gre 
Ciıeaux pour fil metallique ete. 

Provisions 

Viande de bo•f : 14 t .- Jd. d'arneau : 20 t.- Jd. 
de aoutoa : 22 t. 

B) Adjuditatioas a la sureıchere 
Ti11uı de coto• et laine, tentes, articlea electri

qı.ıee, huile pour macbinea, article de cuiıiDe ete. 
Viı , buile pour macbineı, matelaa ete. 

Pli each 

Pnblique 

Grc a ıre 

Les avances de la Banque Ottomane 
au gouvernement 

"Conformement a une convention additionnelle, le 
premier Yersement du credit pro•İsoire de 1.250.000 
sterliag ouvert par la Banque Ottomane avait ete regle 
a la fin de mai dernier. 

Le deuxieme versement de 250 mille livreı doit etre 
paye il la fin de mai procbain. 

En raison du nouveau credit de 500 mille livres ang
laiseı qui sera preleve de la Banque Ottomane, un ac
cord a ete conclu entre le mioistere des Finances et 
cet etabıissement, modifiant les dispositions de la con
ventionı an'6rieure. Le total des deux versements reg-· 
les et devant etre reglej par le Tresor. soit cinq cents 
mille livres sterling, ıeront tenus a sa disposition et a 
l' ordre du ministere des finances et les versements de 
250 mille livres sterling qui devront elre payes a par
tir du 1 er juin 93S au cours des trois aaoees suivantes 
seront ajournes et le cr~dit ainsi etabli a nouveau sera 
regle au cours de cinq aonees en commençant de mai 
941 jusqu'en mai 1946. 

D' autre part, le gouvernement se reserve le droit 
de mettre fin, a partir du 31 decembre 1941; au regime 
etabli pour les banknotes de la Banque. 

Le credit, deYant etre par le nouvel arrangement, 
completement regle en 1946, la fixation de cette date a 
ete conıequement j~gee necessaire. Le projet de loi 
teudant i assurer i'application dea modifications intro
duites dans les conventioaı adhoc a ete refere aujour
d'bui a la G. A. N.,, 

L'echange des obligations de l'emprunt 
interieur 1918 et de la defte turque 1933 

Voici le projet de loi que le rouverHment VİHt de deposer sur 
le bureau de la Grude AıHmbl~e Nationale au suj•t de l 'ecban~e 
des obligationı d'Emprunt lnterieur 13'.W/1918 contre lea oblisrations 
a lota 1938 et de l'ı'change ees obligationı de dette turque 1933 
contre les obliratio111 de l'Emprunt lnterieur : 

1500 -

2781 -

2000 -

1557 -

f Ad. Gen. Ch. de Fer Etat Ankara 
l Bareau d'Eırp. H.pacha 

9.5.38 

Co•. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 22-3-38 

Dir. E.ırploit. Port lstnh•l Oeaizb,nlı: 29-3-38 

Com. Ach . Oiviıion Kirklareli 

Cea. Ach. latendanu Mariae K.pacha 30 3-38 

Dir. Ventes Douan~s lıtanbul 

Dir. Ventea Douanes latanbul 21-3·38 

15 -

14 -

10 

14 

13 

Article 1. - Le miniıtre dea Finances est autorise iı. proceder 
a l'echange des obligation• d'Emprunt lntcrieur 1334/ 1918, actuel
lement en circulation, qui sont emiııu en vertu de la loi No 20 
qui ıtipule ea meme tempı leı condıtions d'intereta, de tirage , d'a
aorti11emeot, de conceHİon, 4e prescription, d'exemptionı et de 
service contre les oblirationa au porteur iı. e111ettre, identiqoeı aux 
obligations Errani. 

Lea coupoas dates du ler mai deı1 obligations d'Emprunt lnteri
eur 1334/1918 ne ıeront pas payes: en echanre on procedera a la 
conversion de ceı obliratioe1s avec lu nouvelles obligationı . 

Article 2. Lea nouvelles obligationı porteroat le DO• "obli-
gation a lots 1938,,; teur nombre ne depaasera paa celui des obli
gationı en circulation. 

Article 3. - Pendant deux anneeı, a partir de la date de pro· 
mulration de la preıente loi, leı porteurs deı obligations de la 
dette turque 1938, peuvent, ı'ilı le desirent, demander l'echanre 

t de leara papiers contre les obligations d'emprunt iaterieur de l'E· 
at. A l'eclaanr•, on reçoit contre une obligation de dette turque 

1933 İl la valeur nominale de 500 fraacs une obliıration d'emprunt 
interieur a la valeur nominale de :!O livres. Lea oblıgat onı de det
te tu rque, presentees a la converıion et les obliıationa d'Etat qui 
seront remiseı contre leı premiereı doivent etr• munies des cou
pons qui ne ıont pas encore echus a la dde de converaion. 

Article 4- Cet echange ıc fait avec la reıerve de la caisse d ' a
:mortiısement fondee en vertu de la loi No 2794 ; il apputient a la 

caisse de decider, d'apres le oontenu, quelle11 sont leı obli ~ationı 

d'emprunt intıirieu qııi seront remiseı par voie d'echange. 
Articl,, 5- LH oblirations d'eıaprunt intcri cur 1918 qui appar

tiennent au Tresor et qui sont rardees actuellenııent au Tresor sana 
qu'elles fu51ent employeeı jusqu'ici, seront tr :mıf~reea a la Caiaae 
d'aaortiııemeat. 

Le ver.seıaent de ma· de ceı obliıations qui doit etre effeclue 
par le Budret ıera depoıe a cette oaisae. Toutefoiı, leıı frais d'im
pression et d'emi11ion dea oblig-ationa 1938 ıeront couverts par 
cette ıomme. 

En vue de faeiliter la con Yerıion des oblirations de dette turque 
1933 et celle deı titrea deı Cbe9'İns de Fer d' Anatolie u•e avnnce 
j11ıqu'a concurrence de deux 111illions de livre"I 11er11 effectuıie i 
nouveau a cette caisse. '·• ca1•ıe payera ultt-rieurement ces 11Vance11 
avec leı reve11u• de portefeuille. 

Article 6 - Cette loi .-ntre eo viır~ur a partir de u d11te de 
publication. 

Article 7- Le Miniııtre deı Financeı e11t chıırgl" d .. l'application 
de cette loi. 
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