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NAKAS 
İnşaat - f amirat- afıa işleri ve Malzemesi· Harita 

Çanakkale Vilayeti Daimi Encümenden: 

Tamiratın nevi 
Merkez Cumhuriyet ve 
Nedime hamm okul
ları tamiri. 

Keşif bedeli 
666 lira 49 krş. 

Muvak. tem. 
50 lira 

Çanakkale merkez Cunıhurivet ve nedime hanım okul
larının mevcut ı,eşif varakala;ında gösterilen caman 666 
lira 49 kuruşluk tamirat 1.3.938 tarihine raslayan salı 
günü saat ı 5 te ihale olunm<ıl.-- üzere 9.2.938 tarihinden 
itibaren ~O gün müddetle açık eksiltmiye konmuştur. 

Taliplerin 2490 sayılı kanunda yazılı evrakla beraber 
mezkur günde keşif ve şartnameyi görmek üzere de her 
gün encümen kalemine müracaatları ilan olul!.ur. 

lstanbul Levazım Amirliği S tınalma Komisyonundan: 

F enerbahçe aktarma an barının keşfi mucibince tami
rı 25.2.938 cuma günü saat 15,30 da Tophanede Leva
zım Amirliği Satınalma Komisyonunda pazarlıkla eksilt
mesi yapılacaktır. Keşif bedeli 250 lira teminatı 37 bu
~uk liradır. Şartname ve keşfi Komisyonda gorülebilir . 
isteklilerin belli sa tte Komisyona gelmeleri. 

Jandarma Genel Komutanlığı rıkara Satınalma Koın dan: 

Keşif bedeli 20023 lira 84 kuruştan ibaret ve Ankara
da Jandarma Subay mektebi civarındaki Jandarma kış
lası plandaki yerinde yaptırılacak bina 9.3.937 çarşamba 
saat 15 te kapalı zarf usulile ihale edilecektir. Bu yapı
ya ait keşifname ve şartname ve teferruatı her gün ko
misyonda görülebilir. 

Eksiltmesine girmek isiiyenleria 1501 lira 79 kuruş
luk ilk teminat makbuz veya banka mektubu muhtevi 
teklif mektuplarını en geç eksiltme günü saat 14 e ka
dar komisyona vermiş olmaları. 

Diyarbakır Belediye Riyasetinden: 

Dağ kapusundan müskirat fabrikasına kadar yapılacak 
su tesisatı bugünden itibaren 17 gün müddetle ve pazar
lık suretile yaptırılması ve bu pazarlığın 24.2.938 perşem· 
be günü saat 10 da Belediye Daimi Encümeninde icra 
edilecektir. 

Talip olanlar müzayede ve ihale şartlarını anlamak 
üzere ·Belediye Encümenine müracaat etmeleri lüzumu 
ilan olunur. 

Haymana Belediye Reisliğinden : 

Haymana kasabasında Belediyeye aid kadınlar kaplı· 
casınm 5294 lira 65 kuruş keşif bedeli soyunma ve isti
rahat mahallinin yeniden inşası 10.2.938 perşembe günü 
ihale edileceğinden 2 3.938 çarşamba gününe talik ettiği 
isteklilerin yüzde 7,5 mu•akkat teminat akçesi ve Vilayet 
Başmühendisliğinden musaddak iktidar vesikatarile birlik
te 1 1.2.938 tarihinden 2.3.938 tarihine kadar hergün me
sai saatleri dahilinde Belediye Encümenine müracaatları 
ve ihalenin 2 3.938 çarşamba günü saat 15 te sonuçlan. 
dırılacağı ilan olunur. 

Nafıa vekaletinden: 

Eksiltmeye konulan iş: İktisad vekaleti binası birinci 
bodrum katı pencerelerine Jalozi kapakları işidir. 

Keşif bedeli t 681 lira 68 kuruştur. 
EkHil.me 28.2.938 pazartesi günü saat 14 de Nafıa ve· 

kaleti binasında yapı işleri eksiltme komisyorıu odasında 
pazarlıkla yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak beş ku-
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ruş bedel mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden 
ahnabilir. 

Eksiltmeye girebilmek için, isteklilerin 126 lira 15 ku· 
ruşluk muvakkat teminat vermeleri ve yapı işleri umum 
müdürlüğünden bu iş için alınmış hususi vesika ibraz 
etmesi lazımdır. 

Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden : 
28.2.938 tarihine müsadif pazartesi gunu saat 15 te 

Eskihehir Nafıa Müdürlüğü binasında toplanacak Komis
yonda 7726 lira 22 kuruş keşif bedelli Eskişehir ceza 
evinin tamirat ve tahkimat işi eksiltmesi açık elarak icra 
edilecektir. 

Muvakkat teminat 579 lira 47 kuruştur. 
Bu işe aid proje, keşif, fenni şartname, eksiltme şart

namesi her zaman Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. 
İsteklilerin bu gibi işleri yaptıklarına dair ibraz ede· 

cekleri vesaik istinaden Nafıa Müdürlüğünden alacakları 
ehliyetnameyi ve senesi içinde Ticaret odasından alınmış 
vesikayı hamil bulunmaları şarttır. 

Niğde Daimi Encümeninden: 

Bor-Aksaray yolunun 50X000·53XOOO kilometreleri ara
sında 317 5 lira bedeli keşifli sandık açma blokaj kırma 

taş ferşi 15.2.938 tarihinden itibıren 20 gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. Talihlerin yüzde 7,5 temi· 
natla ihale günü olan 7.3.938 pazartesi saat 15 e kadar 
vilayet daimi Encümenine müracaatları . 

* * * Bor-Aksaray yolunun 20XOll0·36xOOO kilometreleri 
arasında 4380 lira bedeli keşifli yapılacak şoseye moloz 
taş ihzarı 15·2.938 tarihinden itibaren 20 gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin yüzde 7,5 temi
natla ihale günü olan 7.3.938 pazartesi günü saat 15 e 
kadar Vilayet Daimi Encümenine müracaatları. 

* * * Aksaray· Bor yolunun 4 x 500 9X 500 kilometreleri 
arasında 1532 metre mikap ham taşın nakli, istifi, kırıl
ması 1438 metre mikap şosede mevcud taşın kırılması, 
600 metre mikap kum nakli ve istifi, 5 kilometre sandık 
açılması, 6000 metre mikap silindiraj yapılması keşif be· 
deli 8287 liradan ibaret olup bu işler 15.2.938 tarihinden 
itfoaren 2 ) gün müJdetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Talihlerin yüzde 7,5 teminatla ihale günü olan 7.3.938 
pazartesi saat 15 şe kadar Vilayet Daimi Encümenine 
müracaatları. 

* * * Aksaray-Bor yolunun 4 x500-5X500 kilometrele
ri arasında 4620 lira b~deli keşifli yapılacak blokaj taş 
ihzarı 15.2.938 tarihinde.ı itibaren 20 gün müddetle açık 

·eksiltmeye konulmuştur. Talihlerin yüzde 7,5 teminatla 
ihale günü ol rn 7.3.938 paza.rtesı saat J 5 şe kadar Vila
yet Daimi Encümenine müracaatları. 

* * * Niğde-Nevşehir yolucun 24X IOO - 30/ 000 kilo
metreleri arasında 9954 lira 48 kuruş bedeli keşifli top
lama taş ve kum ihzarı 15.2.938 tarihinden itibaren 20 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Talihlerin 
yüzde 7,5 teminatla ihale günü olan 7.3.938 pazartesi 
saat 15 şe kadar Vilayet Daimi Encümenine müracaatları. 

Gire~un Nafıa l>ireklörliiğüııderı: 

Gire::.un vila.y~t ııwrkrzinde yenideıı inşa edilecek hasta
ne lıina~ının kargir 'e betonarme kı:::ımları vahid fiatlar üze
rinden kapalı zarf nsulile eksiltmeye kouulmuştur. Muham· 
men h~dcli 4883S liradır. 

Tekliflerdeki lenıilat vahirti fo.ıtlanıı umun111 üzerinden 

) apılacak tır. 
Ek.;;iltme 5.3.988 tarihine teıs.1diif eden cumartesi günü 

~a.ü 11 de Hususi ınuhascbe hinası içinde toplanacak olan 
vilüyel encüınen;nde yapılacaktır. 

Vahidi fiat cetveli şartname. ınukavt>lenamr plfrn ve buna 
mliteforri diğer evrak 210 kllru~ mukaLilinde Giresunda Na
fıa dairesinde11 verilecektir. 

f\luvakkat teminat 3662 lira 61 kuruştur. 
lsLeklileriıı teklif ınektuhlarını mahalli Ticaret Oda~ı ve

sib-.ı ve 938 s~ne::ıi için muteber Nafıa vekaletinden alın
mış en a~ağı · 5 bin liralık yapı i:;;leri ınüteahhidlik ve::,ika· 
~ile S mart 938 ı..:umartesi günü saat ona katlar Giresun da
imi encümen reisliğine vermclerı lazımdır. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilıneı. 

A ııkara Valiliğirnlen: 

Keşif bedeli 71 :~59 Jira 99 kuru~tan ibaret olan Ankara
Kı'lılcahamam yolunun 43+00 ile ;)5+00 inci kilometrderi 
arıbırH.iaki lıtr menfeı ile 12 kilometre tuh1nde makadaıı 
şo::ıe inşaatı knpalı zarf usulilc cksiltıniyc konulmuştur. 

Eksiltme 7.3.938 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 
!.) te Ankara Vilayf'l daimi encümende yapılacaktır. 

İstekliler teklif mektulıl::ırım. Ticarf't odası vesikası ve 
4cH8 lirn ıııu\akkat teminat nlt'ktubu veya makbuzları Na-

MÜNAKASA GAZETESİ 

fıa vekaletinden 938 takvim yılına mahsus olarak aldıkları 
müteahhitlik vesikaJarile birlikte sözü geçen günde saat 14e 
kadar Encümen riyasetine vermeleri. 

İstekJiler keşif ve şartnameyi hergün Nafıa Müdürlüğünde 
görebilirler, 

Kayseri Nafıa Müdürlüğünden; 

Haydar Ley köşkünde yapılacak ve keşif bedeli 449 lira 
85 kuruş olan tamirat yeniden eksiltmeye konulm11ştur. lha· 
lesi 25.2.938 cuma günü ::;aat ı 4 Nafıa dairesinde yapılacak
tır. Talip olanların nafıaya müracaatları ilan olunur. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Dikimevleri için 3000 metre astarhk saten ve 2500 
metre ceplik astar 25.2.938 cuma günü saat l 4,30 da 
Tophanede Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunca 
pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 2490 
liradır. İlk taminab 220 buçuk liradır. Şartname ve nü
munesi Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli saatte 
Komisyona gelmeleri. 

• * *,.. Ordu hastaneleri ıçın bin ad. yün yelek 25.2.938 
cuma günü saat 15 te Tophanede levazım amirliği satm
alma komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 2300 lira ilk teminatı 172 buçul< liradır. 

Şartname ve nümunesi komisyonda görülebillr. İsteklile
rin kanuni vesikaları ile beraber belli saatte Komisyona 
gelmeleri. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalrna Komisyooundan: 

3600 takım yazlık elbisesi kapalı zarrJa eksiltmiye kon
rnu~tur. Hepsiniıı biçilen ederi 27 hin lira olup ilk teminat 
parası 2J25 liradır. lhalesi 11 mart 938 saat ll dedir. Şart
namesi 135 kuruş kar~ılığınd~ M~V ~atıııalma komİ!:i)Onun· 
dan alınır. EksiJtmiye gireceklerin ~ 190 sayılı kanunun 2 ve 
3 Ün<'Ü maddelerinde istenilen bclgelcrile biriikte teminat 
ve leklif melı.:tuplarını ihale güııünden en geç bir saat ı•\'Ve

line ka<lar Ankarada MMV satıııalma komisyonuna vermeleri. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Ya~hane Malzemesi 
ı 

21 Şubat~ 

kuruştur. Eksiltme 26.2.9.18 cumartesi saat 11,30 dadır. İ•~f 
teminatı muvakkate makbuz veya banka mektubu ve tekbfi 
Iarıoı bir 1aat evvel Galatada Rıhtım caddesiıade DenİI . 
Müdürlüğil binasındaki komieyon riyasetine tevdi etııı~et' 
şar~nameyi görmek isteyenlerin de müdüriyet idare şubet1-' 
racaatları ilin oluaur. 

Müteferrik ---------
· · ·oo Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idare'' 

Muhammen bedeli 2885 lira 22 kuruş olan ıııu~I 
ebatta J 34 adet telli camla 1500 adet Marsilya b~ 
cam kiremit 10.3.938 perşembe günü saat 10,30 da 
darpaşada gar binası içindeki Komisyon tarafından ' 
eksiltme ile satın alınacaktır. f. 

Bu işe girmek isteyenlerin 216 lira 40 kuruşlu1' 
vakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği \l'e~ 
le birlikte eksiltme günü saatir.e kadar Komisyona ısı 
caatları lazımdır. 

Bu işe ait şartn meler Komisyondan parasız ol• 
dağıtılmaktadır. 

Dinar Belediyesinden : 

Keşif bedeli 730 liralık Dinar belediyesince il-atın ıtlı 
cak hortum, itfaiye merdiveni ve müteferrik malzeme 3 
938 pPrşembe günii Belediye encümeninde açık eksiltJJJ8 

retile ihale:si yapılacağından taliblerın eşya miktarını ve~ 
rnımesini öğrenmek üzere belediye riyasetine müracasılr 
Şartname parasız olarak talihler adresine göndf!rilir. 

Türk Hava Kurumundan: 

Cins ve mikdarları aşağıda yaı:ılı telefon tesisatı 

açık eksiltme suretiyle sabo alınacaktır. 
Mub. 

Cinsi 
160 adet 7 metrelik telefon direğ'i 

750 mette 2 çift nakilli kurşunlu ve arm~ yer

bedel 

T. L. 
500 
800 

altı kablosu 
1350 metre 1 çift nakili kurşunlu ve arma yer- 1350 l I0,25 

altı kablosu 
10500 adet tutla (kablo üstüne dizmek için) 180 13,50 

lhaleai 24.2.938 perşembe günü saat 15 te Kurum Le~•fl 
Müdürlüğünde yapılacaktır. ~ 

İştirak edece~lerin vesaik ve teminatlariyle birlikte ha:ıır 
lunmaları. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: ı1 . __ ·-s _ 

Muhammen bedeli 955 lira olan 1500 kilo (muhtelif . 
ambalajlı) mavi ve kırmızı mürekkep 7.3.938 pazartesi Erzak, Zahıre, Et ve Stbze: 
günü saat 10,30 Haydarpaşada gar binası dahilindeki ko· 
misyon tarafından açık eksiltme usulile sabo alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 7 •63 kuruşluk muvakkat te
minat vermeleri ve kanuaun tayin ettiği vesaikle birlikte 
eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatları la· 
zımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak 
dağıtılmaktadır. 

Kereste, tahta ve saire 

• 
* * 

11,250 adet makas meşe traversi alınacaktır. Bak: Dev 
let Oemiryolları ilanlarına. 

Mahrukat Beazin~Makine yaglan v :..!:.. 
Diyarbakır Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Alay ihtiyacı için kapalı zarfla eksiltmeye konulan 
oduna verilmiş fiat pahalı görüldüğünden bir ay zarfında 
pazarlıkla ahnacaktır. İstekliler her gün LV· A. aatmalma 
komisyonuna müracaat edebilirler. 

Muhammen bedeli 9 bin liradır. 
Muvakkat teminatı 675 liradır 

• * * 
Miktarı Muhammen bedeli Muvakkat teminat 

kilo lira lira 
600,000 6000 45() B.bakır birlikleri 
900,000 9000 975 Hastane 
Yukarıda gösterilen birlikler iç1n ayr1 ayrı kapalı zarfla ek· 

riltmeye konulan odun 31-1-938 günü talip çıkmadığ'ından bir ay • 
zarfında pazarlıkla satın alınacaktır. İıtekliler hergün Komisyona 
müracaat edebilirler. Miktar ve teminatları hizalarında yazılıdır. 

İstanbal Deniz Ticaret Müdürlüğünden: 
Müdüriyet motörleri için 20 30 t. benzin kapalı zarf usulile 

eksiltmeye konmuıtur. Yüzde 7,5 teminatı muvakkate 497 lira 50 

Sarıkışla Askeri Sahnalma K.omiıyonundan: 

Kastamonu birlikleri sade yağı şartname.indeki detiıi1'Iİ 
dolayısile yeniden 4000 kilo olarak açık ekıiltmeai 7 mart 
11 de Sarıkışlaoa askeri sııtınalma komisyonunda yapılacaktır• 

Beher kilosuna tahmin edilen fiat 103 kuruş ilk teminatı 11 
liradır. Şartnamesi komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni "' 
ka ve teminatlariyle kornisyonıt müracaatları. 

Harp Akademisi Komutanlığıntbn: 
. 1'~ 

Harp Akademisi erata için mart Ye nisan aylarında üç h•"'. '' 
lo ıspanak, üç bin ki!o parasa ve bin kllo lahana yn~i .'.ht~t 
dahilinde alınacaktır. isteklilerin Beşiktaş kazası Malmudurl tı~ 
ne yatırılacak 26 liralık ilk teminat makbuzu ile birlikte şıJb• ri· 
25 cuma ıünü Harp Akademisi Satınalma Komisyona müracaatl' 

İıtanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Piyade Atış okulu ve Süvari Be. okulları için 13.800 k.il0 )'~ 
taklık kuru ot 24 şubat 938 perşembe günü saat 15 te T oph·~l' 
de Lv. A. satınal:na komisyondan pazarlıkla alınacaktır. 1 t' 
günü teslim şartile alınacak kuru ot için isteklilerin belli ss• 
ko. na gelmeleri. 

Miktarı fiyatı 
kilo kuru' S 

10400 9 
200 00 

1500 7 
1500 7 50 

300 15 
50 35 

100 30 
100 60 
500 45 
300 6 



~ M o z __ A v ____ E_ o E L E R ı Muhammen bedeli 67200 li;: :ıan l 1250 adet makas meşe tra-
~ versi 8-3-l938 Salı ~ünü saat 15,45 de kapalı zarf usulü ile An·· 

, karada İdare binaunda sabn alınacaktır. 
İ•tanbul Belediye•inden: 

'1ı1ı~e•:iti nakliye resminden olan borcundan dolayı hac:z altına 
l•t•'ll 0 rt IDarkalı ve 2242 numaralı otomobilin Çarşıkapıda Türk 1 
••tıJJllld• 24.2.938 perşembe ıünü sart 11 tle açılıı: arttırma ile 

•eatı ·1· 1 an olunur. ı 

Kandilli Kız Li•Hİ Direktörlüjiinden: 

t,_.i~alldilli kız li•esi pansiyonu lemekhanelerinde 31 mayıs 938 
•ne k d 4 l \'e y a ar ay zarfında toplanacak olan ekmek kırıntı arı 

r:~e~ artıkları açık pazarlık suretile utılıta çıkarılmıştır. 
p lllın bedeli 50 lira olup teminatı 750 kuru,tur. 

tip d~larhlı 23 'ubat 938 çarşamba ıünü sut 15 te İstanbul kül
l•e•k:~ektörlüğü bina11 içinde toplanacak olan komisyonda yapı

l ...... 
•teldileri · .. k - k 'd · -c•at n •artnameyı gorme uzere me tep ı aresıne mura· 
•t1neleri belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

. İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

ttti,':;1• finu talibi çıkmıyan hayvan hastahanesinde biriktiril
teıi 6•rı 200 araba gübrenin ihalesi pazarlıkla 7 mart 938 pazar-
ı r ıı-11' te . u •ut 15 te yapılacaktır. Muhammen tutarı 120 liradır. 
)oıad lllt~atı 9 lira~ır. Şartnameıi hergün öğled~n evvel komis· 
ı..,ile\,tr0r6lebilir. lateklilerin ilk teminat makbuz veya mektub· 
tırı,1 ı •le günü vakti muayyeninde Fındıklıda komutanlık ••-

illa konıi•yonuna gelmeleri. 

i•tanbul Vakıflar direktörlüğündf'n : 

Miktarı Muham. bedeli İlk tenı ınntı 
li.ıı~İrtıi kalem Lira Lira K. 

t1ı' denıir ve uire 10 1226 91 95 
f,t•leıi 28.2.938 pazarte•i rünü saat 15 te yapılacaktır. 

tırıd •nbul Vakıflar Batmüdürlügünün Ayasofyadaki intaal amba· 
"t-tı: ırıe•cud ve yukarıda yazılı hurda demir vesairenin yapılan 
,....,. 

111••ına teklif edilen fiatlar haddi liyıkında görülmediğinden . 'ttt-11ıa 
j~ 

1 
_0 n gün uzatılmıttır. 

Bu işe girınek iıteyenlerin 4610 liralık muvakkat teminat ile 
kauunun layin ettiği vesikaları v~ Nafıa Müteahhitlik vesikası ve 
tekliflerini aynı gün saat 14,45 e kadar Komiıyon Reiıliğine ver
meleri lazımdır. 

Şartnameler 336 kuruşa Ankara, Haydarpaşa, Eskişehir, İzmir, 
Mudanya ve Balıkesir veznelerinde satılmaktadır. (934) l-4 

PiYASA HABERLERİ 

Kabzımallar bundan sonra iradh vergıye tabi 
tutulacaklar 

İstanbul maliyesila meyva hali kabzimalları ara•ında bundan 
bir müddet evvel kabzımalların tabi olacağı kazanc vergi11i üze· 
rinde bir itilaf çıkmış, işe Ticaret Odası da müdahale etmiş ve 
nihayet iş maliye temyiz komisyonuna intikal eylemişti. 

Maliye temyiz komisyonu, nihayet bu huaulta kararını verm!, 
ve kabzımalları haklı görmüştür. 

Maliye idaresi, kamzımalların komi•yon mukabilinde milstah· 
sil nam ve hesabına satış yaptıklarını ileri sürerek kendilerini 
konsiayaayon suretile iş yapan komiıyoncular ıibi beyannaaıe· 
leri verriye tabi tutmak istemiş ve beyanname vermemiş olduk
ları için vergilerini birer kat ceza ilave•i suretile tahakkuk et
tirmişti . 

Kabzımalların yaş meyvaya inhtsar eden satış komiıyonculu
ğu işin mahiyet itibarile komisyonculuk işine benzememekle be· 
raber bu işin tam manasile kabzımallık olduğunu ve kendilerinin 
2395 uyıh kazanc kanunu mucibince kendilerınin iradlı vergiye 
tabi tutulduklarıuı ileri sürmüşlerdir. 

Temyiz komiıyonu da kabzımalların lehine olarak idarehane 
sahibi kabzımalların kanunun 34 üncii maddesinin E bendi mu
cibince iradlı vergiye tibi tutulmaları iktıza edeceğine karar 
vermiştir. Bu karara ıöre bir kat ceza iJaveıile tahakkuk etti
rilmiş bulunan beyannemeli vergiler iptal edilerek yeni baştan 
ve işgal edilen mahallerin iradı üzerinden vergi tarhiyatı yapı
lacaktır. 

İnsuline Novo adlı müstahzar Hakkmda Gümrük 
ve İnhisar le. r Vekaleti Tamimi 1(01l'ı.• eıı yukarıda yazılı gün ve saatte Başmüdürlük binasındaki 

d, ~1'YOnda yapılacaktır. Eşyalar mezkıir ambarda ,.e şartname 
er fÜn Levazım kaleminde görlilebilir. 

' 92 2003 15·1-938 

Q· 
İ..tanbul Levazım Amirliği Satınalma Komiııyonundan: 

IG, ~ ~e iki N. lı dikime\•lerinde birikmiş olan 3~ bin kilo yün-
ılt 2 Nbın kilo beyaz pamuklu, 13500 kilo haki pamuklu kırpıntı 
lo ~~ · lı dikimevinde birikmiş olan 1 l kilo kösele ve 1118 ki
l'op~rtc deri kırpıntısı 7 mart 938 pazartesi günü saat 15,30 da 
ı, • •nede levazım amirliği satınalma komisyonunca kapalı zarf-

•tıı. lı . . . 1·1k . ıı,tı 1 C• tar. Tabmın bedelı 14524 lıra 16 kuruştur. temı-

di~i"-~ ~ira 31 kuruştur. Şartnamesi komi6yonda ve kı~pıntılar 
ıt""el \tlerınde görülebilir. l.tekli\erin ihale saatinden bır saat 
"ldif ı:nektublarını komiıyona vermeleri. 

_._ 
~---= 

~sarlar U. Müdürlüğü~de~~ı 
8()o kilo Litopon 
36o() R . 
3 

,, eçıne 

l...._ ~ ,. Alçı 
'llt ukf\rada cins ve miktarı yazılı iiç ka1em ınalzc· 

il ~tnanıesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 
'~ölt 

1 
Pazarlık 2.:\.11.938 tarihine rastlıyan çarşamba günü 

~lıttı ı de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
"-O . ltt _ lllııyonunda yapılacaktır. 

Ş~btd Şartnameier parasız olarak hergün sözü geçen 
l v ~ alınabilir. 

''ölttc .. İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
-«!, Rt YUzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarda 

Çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (711) 4 4 

D.~iŞLETM~~ MUoUruUGüNıınil 
•1ıt~"lı•-..11ı 
~,_. i) ... , 1 •a bedelleri ile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 2 
i~ ''"-b, "':ırıe her ıurup ayrı ayrı ihale edilmek şartile 23.2.938 
,ııd, to~ılUnG ıaat I0,30 on buçukta Haydarpaşada gar binası 
~lt •• t••ıı S•tınaJma komi•yonu tarafından açık ekailtme 

~l, lı iıe '~ •lın•uktır. 
'-•t~'"d• l•rırıelc iıteyenlerin kanunun tayin f'ttiği \ esaik ve hı

, .. t Jıc,~•ıılı IDU•akkat teminatlarile birlikte eksiltme gün 
~..,_, lı i'e ~r komisyona müracaatlaııı liıımdır. 

~'lltd •ıt ' . 
1 •ıı •rtnameler Haydarpaşada satın alma komısyonu 

......_ Par•ı 1 IO,OOQ ıı: o arak dağıtılmaktadır. . 
lalı •det tretuvarlar için çimento karo, 5000 adet cı-

~ lira P~lalc çini, 500 adet mat çini muhammen bedeli 1285 
' 75 ,:u\taklcat teminatı 96 lira 38 kuruştur. 

"""lr.lt et balut kalburu muhammen bedeli 82..i lira mu-
at tenıinab 61 lira 88 kuruştur. (738) -t 4 ' ~~~~~~~~~~~ 

b " ~ ~ İ " 41 YUI İfleri .. ı...._, Girit 
Bası5dıiı :rer: ARTUN Basınıi!:vı 

Galat .. f\illur •oka!. No Jn 

İstanbul, Galatada Voyvoda hanı No. l de Giıl Krepen'in Ve
kili bulunduğu Danimarkada kain (Novo) laboratuvarı tarafı:ıdan 
yapılan u-ı ı-937 tarih ve 9-27 sayılı ruhsatnameyi haiz (İnsüline 
Novo) adlı müstahzaratın benzerleri gibi üçüncü sınıf müstahzar 
olarak kabul edilmiş olduğu Sıhhat ve İçtimai Muavenet Veka
letinin 10-485 sazılı ve 7-1-938 torihli yazılarında bildirilmiş ol
makla tatbikatın bu bildirişe sröre yapılmasını dilerim. 
(5 cc-3HO U. lnsuline) adlı m ~stahzarm sınıfa Hakkında 

Gümrük ve İnhisarlar Vekalet tamimi 
28 2060 13-1-938 

İstanbulda Mithat Paşa hanında (Widmann ve şeriki~ firma
sının vekili bulunduğu Almanyada "Bayer,, fabrikası tarafından 
yapılmakta olan ve l 4·8·937 tarih, 8-96 sayılı ruhsatnameyi haiz 
bulunan (5 cc 300 U. İmıuline) nin ben:.cerleri gibi üçüncü sınıf 
müatahzarlar listesine ithal edildiji Sıhhat a İçtimai Muavenet 
Vekaletinin 24996-281 sayılı ve 3 1-938 tarihli yazısı ile bildiri!· 
miştir. 

İşin bu bildirişe göre yapılmasını dilerim. 

İstanbul menkul kıymetler ve kambiyo borsasının üç sene 1 

müddetle kapatılması ve Ankarada bir borsa açılması 

hakkında kararname 
Kararname No. 2 8033 

14.t7 aayılı kanunun verdiği salahiyete istinaden, İstanbul 
menkul kıymetler ve kambiyo Borsasının (üç) sene için kapatıla
rak Ankarada bir borsa açılması hakkında Maliye Vekilliğince 
hazırlanıp 14-1-938 tarihli tezkeresile tevdi olunan ilişik kararna
me İcra Vekilleri Heyetinin 14-1-938 tarihli toplantısıda tetkiki 
edilerek :neriyete konulması onanmıştır. 

Geçen yıl yeniden 879 Tica. et Evi kuruldu 
Şehrimizin ticaret hayatındaki aylık inkişaf vaziyetini tedkik 

eden Ticaret odası 1937 senesi içinde bir istatistik hazırlamıştır. 
Bu istatistiğe göre . 1937 ıenesinde şehrimizde 424 ticarethane 
kapatilmıştır. Bu miktarın 204 Ü terki ticaret suretile olmuş, 37 si 
vefat yüzünden ve üçü de ifl~s netice!llİ kapanmıştır. 17 adet fer
di ticarethane de şirket haline getirilmiıştir Mevcut şirketlerden 

122 tanesi ayrılmış. yirmisi tasfiyeye uğramiştır: On üç tüccar da 
derecelerini indirirek küçük tacir olarak odaya kaydolunmuşlar

dır. Buna mukabil şehrimizde 879 veni ticaret mııessesesi kurul
muştur. Bu mikdarın 591 adedi ferdi mÜe!llsese. yirmi beşi sımsar 
26.3 Ü muhtelif şirketler olı.rak teessüs etmiştir. Piyasalarımızdaki 

bu ·,nkişaf 19.~ seneAine nazaran kapanan 419 ticarethaneye kar
şı iki fazlasiJe ve açılan 932 ticarethaneye kın.şı 46 müe111esf' faz· 
Jasile ticaret hayatımızın lehine kaydedilmiştir. 

----~ 

fstanbul menkul kıymetler ve kambiyo borsasının kapa
tılması ~e Ankarada bir borsa acıtması hakkında 

kararname · 
Mııdde 1 1447 numaralı kanunun 2 nci madde!li hükmüne 

istinaden 1 nisan 938 tarihinde Ankarada bir (Memkul kıymetler 
ve kambivo bol'suı) açılmasına kıuar verilmiştir. 

Madde 2- Yine meı:ki'ır kanunun !15 inci maddesine müste
niden 1 nisan 938 tarihinden itibaren (İstanbul menkul kıymetler 
ve kambiyo borsasının) 3 •ene müddetle kapatılmasına karar ve· 
rilmiştir . 

Madd~ 3- İstanbul m~nkul kıvmetlel' ve Kambiyo bouasında 
asli anı olarak balen kayıtlı bulunan 18 acenta Ankara menkul 
kıymetler ve kambiyo borsasında asli aza olarak çalışabilirler. 

Madde 4- işbu kararname neşri tarihinden muteberdir. 
Maddf' 5- İşbu kararnamenin icra11ına Maliye Vekili memur• 

dur. 

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

18 - 2 - 1938 

FİATLAR (Cours officiela) 
Afion (Opium) 
Butday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday urt {Ble dur) 
Butday kızılca (Ble roux) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seigle) 
Peynir kaşer (Fromage kacber•) 
Nohut iri(Poia chiche) 
Yulaf (Avoine) 
Mı•ır sarı (Ma1s jaune) 
Kaplıca 
Güz Yünü 
Yapak Anadolu (Mohaire) 

., Trakya ,, Thrace 
Kuş yemi (Millet) 

Aşağı (Moin•) 
520 - -

5 28 
5 20 

4 8 

4 30 

6 20 

51 20 

Yukarı (Plus) 

5 31 -
5 30 -

4 s 50 

4 32 50 

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

,, oğlak 

iç fındık (Noia. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Badem iç 

127 20 
3.l - -

130 - -
3420-

Bakla (Feve) 
Fındık kabuklu (Noisettes) 
Pamuk yağı (Huile de coton> 
Susam ,, ( " sesame) 
Darı sarı (millet jaune) 

Sansarderisi 
Zerdeva ,. 
Tilki 
Tavşan 

Porsuk 

,, 
.. 

- 20 

4 30 

2400 
3600 

2800 
3800 

GELEN (Arrivaıes 
Afion lOpium) k 

GİDEN (Exportation) 
Razmol 

476 
30 -

Arpa (Orge) 
Yulaf 
Kuı yemi (millet) 

Buğday (Ble) 
Arpa (Orge) 
Çavdar (Seiglel 
Un (Farine) 61 50 Nohut (Poia chiche) 20 

l\tıs.r (Ma'is) İç fındık (Noıı dec.) 27 

Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr Lin) 
Fasulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton 1 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foiııl 
Susam (sesame) 
Kuş yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Pois Chiche) 
Zeytin yağı {Huile d'ol.I 
B. Peynir (Fromage B.) 
Tiftik 
İç fındık {Nois. dec. ı 
Razmol 
K fındık (Noiıette) 

:i8 

10 

26 
26 2j 

34 1: 

il 50 

Un (farine) 
Kıl (poil) 

Yapak (Mohairc l 
iç ceviz 
İç badem (amande) 

DİŞ FİATLAR 
(Marcheı Etrangers 

Buğday (Ble) Liverpul 
.. ,. Şikaro 
,, " Vinipek 

Arpa (Orge) Anven 
Mısır (Mais) Londra 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 
Fındık (noi•.) G.Hamburg 
K • .. 

, 
Bilumum Müteahhit ve Tüccarlarm 

Dikkat Nazarına 

s 19 
4 33 
5 88 
4 47 
3 96 
7 75 

Türkiye Cümhuriyeti bududları dahilinde bütün 
Münakasa ve Müzayede ilanlarım, günü gününe, top
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MUNAKASA 
GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en )üzümlü 
Rehberiniz dir. Mcnfaatınn:. icabı hemen abone kay-2 
dediliniz ve do.stlarmız a tavsiye ediniz. Tel. : 4944 

Edirnekapı-Metris .şoseai üzerinde ve Rami kışlası 
ilerisinde Bay Alinin eşcarı müsmire ve mütenevviayı 
bir mıktar bağı, tatlı ve bol suyu havi yedi dönümlük 
arazı içerisindeki on odalı ve ayrıca ahır ve kümes bi- ~~ 

~~· •: · nal:uını cami kö~kü ecele ve pek ehven fiyatla satılık- ~~ 
;.~~ tır talip olanlur İstanbul Belediyeııi Zabıt ve Muamelat ;.~i 
~·:; Mümeyyizi Kemale müracaatla her vakit malumat alına- ~~ 
~ bilir. ~~..; 
~~~ ~~~ 
, -s, ?f . ' 
rı"· .. ··.!·~;:'~~ --~~~~-~ ..... • · ·~~~~~~-~~; ·:~~~~ :-~-~~:~~ ·~~nrı U~••" '•" .+ .+.~ .+ •• + .. +. J ,,, .+ •• +.ıı+. ıı + .. , .f. •+• ••• .+. J+ • • + ..... , "•'"~ 

,- ... 
HAFTALIK 

AKAR ve EMLAK GAZETESİ 
İstanbul İrad VE; Emlak Sahibleri Birliğinin Organıdır 

Arzu edenlere meccanen nümune gönderilir 
Adreı: G1ılata, Perşembe Pazar, Yoğurtcu Han N. 7 

Telefon: 49442 
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Boite Poıtale N. 1261 

Pour la Publicite a'adreHer: 
iı. l' Administration journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adresse Telegraphique: 
l•t ınbul M0NAKASA 

1 T ableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Mode 
d'adjudicat. 

Prix 
eatimatif 

Cautio11. 
Proviıoire 

Lieu d'adjadication et du 
Cahier des Chargeı 

Jours Heure 

Construction-Reparation- Trav Publics-Ma~l de C~struction-Cartograpbie 

Conıtruction caserne pour 2'endarmerie a Ankara 
,, des parties en maçonnerie et beton 

arme a l'hôpital Guiresoun (cab. eh. P. 240) (aj) 
Rep. batiments ecoles Cumhuriyet et Nedime 
lnstallation d'eau de la fabrıque de spirıtueux jus

qu'a Daghkapou (aj .). 
Reparation depôt a Fenerbahtche 
Constr. de 12 km. de chaunee l uches s route 

Ankara-Kızıldjahıımam 

Rep. du penitencier iı Eakichehir 
Constr jalousies aux f enetres du rez-de·chııuııısee 

bitiment du Ministere de l'Economie 
Constr. vestiaire et lıeu du repos aux eaux ther

maux Haymana (aj.). 
Repar. du kiosk Haydar bey 
Pavement, concassage et blocage de pierres s route 

Bor·Aksaray 
Preparation de pierres de taille pour conıtruction 

de chauıısee s route Bor-Aksaray 
Cylindrage, concasıage, tranıport de pierres brutes 

pour conıtruclion de chausaee • route Akıaray
Bor 

Prepnration de pierrea pour blocag-e neceıısaire pr. 
construction de chaussee a route Akıaray4Bor 

Prcpııration de pierres et nblc pour construction 
de chaussee ı route Nighde·Nevchehir 

Habillement - Chaussures Tissus- Cuırs. 

Uniformes d'ete : 3600 comp1ets (cah. eh. P. 135) 
' Satin pour doublurc: 3000m doub'ure pour pochH: 

2500 m. 

Gilets de '•İne : 1000 p. 

1 ravaux d'lmprimerie- Papeterie 

Encre ro1ı1ge et bleu (divere cmbalıai'e) : lSOO k. 

Combustible - Carburao -Huile!ıi 

cn:tine : 20 30 t . 
Boiı : 600 t . (aj.). 

" : 900 " " 
" (aj.). 

Vitres a fil mctallique . 134 p .- Tuile de vitre ty· 
peı Marıeilles : 1500 p . 

Manche de lin, escaliers pour pompier ete. 
Poteaux telephoniques 7 m. de longucur : 160 p. 
Cable de plomb et souterrain : 750 m. 

" " " " " : 1350 " 
Briques : 10500 p. 

Provisions 

Beurre: 4 t (aj) 
Provisionrıs: 11 lota 
Legumes: 3 lots 
Foi : 13,8 t. 

B) Adjudications a la __ surenchere 
Cuir: 11 t .- Penux de fourrure: 1118 k.- Morceaux. 

de coton et laine 
Auto marque Ford 

Fuaıier : 200 voitures (ıi .)· 

Morccaux de pai n et reııte de re pas 
Fer camelote : 10 lotı {•i·>· 

Pli cach 

" 

" Gre a gre 

" 
Pli cach 

Publique 

" 

Publique 

" 

" 

" 

" 

" 

Pli cach 
Gre a gre 

" 

Publique 

Publique 
Gre a grc 

" 
" 

Publique 

" 
" .. 
.. 
" 

Publique 

.. 
Gre a gre 

Pli cıch 

Pablique 

Gre a gre 

" 

20023 84 
48835 

666 49 

250 -
71359 99 

7726 22 
1681 68 

5294 65 

449 85 
3175 

4380 

8287 

4620 -

9954 -

27000 -
2490 -

2300 -

9S5 -

6000 -
9000 -
9000 -

2885 :l2 

730 -
500 -
800 

1350 
180 

le k. 1 03 

14S24 16 

120 -
50 

1226 -

1501 79 
3662 61 

50 -

37 ·o 
4818 -

579 47 
126 55 

2025 -
220 50 

172 so 

71 63 

497 50 
450 -
675 
675 -

216 40 

37 50 
60 -

110 2S 
13 50 

309 

26 -

1089 31 

9-
7 50 

91 95 

Com. Ach. Command. G. Gend. Ank. 9-3<38 
Dir. Trav. Pub. Guiresoun S-3-38 

Com. Perm. Vilayet Tchanakkale 
Municipalite Diarbakir 

Com. Acb. lnteod. lst. Tophane 
Vilayet Ankara 

Dir. Trav. Pub. Eıkichchir 
Min. Trav. Pub. Dep. Conıt. 

Municipalitc H.1ymana 

Dir. Trav. Publicı Kai'sseri 
Com. Per•. Vilayet Nighde 

• 

" 

.. 
• 

Miniı . Trav. Pub. Def. Mat. 
Com. Ach. lntend. lst. Tophane 

" 

1-3-38 
24-2 38 

25-2-38 
7-3-38 

(reel if.) 
28-2-38 
28-2-38 

2·3·38 

15-2-38 
7 3-38 

7-3-38 

7-3-38 

7-3-38 

7-3-38 

11-3-38 
25-2-38 

25-2-38 

1 Exp. Ch. de fer Etat Haydarpacha 7-3-38 

ıs -
11 

15 
10 -

ıs 30 
15 -

ıs -
14 -

15 - · 

14 
15 

15 

15 

15 -

ıs -

11 
14 30 

15 

10 30 

Dir. Commerce Maritime lst. 26-2-38 11 30 
Com. Ach. Milit. Diarbaltir Un mois a partir du 31-1-38 

,, ,, du 31 1-38 
,, Danı un moıs 

1 Expl. Ch. de Fer Etat H . pıtcha 

Municıpalite Dinar 
Lirue Aviation Tu que Suc. Aokara 

.. 
" 
" 

Com. Ach. Milit. Sarikichla 
Dir. Ecole Art Diarbakir 
Command. Ac~d. de Guerre 
Com. Ach. lnt lst. Tophane 

Com. Ach. lnt. lat. Tophane 

1 Com. Perm. Municipalite lstanbul 
\ Oir. Eeono•. • " 

Comm. Ach. Command. lııt. Findikli 
Dir. Lycee de Jeunes Kandilli 
Dir. Vakoufı lstanbul 

10·3-38 

3-3-38 
24-2-38 
24-2·38 
24-2-38 
24-2 38 

7·3-38 
22-2·38 
25-2-38 
24-2-38 

7-3-38 

24-2·38 

7-3·38 
23-2 38 
28·2-38 

10 30 

15 -
15 -
15 
15 -

11 
14 

15 

15 30 

11 

15 
ıs 

15 

Avis Officiels 
De l' Administration Generale deS 

Chemins de Fer et des Ports de l'.8 

700 tonneı de coke pour fonderie, d 'une valeur e•ti 
24500 Ltqs. seront acheteeı par voie d'adjudication •0 -' 

chete le jeudi 24 F evrier 1938 a 15,30 b. au local de l' 
ration Generale a Ankara. 

Ceux qui deairent y prendre part doive11t remettr• ; 1 
ıidence de la Commisıion le jour de l'adjudication jıı114' 
h. leura offrea, une garantie proviaoire de 1837,50 Ltql• 
tificall exige~ par la loi et un certificat de competenc• 
par la Ministere deı Travaux Publicı. . 

LH cahiers deı chargeı ıont diıtribue ıratuitement 1 

par le Sel"VİCe deı Approvisionnements et a Haydarp•t' 
Bureau de Reception. (771) 

Salı 22.2.938 

Yulaf (Ank. Lvz.' .\" 602 
Sahra kablosu ljndr. Gen. Komut. Ank.) ' 605 
Kayın travers (DD yol.) .'\:. 606 
Gümrük muhafaza binal11.rı inş (Urfa Nafıa Dir.) .Y 6(15 
Su •oğutma tesisatı cihazı (Kadıköy Vakf. Dir.) Y 601 
İçi keçeli liatik çizme (Dl) yol. 10 cu iılt. Müd. Erıurıı 
Yakacıkta ayazma bahçesindeki a-azinonun tamiri (İıt· 
Pirinç (A:ık. Lvz.) ~'~ 615 
Yulaf (Çorlu Kor) \" 609 
• Bot teneke (Tophane Lvz.) .\" 615 
• Köhne fotin Ye yemeni (Tophane Lvz.) ' 615 
• Buik markalı otomobil (İst. Belcd.) N. 616 
Yangın ıöndürme makineai ( ,, ) N. 617 

* Önlerinde yıldız işareti olanlar muzaycdeyc aıttıt 
Hamiş : "No.,, işareti ilanı havı gazetemizin sayısııs• 

Foin (lntend. Ankara) N. 602 
Cable de campagne ( Command. Gend Ankara) N. 605 
fraverses d'hetre \Ch. de Fer E.tat) N . 606 
Con1truction batiment surveillancc douuiere (Dir. Tra~ 

N. 605 
Appareıl pour installa ion d'eau froıde (Dır. Vakouf• ~ti' 
Rottines en caoutchouc (10 rne Exploit. Ch. de Fer E 

N. 608 
Reparation du casino a Yakadjık (Mun. lstanbul) N. 61 

Riz (lntead Ankara) N. 615 
Foin (Corps Armce Tchorlou) N . 609 
• B donıı vides et chaussures (lntend. TophanP) N. 61' 
• Auto (Mun. lstanbul) N. 616 
Machine pour extinctıon d'iocendie (Mun. lsl.J 617 

• Le1 uteriıque• indiquent UllC Yenle par voı• a• ı 
N. B.- Lea Noıı iadiqueı e• rerard deı :ırticleS 

journal danı lequel l'aviı a paru 

·:· 

~ ••....• • .. + 

"DEVRİ 
Tercüme Bürosu 

+ ~ 
«>!.. Her lisandan ve her türlü tercüme itle~ 

hassa münakasa ve müzayedelere müte.al~ 
melerin tercümesi derühte edilir. 

Ar.ami ihtimam ve sürat 

Flyatiar gayet müted1 
.: .. 
+:• "MÜNAKASA GAZETESİ,, Aboa•I 
!• Hususi tenzilat yapılır 
••• 
.... Adres : Galata, Perşembe Pazarı, Y oğurtço 

Tele fon : 49442 


