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İnşaat · Ta mi rat·Natıa i len ve ı\\alzemesi- 'larita 

Adana Vilayet Dnimi Encümeninden: 

Kozanda yeniden yaptırılacak kaymakamevi inşaatı 
3998 lira 26 kuruşla açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 9.2.938 tarihine nıüsadif çarşamba günü saa 
11 de vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

istekliler bu işe ait keşif evr~kını görmek üzere Na
fıa dairesine miırncaat edebilirler. 

İstekliler 299 lira 87 kuruş muvakkat teminat ver· 
meye ve bu işi yepabileceğiııc dair Nafıa müdürlüğün· 
verilmiş ehliyet vesikası gfü,termeye mecburdur. 

İstcmbul Belediyesinden 

Keşif bedeli 1250 lira olan Yakacıkta Ayazma bah· 
çesindeki gazinonun tamiri açık eksiltmeye konulmuş ise 
de belli ihale gününde giren bulunmadığından ksiltme 
4.2.938 cuma gününe uzatılmıştır. Keşif evrakile şar na· 
mesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir İstekliler 2490 
N. lı kanunda yazılı vcaikadan başka Nafıa Müdürlü~.,iın· 
den alacakları fen ehliyet vesik1sile 93 lira 75 kurusluk 

ilk teminat makbur. veya mektubilc bcrdber yuk rıd<ı 
yazılı günde •ant 14 d Daimi Encümende bulun ldhdır 
lar . 

Gaziantep Nafıa Direktörlüğünden: 
Madde 
51239 lira 15 kuruş bedeh keşifli Tnbtaköprü, Melı anlı ve 

Alsgözbanisi gümrük k rakollım inşaatı 27· 1-938 tarıhinden iti· 
baran 21 gün müddetle kapalı zarf usuhle eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 17-2-938 perşembe günü saat 15 te Gaziantep Nafıa 
Müdürlüğünde toplanncak Eksiltme Koımsyonunda yapılacaktır. 

Keşif ve projelerle huıusi eksiltme şartnameleri görmek isti· 
yenler Gaziantep Nafıa Müdürlügüne müracaat edeceklerdir 

İsteklilerin elinde Nafıa Vekaletince verilmiş müteahhidlik 

vesikası bulunması şarttır. 
İstekliler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 uncü maddekrinde ya· 

r.ılr vesikalar ve muvakkat teminat makbuzu \•eya banka kefalet 
mektublarile birlikte kanunun tarif atı ve şartnamedt"ki şer ite 
tamamen uygun ve noksansız olarak y zacakları teklif mektub· 
larını hu·i kapalı zarfl:ıra ihale saatinden bir sant evvel Komıs
yon Reisliğine vermeleri ilan olunur. 

\ııkara !\ı keoloıı \lu l"•İ Dııektiirliı~unclı•n. 

Keşif lıed<'Iİ ::l'.!7 Jira 'Jt> kıırıı~taıı ih tret olan ıımz df'kt 
taıııir ı~leri 17.2.<>~8 t:uılıiııılf' ,ıal l:i <I l"lıı.... r l t\...ı arı...·
oloji nıiizesi dircktörlüğiiııılt' ılı d"''='ı ) .ıpılınak ~iı ı e nı·:ı... l'k
~ilııncve çıkarılım~tır. \1m«1kkat tenıiııat 10 lır ıdır. l•,k ... ılt
me, c "i:-.tirak edecek olanların \nkara '.\afıa Dir ktfırlü~lin
de~ d;livct ve~ika::;ile !İl :ırrt oda:sı \'e"'ika ı almaları J ılın
ılır. t'art;1ame \C keşıl C\ rakı lı<'r ~ün mut.t' dir ktlir lü~uıı 
ılc gi>rülebilir. 

Nafın V kiletinden: 

1- Eksiltme) e konulan iş: Bergamada Bakırçay ovıuı ve 
nehir ıslahııtı ameliyatı, keşif bedeli 156-1903 1 İra 86 uruştur · 

2 - Eksiltme 16.2.38 tarıhin~ rashyan çarşamba günü s al IS 
te nafıa vekaleti sular unıum müdürlüğü su eksiltme komisyonu 
odasında kapalı zarf usulile yapılacakbr. 

3- İstekliler: eksiltme şnrtnameısi, mukavele projesi, hııyın· 
dırlık itleri genel şartnamesi. fenni şartname ve projeyi JO lıra 
mukabilinde sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4- Eksiltmeye girebilmek için ısteklilerin 60697 lir 12 ku· 
ruş muvakkat teminat vermesi ve 500000 liralık nafıa u işleri 
veya mümasil inşaat taahhüt edıp muvnffakiyctle bitirdığıne ve 
bu kabil işl .. ri başarmakta kabiliyeti olduğuna dııır nafı veka 
letioden alınmış müteahhitlik vesikası ibraz etmesi, isteklılcrın 
teklif mektubları ;kinci maddede } azılı a tten evveline kad r 
aular umum müdürlüğüne mal buz mukabil nde vcı mel eri la um· 

dır. Postada olan gecikmeler kabul edıl ez. 

Malatya Nafıa Müdiırluguudcn: 

8.2.938 salı günü saat 15 te Malatya nafm daire in· 
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Sayfa 2 

de 40712.56 lira keşif bedeli Malatya Kayııı istasyonu 
binaları inşaatı kapalı zarf uıuliye eksiltmeye konulmut
tur. Mukavele, eksiltme, bayındırlık itleri genel, husuıi 
ve fenni şartnameleri, proje, keşif hülasasile buna müte
ferri diğer evrak her gün nafıa müdürlfiğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat 3054 liradır. 

İsteklilerin teklif mektubları ve en az 25,000 liralık 
bu işe benzer iş yaptığma dair nafıa vekaletinden almış 
olduğu müteahhidlik ve ticaret odası vesikalarını havi ka
palı zarflarını 8.2.937 salı günü saat 14 e kadar Malat
ya nafıa müdürlüğünü vermeleri. 

• • • 
Küçük Y ozgatt)a yapılacak 3 odalı memur e•inin ın

şaab. Bak: lnhiıarlar U. Müd. ilanlarına . 

ff açlar, Klinik ve İspençiyari alcit: 

• • • 

·-

Karaağac müesseealı için ilaç alın•cakt1r. Bak: İst. 
Belediyesi ilanlarına. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

D. D. Yolları 6 ncı İıletme Eksiltme Komisyonundan 

Adana depomuza bir sene zarfında gelecek tahminen 
20000 ton miktarındaki maden kamürünün vagonlardan 
tabliye ve istifi işi bir yıl müddetle müteahhide verilmek 
üzere açık eksiltmeye konmuştur. Beher tonun muham
men tahliye ve istif bedeli on kuruştur. 

Eksiltme 15-2-938 Salı günü saat onda Adana işletme 
müdürlüğü binasında yapılacaktır. Buna ait şartname ve 
mukavelename projeleri ko.misyonumuzdau bedelsiz olarak 
verilecektir. İsteklilerin kanunun istediği veaaik ve ida
remiz veznesine yatırılmış 150 liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya bu mikdarda banka teminat mektubu iJe 
gününde eksiltmede bulunmaları. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

• • • 
Aym Tarihi mecmualarının butırılması urfınazar .-dildi. Bak: 

Dnlet Baıımevi direk. ilini arına. 

... 
• • 

Kınservatuar için bastırılacak armoni kitabı . Bak: 
lıtanbul Belediıi ilanlarına. 

Mahrukat Benzin-Makine yağları v. s. 

Devl~t Demiryolları ve Limanları İşletm eU. idaresinden: 

Muhammen bedeli 4000 Jira olan 20.000 kilo Sürşoför yağı 

8-2-938 ulı a-ftnü ıaat 10,30 da Haydarpaşada rar binuı dahilin
deki Komiayon tarafından kaı:arlıkla satın alınacaktır. 

Bu i•e ıirmek isteyenlerin 600 liralık teminat ve kanunun 
tayin ettiti veHikle &irlikte pazarlık günü saatine kadar Komis· 
yona mlracaatleri lazımdır. 

Bu i•v a id ,artnameler Komisyondan parasız olarak da(ıtıl· 

maktadır. 

Müteferrik 

lat. Eti Bank Müdürlüründen: 

5000 Marsilya kiremidi ve 10 bin makine kertiç tuğ
lası satın alınacaktır. Taliplerin hemen Gala tada T ı- hir 
hanında Eti Bank İıtanbul bürosuna müracaatları. 

Gaziantep Ziraat Müdürlüğünden : 

Gaziantep fıstık istaayonu için maa ko,um bir çift at 
bir Sıvas yaylısı münakaıa ile ahnacaktır. Bedeli muham· 
men 500 liradır. Talipler kanuni pey akçesini mal san· 
dığına teslim ve alacaklari makbuzla 15.2.928 salı gunu 
saat 14 de vilayet ziraat müdüriyetinde müteşekkil ko· 
misyona müracaat etmelidirler. 

Şartname Gaziantep, Bursa, Adana Ziraat Müdürlü
iünde bulunur. 

MÜNAKASA GAZETESi 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan 

Yedek Subay okulu için 350 adet karavana 1 şubat 
fl38 pazartesi günü saat 14 de f ophanede Lvz amirliği 

Sat. kom. ca pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 1715 lira ilk teminatı 129 liradır. Şartname ve nü
munesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesika· 
larile beraber belli saatte. komisyona gelmeleri. 

* * • Dikimevleri için 461 bin adet ceket çengeli 16 
şubat 938 çarşamba gilnti saat 15,50 da Tophanede Lvz. 

amir. satınalma komisyonunda kapalı:zarfla eksiltmesi yapıla. 
caktır. Tahmin bedeli 13830 lira ilk tcınioatı 1037 lira 
25 kuruştur. Şartname ve numunesi komisyonda iÖrüle
bilir. İsteklilerin kanuni veaikalarile beraber teklif mek· 
tuplar ihale saabndan bir saat evvel komisyona verme
leri. 

• * • 
Ü•kfidar depolar ıurubuna ltailı tark tütün ltakımevi için 2 

tonluk maateferrüat l adet y6k aaan•örü alınacvktır. Bak: İnbi· 
sarlar Umum Müd. ilinlarloa. 

• • ıc: 

İıtanbul-İzmit yoluna dikilebek Beynelmilel yol işa
ret levhaları . Bak: İstanbul Belediyei ilanlarına. 

Erzak, Zahire. Et ve Sebze: 

(,aziantep A~keri Satına lına Komiısyonundan : 

Cin i Miktarı M. Teminatı ihale ~ünü Sa atı 

Sadeyağ 3300 2 12 8S 9.2 .. 38 14 
(( 2808 mı 12 (( ı ;') 
(( 44, () ~83 80 (( 16 
1- Yukarıda 3 birliğin ay rı ayrı ııı ı k.tarJa rı \e muvRk

kat t e miııatlarile ihale günü \ e ~aatle ri yazılı sad~ ·ağ 21 . l . 
38 günlemecinde ıı it i hareıı 20 giin müddetle aç ı k ~cki l d<' 

eksiltmeye konmuştu r. 

2- Eksiltme yukarıda ya;r, ılı ı:ı;ürı ve saa tlerde Gazian
teple askeri satınalma komi yonn dai n~:-;inıl~ icra edi!t:l'ektir. 

3 - T alip olanların bu müddet zarfmda münakasa 
şartlarını öğrenmek üze re şartnamey i komisyonumuzda göre
bileceği gibi dı~arıdan çıka< ·ık taliblere de hu şartname pa· 
rasız olarak: giinderilebilecektir. 

l- ihale günü saatinden iin(' e arttırma ve eksiltme ka· 
nunun ~ maddP.sinde yazdı şeraitiae göre ve mu vak kat te
minatının yatırılması ilan olunur. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

33 üncü lümen birl ikler için satınalınaı;ak olan 12600 
kilo çekirdekli razaki üzümü a!j ık d :.:)ilt111e ile ihalesi 18 
Şubat 9:38 cuma günü "'aat 15 de yapılacaktır . A1ıılıammen 
kıymeti 2520 liradır. llk teminatı 189 liradır . ~artnamcsı 
her gün öğle<len evvd krımi::-yonda görülebilir. l~teldilerin 
ilk. teminat makbuz veya mektupları ile beraber ihale günü 
vakti muayyerıiııde Fındıklıda komutanlık satınalma komis
yonuna gelmeleri. 

Erzurum A:sk~ ri Satınalına Komi::ıy omıııdaıı : 

Sankamı~ için 23 hin kilo sade yağı kapalı za rfla eksilt
meğe konulmu~tıır . Tahmin beddi t9S50 lira ilk te minatı 

1466 lira 25 kuruştur. Eksiltmesi 9 ~ubat 938 çar~amba 
günü ~aat 15 <le Erzurumda ask.eri sntın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Şartnamr. i her µ: ün ~aa t 15 de Erz.rnm<la a::ske -
"'ii'Saİıııalm a komisyonunda yapılacaktır. Şaıtnaınc ... i her giin 
komisyonda görülebilir. Teklif mektupları helli g;ün ve ::ıa· 

alten bir aat evvel lrnnıi~yorı ha~kanlığına vermiş bulun
malıdır . 

. 
Polatlı Askeri 'atırıalıııa Komisyonundan: 

Polatlı birliıderi için l 17 hiıı kilo arpanın aı,;ık ebilt· 
mc:si 23.2.938 saat 15 lt: Polatlı A ::ı keri ~atınalma komis
yonunda yapılacaktır . 

Muhammen bedeli 4 lr.:uru:;; 25 santim ilk teminatı 373 
lirada. Şartn ,ıme ve nümunesi lıer giin komisyonda görülür 
Kanuni Te!'lika ve teminatla helli ~aatte komisyonda hulun
ma!'lı . 

Ankara Lu·azım Amirliti Satınalma Komisyonundan : 

Harb okulu h:lyv&.natı ihtiyacı için 170 ton yula· 
fın kapalı zarfla eksiltmesi 22.12.938 saat 15 te Ankara 
levazım amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

2- Muhammen bedeli 8500 lira ilk teminatı 637 lira 
50 kuruştur. Şartname ve nümuneıi komisyonda görüliir. 
Kanuni vesikalar bulunan teklif mektublarımn saat 14 e 
kadar komisyona verilmesi. 

b) ÜZAYEDELER ------...------ -
Biirhaniye Hava Kurıımıı Ra~kRııhğın rla n : 

Kurumumuza lııı :;ene teberru edilecek kurban deri Ye 

2 
2 Şubat 1;,;; 

• 
_el 

ip 
Tüccar kimdir ? 1 

"Tüccar, milletin emeği ve üretimi kıymetleod 
mek için eline ve zekaıına emniyet edilen •e bu 
niyete liyakat göstermesi gereken adamdır .. ,. 

K. ATATÖ~ ... ______________ ,,,, 
lar 

bağırsakları 20. 1.38 tarihinden ıJ.2.3B tarihine kadar "e 
müddetle müzayedeyr. çıkarılmış hulunduğundan i te~ rıc 
şeraitini anlamak üznre Hava Kurumu Hürhaniye şt1 

' müracaatları ilan olunur. ile 
Pa 

istanbwl Gümrükleri Batm6diirllğünden : le 

9081 uyıh arttırma kiiıdıociaki ve numaraları Mucl 
1 uklı 601 aded BroYnik oto:natik tabanca kanuni safi sıklt 

kilo 6151 lira 48 kurut değerinde olup itbu tabancalar•" 
tı•a Ticaret odaaı veeikuıaı haiz herkeain ıirebileceği 
nı:ı aatış bedeline röre yüzde 25 İnhiaar reamile zabıtad• 

• aldıktan ıonra silAhları ambardan çekmek ve bu izin alııt~ 
deti hHuai şartlardaki ambarda yer kirasız bekleme roi l gü 
reçerse silahlar her ne auretle oluraa ol•un ambardan k•I si 
cıya kadar muafiyet müddeti haricinde kalaa zaman içio 
yea yer kiraaına tabi tutulmak de ihal~ becleli de keulik Ş 
si ,artlar mucibince muayyen müddet içinde verilmek şart 
tabancalar 9·2-938 günü aaat 13 buçukta Sirkecide Reş•~~ 
Gümrük Satış 1alonunda 2490 aayılı kanuni hükümleri daı le 
pazarlıkla dahile satılacaktır. İsteklilerden yüzde yedi buçJ g 
akçesi makbuzily Ticaret odaaı vesikası aranır. Pey akçe 

aaat on ikiye kadar Ye:ıneye yatırılması mecburi.lir. 

Kadıköy Vakıflar Müdürlütünden: 

Pa9abahçeainde Sultaniye mevkiinde Kefc)izadc Mecidiıl 
la fabriıcasında mevcud tuğlalardan 50000 aden t11ğlan111 
icaresi borcundan dolayı haczen mahallinde 4.2.38 cuma 
aHt 15 te ilk .atış arttırmuı yapılacaktır. Beher bin ' 
muhammen kıymeti 10 liradır . Arttırmada bu kıymetio 

75 İni bulduğu takdirde ihaleaİ yapılacaktır. İıteklilerin o 
ve saatte orada bulunacak vakıflar icra memuruna 
ilin olunur. 

L! ::=:s:: _ 

İnhisarlar U. Müdürlüğündet 
--------------~--------------------~~~-..../ 

l- Küçük Y ozi'atta şartnaıne ve pro1esı mucibl 
yaptırılacak .i odalı memur evinin in~aah yeniden <1t 

zarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 
11- Keşif bedeli 3730 lira 95 kuruş Ye muvakk•1 

minatı 280 liradır. 
Hl - Eksiltme 17.11.938 tarihine rastlıyan perşembe 

saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesi 
Alım Komisyonucda yapılacaktır. 

iV- Şartname ve projeler 19 kuruş mukabilinde 
hisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat !$ubesile Ankara B•· 
dürlüğünden ahnabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni e 
ve vesaiki İnhisarlar İnşaat Şube~ine ibraz ederek a) 
ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

Vl-İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün "' 
te yüzde 7,5 güvenm e paralariyle birlikte yukarıd11 
geçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. (B) (601 ) l 

* • • 
1- Üsküdar Depolar grub11oa bağlı Şark Tütütı 

kımevi için satın alınacak 2 tonluk maatef crruat l 
yük asansörü şartnamesi tadil edilerek yeniden k• 
zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat t 
nalı 450 liradır. , 

lll- Eksiltme 21.111.938 tarihine rastlıyan pazarte91 

nü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat şı.ıb 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. , 

iV- Muaddel şartnameler 30 kuruş bedel ınukab' 
söıü geçen Şubeden alınabilir. 

V- Asanıör Wertheim,, Stigler Schindler, A· 
Mühleisen Gottscholç Michalis, Beck Henkel, Mayi' 
Hans Hann Kleckne veya lndustrie elektro-machine 
lonya,, markalı olacaktır. 

Vl- Eksiltme) e iştirak etmek isteyenlerin fiatsıı 
lif mektup ve kataloğlarını tetkik edilmek üzere ~ 
kasa gününden en geç bir hafta evYeline kadar fob' 
lar Umum Müdürlüğü Tütün Fabrikalar Şubesine " 
leri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın veıika 1 

ları lazamdır. 

Vll- Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile 
maddede yazılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve yüzd 
güvenme paraıını ihtiva edecek olan kapalı zarfls' 
siltme günü en geç saat 14 e kadar yukarıda adı 
Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde 
miş olmalıdır. (8) (630) 1 



:;a 

• • * 1- İdaremizin Paşalimanmdaki Tütün Bakımevinde 
artnarn . "b" t - t . t . . i. k · ıt eıı mucı ınce yap ıracagı amıra ışı açı"' e sı -
eye konmuştur. 
. 2 - Keşif bedeli 9939 lira 19 kur-.ş ve muvakkat te
ınatı 7 45.43 liradır. 

3- Eksiltme 4.U.938 tarihine rastlıyan cuma giinü 
~at 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
ıın Komisyonunda yapılacaktır. . 

4 Sartnameler 25 kuruş bedel mukabilinde inhisar-
ar Umum Müdürlügü İnşaat Şubesinden alınabilir. 

5 Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak 
e Vcsaikini İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ay· 
ıca ehliyet vesikası almaları lazımdır. 
I 6- İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik 
e 5 İnci maddede yazılı vesika v yiizdc 7,5 giivennıc 

t aralarile birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saat· 
c Yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(81 (366) 4 - 4 

" "' * 
ı :. Şartname ve numunesi mucibince 10.()(Kt metre 

amerikan bezi pazarlıkla sahn almacaktar. 
.. il- Pazarlık 17.11.938 tarihine rastJ:yan perşembe 
g~nü saat 15 te Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubc
•uıdeki Alım Komisyonunda yapılacaktw. 
Ş 111 - Şartnameler paras1z olarak hergiin sözit geçen 

ubeden alınabilir. 
t iV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 
' Yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 

geçen Komısyona gelmeleri ilan olunur. (530) 2-4 

Karaagaç müP-ssesatı müdiirlüğüne lüzumu o1an ilaç 
faıarlığa konulmuştur. Bunların hepsine 340 lira bedel 
-~~rnin edilmiştir. Listesi:e şartnam si t..CVt.lzım Miidürlü
iunde görülebilir. İstekliler 51 liralık teminat makbuz 
~t~a mektubile beraber 1.2 938 cuma giinii saat 14 de 
aırni Enciimcnde bulunmahdıı l:ır. ((i35) 

• .. 
I Keşif bedeli 871 l'ra olan Istanbul İlıııil yoluna diki
~Ctek beynelmilel yol işaret levhal rı açık eksiltmeye 

1 .~nulrnuştur. Keşif evrakile şartnamesi L "" vazını Müdür
~ Ugünde görülebilir. İstekliler :!490 N.lı kanunda yazılı 
e Vesikadan başka Nafıa Müdiirlüğiinden alacakları fen 

~hliyet vesilrnsile 05 lira 33 kuruşluk ilk teminat mak
l•z veya mektubilc beraber 16.2.Y.38 çarşamba günü saat 

e 

14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ) (637) 

• • • 
Konservatuar için bastırılacak olan armoni 1 itabı pa· 

~arlığa konulmuştıı1r. Şartnamesi ve kitabın nümunesi Le
e ;azım Müdürlüğünde görülebilir. Bu ise 166 lira bedel 
J ahrnin edilmiştir. istekliler 24 lira 90 kuruşluk teminat 

rt\a.kbuz veya mektubile beraber 3.2.938 perşembe günii 
e •a.at 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (ö36) 

"--= - pw ıws:www• 

Devlet Basımevi 
Direktörlüğünden: 

.ı 4S-4H nyılı Ayın Tarihi Mecmualarının Matbuat Umum Mü· 
~liri.. -
fı ugu tarafındiıln münakasaya konulduğu anlaşıldığından lara-
'-1 ıtıııdan 18.2 19.18 cuma günü yapılacagı ilin edilen açık eksilt· 

J •den vaz geçiidiği ilan olunur. (626) 

~'-, 
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PiYASA HABERLERİ 
:-9...,, ·~ 

Manife'ito ve barnamelerdc eksik çıkan esyaya dair 
696. Gümrük ve İnhisarlar V ~kaleti tamimi 

. 2057 30- 12-937 

~--lth,li.t manifesto veya barnamelerinc nazaran eksik, fazla çı
"-clt ••ya ile bunların akibetini tayin için Gümrüklerce yapılagel
ltıııc:~ olan takip neticelerinden Merkez, aşağıda gösterilen şe-
~ c haberdar edilecektir. 

lliftı •nifestoların günlük gönderen Gümrükler, aldıkları bir ma
tııı1 toya göre çıkacak eksik veya f az:ln için manifestoyu alışla-
d il On - - h otd uncu ginü 297 örnek numaralı cedvcllerdcn uç nus a 
dit. llr•caklar ve bunlardan birı•İ ayni gün postaya verecekler-

~k•ik 1 . . d \o•l t Veya fazlası olmıyan manifesto ve barname er ıçın ce · 

2 llttıiın edilmiyecektir. 
'•t•lt Cedvelin tanzimi tarihinden itibaren 3 ay zarfında yapı· 
b••l it ltakıben alınan netice) elde alınan her iki cedvelin bu 
"cld

1 
lı sütunlarına kısa ve açık bir şekilde yazıl.ıcaktır. Ccd

bc'tiit Yatılı her hangi bir kalem üzerinde yap ılnn takiplerden 
lnt· - . • t ıee alınmamış ise bu da scbepluile aynı sutuoa ışare 

MÜNAKASA GAZETESi 

edilecek ve neticenin ne zamaa alınabileceği de gösterilecektir . 
3 Bu suretle tekemmül eden cedvelin her iki nüshaaı tet· 

kik mudürlüğüne gönderilecek ve bunlardan Tetkik midürlütün
ce tasdik <'dilerek iade edilecek olanı manifeıtosunda müsbit 
kağıt olarak saklanacaktır . 

Madde 4- Ceodveller takvim ~cneai başında birden başlamak 
üzere müteselsil numara alacak v e merkeze bir yazıya başlan· 
m11dan gönderilecektir. 

iki cedvel • rasında geçecek manifesto veya barnameler için 
ce..Jvel tanzim edilmemiş olması aradaki manifesto veya barna· 
meler muhteviyatında eksik veya fazlalık bulımmadığı anlataca
ğından aradaki manifeıto veya barnamelerden bazılarında eksik· 
lik veya fazlalık olmasına ratmen buular için cedvel tanzim ve 
irsai edilmeıniş olmasından doğacak fuzuli muhabereye ve bu 
yüzden mes'uliyet tevcihine yer bırakılmamasına dikkat edile· 
cektir. 

5- İşlerin yazıya dökllmemesini ve cedYellere yuılacak ıo
nucların nihai safha} ı göstermesini temin en fazla ve noksanların 
vaziyetini tesbit için Güınrükler, alakalıhıra ~ aydan fazla müh· 
let veormemeğe itina edecektir. 

Ancak mucbir ve zaruri sebeplerle bu mihlet uzatılabilecek 
ve bu takdirde keyfiyet cedvele i,aret edileceklir. 

{} - Manifesto veya barnamelerini aylık ırönderen Jl'Ümrükler 
böyle bir cedvclin tanzimini icap ettiren yaziyetlerde her mani: 
fcsto veya barname için ayrı ayıı dolduracakları cedveli mani
fes~o veya barna~elerile ltirlikte gönderecekler ve müteakıp iş
lerı de yukarıda ızah edilen şekil ve esaslara göre yapılacaklar· 
dır. 

7 - Cedveller (Gümrükler Umum Müdürlüğü Tetkik Müdür
lüğü) adresine gonderilecek ve zarfta bu adresin altına (Mani· 
f esto eksik ve fazlalığı) kelimeleri yazılacaktır. 

8- 41604 1801 sayılı ve 7.4.37 günlü genel buyruk bükümle
ri kaldırılmıştır. 

9 Bu yazımızın hükümleri 1.1.38 brihinden itibaren tatbik 
cdileceğınden 2 nci kanun 938 batından itibaren yapılacak mu
amt Jel er için tarif edilen esaslara i'Öre İf görülmesini dilerim. 

Bikrom:ıl dö potasın bahrcn listesine ithali hakkında 
Gümriik ve İnhisarlar Vekaleti tamimi 

131 -2056 6. J.9J8 
Tarifenin 7IO numarasında yazılı Bikromat dö potas "Kırmızı 

potas,, ın bahren munmele yapılan eşya listeıinc ilavesi uygun 
görülmüştür. 

İıtpecciyari v e Tıbbı Müstahzarlar Kanununun 16 ıncı 
Maddesinin tadiline dair kanun 

Kanun No!3304 Kabul tarihi: 5.1.9.~ 
Madde 1-1262 sayılı ve 21 Mayı11 1!>28 tarihll ispenciyari •e 

Tıbbi miistahurlar Kanununun 16 ıncı maddesi aıağıdaki şekil
de cl eğiştirilmittir : 

Türkiye dahilındc imal ve hariçten ilhail olunan müstahzar
lar, fiatına göre istihlak resmine tabidirler. Bu reıim, müıtahzar
ların zarfları üzerinde muharrer satış fiatı 26 kuru,tan (26 dahil) 
50 kuruşa kadar (50 dahil) olanlarda iki, yüz kuruşa kadar (yüz 
dahil) olan:arda üç, yüz kuruştan fazla alanlarda 5 kuruştur. 

Zarfları üzerinde muharrer satış fiatı 26 kuruştan aşağı olan 
müstahzarlar bu resimden muaftır. 

Madde 2 - Bu kanu:ı neşri tarihinden muteberdir. 
. Madde 3- Bu kanunun 11hkamını icraya Maliye •e Sıhhat ve 
içtimai Muavenet Vekilleri memurdur. 

M RİFET MATBAASI 
Sirkeci Ebussuut caddesi No. 42 

Telefon: 20448 
l.>efter, fatura, urf, büyük duvar ilanları (hurufatla) 

Etik•tler veırn ir her nevi evrakı matbu ayı 
Nefis \'e ehven olarak tab etmektedir 

1 En kliçük bir işiniz dahi olsa malbaamıtdan fiat x almayı unutmayını:r.. 
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Tiyatrolar ESKİ FRANSIZ TİYATROSU 
KOMEl>ı KISMI 

TLPEBAŞI DRAM KISMI 
Bu aksam 

~aat 20,30 da 
Bu akşam 

saat 20,30 da 

SÜRTÜK 
3 perde 

Sözün 
Kısası 

ıııı ıııı 1111 

' / '1 
11111 / 1 

IHllll ı 

Yazan: Türkçesi 
komedi 4 perde 

Ya7an: Türkı;emi 

M. Mor•y Mahmut Yasari l Von Schonthan 

, 
Bilumum Müteahhit ve Tüccarlarm 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Ciimhuriycti hududları dahilinde bütün 

Münakasa ve Müzayede ilanlarını, günü gününe, top
hı ve tasnif edilmiş surette ancak "MUNAKASA 
GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en }üzümlü 
Rehberiniı dir. Menfaatınıı ic .. bı hemen abone kay· 
dedıliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel.: 49442 

Sayfa J 

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

1 - 2 - 1938 

FİATLAR (Cours officiels) 
Afioa (Opium) 
Butday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday sert (Ble dur) 
Buğday kızılca (Blc roux) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arpa yemlik 
Ça•dar (Seigle) 
Peynir kater (Fromaıe kacbere) 
Nohut iri(Pois chiche) 
Yulaf (Avoine) 
Yapak Anadolu (Mohaire) 
Keçi kılı (Poilı de Chevre 
Kuş yemi (Millet) 

Aşatı (Moins) 
660 -- -

5 33 50 
5 26 

4 35 

Yukarı (Pluı) 

6- -
5 29 -

4 6 

Ze7tio yağı l.ci yemeLlik (Huile d'ol.) 
Mısır sarı (Ma'iı jaune) 
Kaplıca 
Güz Yünü 

,, Trakya ,, Thrace 
Ceviz içi 
Susam (Scıame 
Mercimek (Lentiile) 
Tiftik mal 

,, oğlak 

Fasulye ufak (Haricot seci 
Badem iç 
Bakla (F eve 1 
Fındık kabuklu (Noiıetteaı 
Pamuk yaa"ı (Huile de coton) 
Susam ,, ( ,, sesamel 
Darı aart (millet jaune) 
İç fındık (Noiı. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 

GELEN (Arrivages) 
Afion (Opium) k -
Buğday (Bici 360 
Arpa l Orıt:) 60 
Çavdar (Seigle) 
Un (Farine) 45 
Mısır (Malı) 75 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) IO -
Fasulye (Harıcol sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohahe) 
Yulaf (foin) 
Susam (sesame) 
Kuş yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Pois Chichc) 
Zeytin yağı (Huile d'ol.) 
B. Peynir (Fromage B.) 
Tiftik 
iç fındık (Nois. dec. ı 
Razmol 
İç badem (amande) 

• 
lstanb 

22 -
20 -

2 

7 
9 

u 1 

76 20 -

GİDEN (Exportation) 
Razrnol 
Arpa (Orge) 
Tiftik 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Poiı chiclte) 
İç fındık (Noiı dec.) 
Un (farine) 
Kıl (poil) 
Yapak (Mohaireı 
K fındık (Noi11ette) 
lç ceviz 

DİŞ FİATLAR 
lMarchea Etrangera) 

50 50 

Buğday (Ble) Liverpul 5 21 
,, ,, Şikaıo 4 30 
" ,. Vinipek 5 79 

Arpa (Orge) Anvera .( 51 
Mısır (Mais) Londra 3 94 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 7 90 
Fındık (oeiı.) G.Hanıburg -44 -
K .. • 

Borsası 

-2-1938 

Paralar Cekler 
Sterlin ()29, fl.32, London 625, 626,-

1 Dolar l2.l.50 126.-- Nev York 0,8010 0,80 
20 Fransız Fr. 77, 82,- Pariı 23,57 23,5875 
20 Liret IHJ. 106 - Milin o 15,2185 15,23 
20 Beleika Fr. 80,- 84,- Brüksel 4,7~ 4,7153 
Drahmi 18,- 22, Atina 87,51 87,58 
20 İıveçre Fr. 57ü, - 580. Cenevre 3,46 3,4635 
20 Le•a 20, 2.~ . Sof ya 64,0112 64,1025 

1 Florin 65. - 70, - Amsterd. 1,4437 l,4450 

20 Çek kronu 78,- 82. Prag 22,7675 22,785 

1 Avusturya Sl. 21,- 2.l- Vivana 4,2275 4,23 

1 Mark 26. 29,50 Madrid 12,65 12,66 

t Zloti 20, - 22,-
Berlin 1,9822 1,9838 
Vartova 4,24&4 •,2467 

l Pengl 21,- 25,-
Budapetl 4,0225 4,0!56 

20 Ley 12, 14, Bükret 106,8050 106,89 
20 Dinar 48,- 52,- Belgrad 34,5875 34,KlS 

1 İsveç kuronu 30,- 32.- Yokohama 2,75 2,1533 
1 Türk altını - . - - 1 Moakova 23,53 23,51 
Banknot -,- Stokkholm 3,10 3 -,-

lst:ikrazıar 
Açılış : apa;ııt 

Türk B. 1 Peşin 18,85 18.85 
Türk bor. 1 vadeli 18.95 18.875 

,. ,, il Peşin 18.65 18.65 
,. il Vadeli 18.95 18.785 

isttkrazı dahili 94.- n:ı.-

imtiyaz ..Jıilai •• yaa ifı.rt 
Direlrtirü: l.....Ul Girit 

Esham 
Aç!lış Kapanış 

Aslan çimento 9.90 9.90 
Merkez bankası 97,- 97, 50 

Tahvilat: 
Acad. M. Vadeli 40.35 40.35 

B .. ı!chit .7er: ARTUN Baaıme"i 
G111l•t• Bil1iir •ok.le Nn. tn 
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Licu d'adjudication et du 
Cnhier dcs Cbnrges 

Jours 

Constr•ıction Rcparation- Trav l'ublic ·Matericl de C~~truclion -C_artogrn.phic 

Construction mııison du maire a Kozan 
lnıtallation de grilles au mur se trouvant pres du 

bltimcnt dırectorial 
Reparation du casino Aya:ıma a Yakadjik (aj ). 

Travaux d'amelioution de in plaine et du flcuve 
Bakirtchay a Bergama (cah. eh. L. 50). 

Constr. bat. pour surveillance <lounniere n Tahta
keupru, Melikanli et Alııgeuzbaniai. 

Reparation du muıcf! archeologic 
Constrııction batimcnt a la station de Malııtia 

Publiquc 

" 

.. 
Plı cach 

,., 

Publique 
Plı caclı 

3998 26 
952 68 

1250 

299 87 
72 -

93 7S 

JS64903 86 60697 12 

S1239 lS 

527 96 
•10712 S6 

40 --
3054 -
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q-2-38 
17-2-38 

4-2-38 

Min. Trcıv. Publıcs Dir Hydraulique 16-2-38 

Dir. Trav. Pub. Gaziantep 

Dir. Muıee Archcologie Ankara 
Dir. Trav. Publics Malatiıı 

l 7-2-3B 

17-2-38 
8-2-38 

Produits Chimiques et Pbarmaceutiqucs - lnstrumcnls ~it~ires-Fourn?ture pour Hôf!~ta~x 

Medicııments pour l'lnstitut Karaaghatch 

·ı ravaux d'lmprimerie-Papeterie 

L'adjudicatio du 18-2·38 concernt.nt l'ımprcssion 
de in rcvuc "Ayın Tarihi,, a ete annulcc. 

lırıpreseion des livres pour le conscırvatoire. 

Transport- Chargemcnt Decbargement 

Chargement et dcchargement de 20000 tonnes 
houille des depôt aux wagoDI (pendant 1 an). 

Coınbustible Carburant Builcs 

Huilc de lin cuitc : 80 ,.- ld. mince : 4 t. 

• 
" 

naphte : 5 t.- Siccatıf: 7 t. 
surchnulfeur : 20 t. 

1 

Dıvers 

--Ch•vau::; voıture pour la station hstık a Gaı.\
antep. 

Tuiles type Maueılle : SOOO picccs - Briqucs : 

10000 p. 
Ascenseur a charge de 2 tonneııı avec tou!I ııes ac· 

cessoires pour le dispensnırc de tabaca Chark 
(l'ascenseur sera de l'une des marquea ıuivantes 
Ertheim, Stigler Schinder. A. T. C. Muhlheisen, 
Gottscholl~. Michalis, Back Henkel, Manylnuer, 
Hnns Haane, Kleclrnez ou lnduıtrie Electro-Ma· 

chine "Polonya,,, (cah. eh. P. 30). 
Crochcts oour la mııison de coulure : 461000 p. 
Chaudrons pour l'ecole des officıers de rescrve : 

350 p. 
Pose de tablenux pour sigııes internationaux s route 

lstanboYl-h:.mıt. 

Provisions 

Beurre fraıs 3300 k.. (aj.). 

" " 2808 " ,., 
" ,. : 4,4 t. (aj.). 

Foin 170 t. 
Orgc : 117 t. 
Beurre frais : 23 t. 
Rai3İns ıecı : 12600 k. 

B) A~judications 3 la surenchere ---------- --
P~aux et boyaux. 
Revolver• automatiques 
Briquu : 50000 p. 

Grc a grc 

Grc a gre 

Publique 

Plı cach 

" Grc a grc 

Pli cach 

,, 
Grc a irc 

Publique 

f>ublique 

" 
" Pli cııch 

Publique 
Pli cach 
Publiquc 

Publıque 

Publique 

" 

340 -

166 -

39920 -

6860 -
4000 

500 

6000 

13830 
1715 -

871 -

8500 

19550 
2520 -

51 

24 90 

2994 

S14 so 
600 -

450 

1037 25 
129 

6) 3S 

212 8S 
181 12 
283 80 
637 50 
373 

1466 2S 
189 

r Com. Perm. Municipalite lstanbul 
l Dir. E.conom. • ., 

Dır. Imprimerie de l'Etat 

Com. Perm. Municipalite letanbul 
Dir. Econom. 

" n 

6 Expl. Ch. de Fer Etat Adana 

{ 
Ad. Gen Ch. de Fer f.tnt Ankara 
Bureau d'Expedıtion H.pacha 

ldeın 

1 Exp. Ch. d~ fer Etııt Haydarpacha 

Dir. Agricole Gaziantep 

Dir. Eti Bank Galata Tahir Han 

Com. Acb. Econom. Monop. K. tache 

C111n. Ach. lntend. lsl. Toplıaıır 

" 

{ 
Com. Perm. Municipalitc latanbul 
Dir. Econo111. ,, ,, 

Com. Ach. Mılitaıre Gaz.iantep 

" 
" 

Com. Ach. lntend. Ank. 
Com. Adt MWt. PQlatli 

,, Erzerouın 

Coaı. Ach. Command. lst. Findiklı 

4-2-38 

3·2-38 

15-2-38 

18·2-38 

18·2-38 
8-2-38 

ıs 2-38 

21-3-38 

16-2-38 
7-2-38 

16-2-38 

9-2-38 
9·2-38 
9-2-38 

22-2 38 
23-2-38 

9-2-38 
18-~-38 

Lıgue Avıation Turqut- Suc. 8ourhaniye 4-2-38 
Dir. Ventes Douıınc• lst 9-2-38 
Dır. Vakoufs K~dikcuy 4-2-38 

11 
15 -

14 -

15 

ıs 

15 
JS 

14 -

14 

10 

15 -

15 -
10 30 

14 -

lS 

15 30 
14 

14 

l1 -
ıs 

16 
15 
15 
15 
15 

13 30 
ıs 

Perşembe 3.2.938 

Divanyolunun asfalt Dörtyol ağzında yazlık sinema önfine 
olan kısmının parkeye tahvili (Adana Beled.) .Y 556 

Galvanize gaz borusu ve teferruatı, flanclı ve ambuv•1 

dökme boru ~.s. (DO yol.) .\~ 585 
Buranda bezi (Çanak. Mst. Mvk.) .\~ 585 
Bahkesirde doğum evi ve çocuk bakımevi, 

Balıkesir Vil.) .\" 584 
Telefon direği (Mersin Gümrük Muh. Tab.) \ 588 
Sığır eti Kırklareli Tüm.) . ' 588 
Kömür nakliyatı DD yol. ı .\" 588 
Kasketle beraber elbise, çizme, başlığile bern her muşarnbıt 

Bcled.I .\" 588 
Taş, kum ve çakıl (iat. Bel.) X 588 
Bayındır-Tokatbaşı Mahmutlar yolu üzerindeki köprünün 

ması (İzmir Vil.) \" S90 
Çankırı kasabasına elektrik teaisatı (Çank\rı Bel.) X 5HI 
Parke kaldırım döşemesi (DO yol. Adana) .\' 5!t4 
• Telefon makinesi, lastik hortum, saç v.s. (Samsun 

müd.) .:\~ 595 
Pirinç (Tophane Lvz.) .\: 600 
Benzin ve malcine yafı (Çanak. Mst. Mvk. SAK \ 601 
Pirinç (İıt. Komut.) .\~ 601 
Çay fincani ve u bardağı (İst. Belediyesi \" 601 

* Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye ittır. 

Hıtmiş : "No." işareti ilanı havi gazetemizin e yıııını 

Jeudi 3-2-938 

Construction route en parqu•t (Municipalıtc- Adana) N 556 
Tuyaux galvıniscs, vannes, tuyaux en fontc ete. (Ch. de f ef 

N. S78 
Toilc (Buranda) (Com. Achat Plıııce Forte Tchana\ı:knlr) N. 5S: 
Co:ıstruction creche et hôpıt.al ııccouchement et ecole de ııage 

(Vilayet Balıkes .. ir) N 586 
Poteaux tı;lcgrııphıqı.1es 'Dir. Surveil Douan Mersın) N. 588 
Viande d- boeuf (Divısıon Kırklarelı) N. 588 
Trnnııport et chargemenl el d · charfement de charbon (Clı ~ 

Etat) N. S88 
Costumes avec casquettes, ımpermeables avec cnpucbons et 

(Mıınicip. lıtanbul) N. 588 
Pierres, sable et cııilloux (Municip. lstanbul) N. 588 
Rt"paratıon rlıı pont en beton armc (Yıl lzmir) N. 590 
lnstallation ~lectriqul' a la vılle Tchankiri (Munıcip"lıte Tch' 

N. 591 
Pavagc de route en parquet (Ch. de Fer f.tat Adana) N. 594 
• Macbine telcphonıquc, manche ele lin. poclc ete. (Dır. Mo0 

Sıımsoun) N. 595 
Rız (lntendance Tophane) N. 600 
Benz.ıne et huile pour machine Com Ach l'lace Forlt" Tclıaıı' 

N. 601 
Riz (Comrnand lstanbul) N. 601 
Taues pour thc, verres et th ı re (Munıcıp. lstanbull N. 601 

• Les a!ltfrıııqueıı ındiqucnt une vcnte par 

N. B. - Lcıı No!! ndıqu · q en reg-ard de 
journal dan lequel l'aviı a pnru. 

voıe de sıırent-h1 

rtıcle-s sont ce 1' 

. ...... ~ ...• ,,.. ..• . .... ~ ............ "" .. " .... .., ., 
~ . . . . ~ . . . ~ . ~ . . 
t!• ,. .. 
"' !• 
ı:• 
••• • 

'' v 
Tercüme Bürosu 

' 
t-•• • 
.~-9 
.:.... Her lisandan ve her türlü tercüme işleri ve ~ 
: hassa münakasa ve müzayedelere ınüte.allik şart~ 

+!• melerin tercümesi derühte edilir. 
•!• Azami ihtimam ve sürat 

Fiyatlar gayet mütedildif 

"MÜNAKASA GAZETESi" Abon lerine 
: Hususi tenzilat yapılır 
) 1 
!• Adres: Galata, Perşembe Pazan, Yoğurtçu Han, N/ 
•:• Telefon : 49442 
•• 

• •• 


