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Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 

Cinai Şekli Muhm. bed. Teminat 

a) MOnakasaıar 

inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 
--.:_ -----------------
E.dirnc PTT mrk. bahçe1indeki ambar binası tamiri 
lst. 61 İDCİ mekt. tamiri 
Sarıyerde çarşı içindelı:i helanın tamiri 
kad1köy halindeki 53 N. lı dükkanın tamiri 
lieybeliada sautoryumu birinci paviyond:ı yapıla-

cak tamirat (temd) 

aç. ekı. 
paz. 

n 

320 -
235 33 
115 -
119 14 

1493 97 

Jlaçlar, Klinik ve İspençiyari alat, Hastane _L_e_v_. __ 

Yuelin: 3,5·5 t. aç . eles. 2000 -

~ensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Lacivert kumaş: 400-500 m. aç . eks. m. 4 -
lıkupin: 200·250 çift 

" 
çifti 3 75 

Saten: 500-600 m. n m. 1 
Çorap: 250-300 çift n çifti o 65 

Mobilya, ve büro eşyası, Muşamba-Halı v.ı. 
\ 

Ankara gara u•umi kısmı mefruıatı 

lS.,creste-Tahta v.a. 

Çam telgraf dire2'i: .3200 ad . 

~üteferrik 

Hava kompre1Örü, tazyilı:ı hava su tuluabası, per· 
foratör hava çekiçleri. portatif hava maskapları, 
ııklet balaasörü, betoıı vibratörü, beton ve sıva 

püskürme makineleri: 16 kalem 
Lileci kili: 15 t. 
Prizma: 4 ad. - balastro: 13 ad. - tirlin: 20 ad. -

koordinatofraf: 1 ad. • ıeffaf minkıle: 12 ad. • 
verniyeli minkale: 2 ad .- çelik şerid: 7 ad. • ja· 
lon: 20 ad. • jalon ~ehbuı: 20 ad. ·mika gönye: 
(60 lık): 12 ad. - (45 lik): 12 ad. 

Mauilya taklidi yerli kiremit: 22564 ad . - mahyalık 
kiremit: 860 ad. (temd) 

Erzak, Zahire. Et, Sebze v. s. 

L.,hana: 15 t . - prasa: 16 t. • kereviz: 6 t . -lıaavuç: 
5 t. • kestane kabafı: 4 t. · nane: 3500 demet • 
°'"y<lanoz: 5000 Jemet - iıpanale: 20 t. • limon: 
5000 ad. 

Sabun: 10,2 t. 
1' ereyağ": 2 t . 
ICayaale: 1,2 t. 
Uııa: 350 t. 
Butday kırdırılması: 3400 t. 
l<oyun eti: 10 t. 
Sı2'ır eti: 31 .. 
Sadeyağ: 10550 le. 

,. 6,5 t. 
n 8,4 ,, 
it 4150 lı.. 

Yulaf: 262 t. 

......_b) Müzayedeler 

Bcrliye ve Şevrolc marlea lıurda kamyon: 2 ae. 
~uhtclif eşya: 4Y7 kalem 

kapalı z. - -

kapalı :z:. 5230 -

kapalı x. 13320 -

aç . eks. 
paz. 

n 

525 -

aç. ekı . 3890 -

n k.46 85 
aç. ekı. le. 1 20 

n n 1 35 
kapalı z. 

- -

leapalı z. 9625 -
aç. eks. 10234 -

n 61141 -
n 7895 
n 3091 -

" 
15065 -

paz. 
aç. art . 174 66 

24 45 

113 -

150 -

150 -
71 -
45 -
24 50 

392 25 

999 -

39 38 

264 

291 75 

358 -
180 -
121 50 

3413 -

323 -
722 -
768 -
459 
593 -
293 -

1130 -

Müracaat yeri Gün Saat 

Edirne PTT Müd. 23-12-37 
lı tanbul Bclediyeıi 17-12-37 

n 17·12-37 
., 17-12·37 

lst . Sılılıi Müu SAK 22-12·37 

M. M. V. SAK 

Edirne Kült. Dir. 23-12-37 

• 23-12-37 
n 23-12-37 

n 23-12-37 

O. O. yolları Aak. H. paşa 30·12·37 

D. D. yol. Anlı: . H. paşa '.28-12-37 

O.O.yollan H. paşa 

Aık . Fabrikalar U. Müd. 
Tapu Kadastro U. n 

Çanak. Mst. Mvk. SAK 

Bursa Ask. SAK 

29-12-37 

3-1-38 
15-12-37 

16-12-37 

28-12-37 

Edirae Garp Hd. Tuğ. SAK 27-12-37 
Galataaaray Liıeı i SAK 

n 

Çorlu Kor SAK 

• 
" Vize Aık. SAK 
n 

• 
• 
" lstanbul Koaut. SAK 

lnhiurlar U. Müd. 
Devlet D. yol. H. paıa 

21-12·37 
21-12-37 
29-12-37 
29-12-37 
28-12-37 
28'-12-37 
30-12-37 
30-12-37 
30-12-37 
30-12-37 

4-1-38 

25-12-37 
2Y-12-37 

16 -
14 -
14 -
14 
14 30 

11 -

14 -
14 
14 -
14 

15 -

15 45 

15 

14 -
15 -

10 

10 -

11 -
14 30 
14 -
16 -
16 -
16 -
15 -
17 -
15 -
16 -
11 -
16 -

10 -
15 -

Z' 

a) MÜNAKAS LA 

İnşaat - Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

Edirne P .T.T. Vilayet Müdürlüğünden: 

326 lira keşif bedelli Edirne P.T.T. merkezi bahçe
sindeki ambar binası tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Şartnamesi Edirne P.T.T. müdürlüğünde görülebilir. 
İhale 23.12.937 günü saat 16 da P.T.T. Müdürlüğü bi· 

nasında yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 24 lira 45 kuruştur. 
Münakasaya iştirak edeceklerin ticaret odasında ka

yıtlı buhmduklarını ve tamirat işlerini yapmağa muktedir 
olduklarını mubeyyin Nafia müdürlüğü ile Ticaret oda
sından alacakları vesika ile komisyona müracaatları ilan 
~lunur. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

Eksiltmiye konulan iş: Hcybcliada sanatoryomu bi-
rinci paviyonunda yapılacak tamirat işi. 

Keşif bedeli: 1493 lira 97 kuruş. 
Muvakkat garanti: 113 lira. 
Açık eksi ltmeye konulan Heybeli verem sanatoryomu 

birinci paviyonundaki tamirat işine istekli çıkmadığmdan 
ihalesi 22.12.937 günü saat 14.30 a bırakılmıştır. Eksilt
me Caialoğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdürlüğü 
bi asında k.ırulu komisyonda yapılacaktır. 

Eksiltme, mukavele, bayıodırlık işleri genel hususi ve 
fenni şartları, proje ve keşif huliiıasile buna müteferri 
diğer evrak hergün komisyonda görülebilir. 

istekliler cari seneye aid Ticaret odası vesikasile 
2490 sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe benzer bin 
liralık iş yaptığına dair Nafıa müdürlüğünden almış ol
dukları müteahhitlik Ycsikasile garanti makbuz veya ban· 
ka mektubile birlikte belli gün ve saatte komisyona gel· 
meleri 

• * • 

İıt, 61 inci Mekt. tamiri, Sariyerde çarfı içindeki helanın ta· 
miri ve iılahı ile Kadıköy halindeki 53 N.h di'tkkinın tamiri. 
Bak: 2 inci ubifedeki f.t. Belediyesi ilanlarına. 

lfaçlar, Klinik ve ispençiyari atat: __ .....;;. ______________________________ ___ 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Hepsine tahmin edilen fiatı 2 bin lira olan 3500:5000 
kilo vazelin açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Eksiltmesi 29.12.937 çarşamba günü saat 1 t de M.M. 
V. satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

İlk teminat t 50 liradır. Şartnamesi parasız olarak ko· 
nıisyonundan alınır. Eksiltmeye girecekler kanuni tcmioat 
ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerince yazılı 
belge ve kanuni teminatlarile birlikte eksiltme gün ve 
saatında M.M. V. sahnalma komisyonunda bulunmaları. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır V.:!:.._ 

Edirne Kültür Direktörlüğüııden: 

Tahmin İlk 
Cinıi Azı çoğu bedeli Teminat Tarih 

Lira K. L. K. 
Lacivert 
kumaş 

490 500 m. 4 150 23.t 2.937 

İskarpin 200 250 çift 3 75 71 • 
Saten 500 600 m. t 45 it 

Çorap 250 300 çift 65 24 50 it 

Saat 

14 

" 
" 
" 

Kız öğretmen okulu talebesine lüzumu elan cinı ve 
mikdarları yukarıda yazılı dört kalem eşya ve levazım 
7. ll.937 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık ek· 
ıiltmeye komalmuıt.ar. 



;:,ayta ~ 

Vermeğe istekli olanların şartları öğrenmek üzere 
hergün okul direktörlüğüne ve kırdırmaya iştirak için de 
belli gün ve saatte teminatlarile birlikte Kültür direktör
lüğünde toplanıtcak olan komisyona başvurmaları ilan 
olunur. 

Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Halı v.s. 

Devlet Demiryolları ve Limanlara l~letme U. idaresinden: 

Muhammen bedeli 22741 lira ol · n t No h liste ve 
123740,9 lira muhammen bedelli 2 No lı lis ' e, 1169,35 lira 
muhammen bedelli 3 No lı liste, 3315.6,l lira muhammen 
bedelli 4 No lı liste, 3758,61 lira muhammen bede!li 5 
No lı liste, 783,27 lira muhammen bedelli 6 No lı liste 
ve 361 1 ,69 lira muhammen bedelli 7 No lı liste muhtevi · 
yatı Ankara garı umumi kısım mefruşatı 30.12.37 perşem
be günü saat t 5 den itibaren ayrı ayrı Ankara da idare 
binasında kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Ba işe girmek isleyenlerin l No lı liste muhteviyatı 
için 1705,57 lira, 2 No h liste muhteviyatı için 928,06 li· 
ra, 3 No lı liste muhteviyatı iç in Si,70 lira, 4 No lı lis
te muhteviyatı için 248,67 li ra, 5 No lı liste muhteviyatı 
için 281 ,90 lira, 6 No lı liste muhteviyatı için 58,75 lira 
ve 7 No lı muhteviyatı için de 270,88 liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa müte
ahhitlik vesikası ve tekliflerini a m gün saat 14 e kadar 
komi yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız oıarak Ankarada malzeme daire
•inden, Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağı
tılmaktadır. 

::=ı: - s: 

Kereste, tahta ve ~aire 

Devlet DemiryolJarı ve Limanları İşletme Uumum 
İdaresinden: 

Muhammen bedeli 5230 lira olan 3200 adet çam tel
graf direği 28.12.37 salı günü saat 15,45 de kapalı zarf 
usulile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

i u işe girmek isteyenlerin 392,25 liralık muvakkat te· 
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa müte
ahhitlik vesikasını ve tekliflerini aynı gün saat 14,45 e 

1 
ı 
1 

1 
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İstanbul Belediyesinden: 

İstanbul 61 inci mektebin tamiri 
Sarıyerde çarşı içindeki helanın 
tamiri ve ıılabı 
Kadıköy halindeki 53 N. h dük-

235 33 

115 00 

kinın tamiri. 1 19 14 

Yukarda keşif becielleri yazılı tamirleri iılyrı ayrı 
pazarlığa konulmuştur. Evraklara Encümen kaleminde 
görülebilir. İstekliler 11· 12-937 cuma günü saat 14 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

, ~------------------·----------~ı 
1 zarflarını eluiltme rünü saat 14 e kadar H. Paşada gar binası 
1 dahilindeki aahnalma komİ•yonu reisliğine vermeleri Jazımdır. 
1 Bu ite aid tartnameler komisyondan parasız ola rak dağıtıl· 

maktadır. 

Çanakkale Mat. Mevki Satınalma Komisyonundan: 

1 - Çanakkale rr.Ü!lt.ıbkem mevki ih•iyacı için pazarlıkla 
aatın alınacak olan 22564 Marsilya taklidi yerli kiremitle 860 
adet mahyalık k iremide veril en fiat pahalı görüldüğünden ihalesi 
16.12.937 per4embe ııüoü saat IO dıt Çanakkale müatahke m mev
ki satınalma komisyonunJan yapılacaktır. 

1 Teminatı muvakkate akçası 264 lirad•r. 
J - İatekliler ihale günü teminatlarile birlikte komisyona mü

racaatl•rı. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebzr : 

Galataaaray Lisesi Alım Satım Komisyonundan: 

Erzakın cinsi Miktarı Tahmin F . İlk teminai 
kilo kuruı Lira Kr. 

Tereyağı 2000 120 180.000 
Kaymak 1200 135 121.50 

Eksiltme 21-12-937 sah gunu saat 14,30 da ve 14 dedir. 
Galatasaray Lisesinin Mayıs 938 sonuna kadar ihtiyacı 

olan Yukarıda cinsi ve miktarı. ilk teminat, eksiltme gün 
ve saatleri yazılı erzakların İstanbul Kültür Direktörlüğü 

, binasında Liseler Muhasebeciliğinde toplanan komisyonda 
açık eksiltmesi yapılaca ktır. 

kadar komisyon reisliğine vermeleri !azımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme 

sinde, Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden, 
ve Eskişehir mağazalarından dağıtılmaktadır. 

Bu işe gireceklerin şa rt 1ameyi görmek üzere Okul i
daire-

1 

daresine ve ticaret odasının yeni sene vesilca ve t eminat 
İzmir makbuzlariyle belli belli gün ve satte Komisyona gel

meleri. 

Müteferrik 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

15 ton Lüleci kili 

T alamin edilen bedeli 525 lira olan yukarıda miktarı 
ve cinsi yaaıh malzeme askeri fabrikalar umum müdür
lüğü satınalma komisyonunca 3.1. 938 pazartesi günü saat 
1-4 de açık eksiltme ile ihale edilecektir. 

Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan 39 lira 38 kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddeierindeki vesailıele me:z· 
kür rün Ye aaatte komisyona müracaatları. 

Tepu Kadaatro Umum Müdürlüj'ünden: 

Fen beye ti için 1 J kelem levazımı fenniye alınacak 
Adet Cina 

4 Prizma 
13 Balaatro 
20 Tirlin 

1 Koordinatoj'raf 
12 Şeffaf minkale 
2 Vera iyeli minkale 
7 Çelik ,erit 

20 Jalon 
20 Jalon aebbaaı 
12 Mika gönye (60) hk 
12 ,, ,, (45) lik 

Fen heyetleri için lüzumu olup yukarıda cins ve miktarı ya
zıla 11 kalem le-Yazımı fenniye pazarlık auretile alınacatından ia· 
tiyenlerin münakasa ve ihale ~ün\i olan 15. 12.37 çıarşamba fÜnü 
saat J de pey akçesile birlikte levazım müd6rlüğüne müracaatlı.· 
rı. ----
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdareainden: 

Muhammen bedeli 13320 lira olan hava kompresörü, tazyiki 
bava au tulumbası, perföratör hava çekiçleri, portatif hava mas· 
kapları, siklet balans<Srü, beton vibratörü, beton ve ııva püıkür· 
ıne makineleri gibi 16 kalemden ibaret alil v e edevat 29.12.37 
çarşamba ıünü ıaat 15 te Haydarpaşada gar binası dahilindeki 
komiayoa tarafından kapalı zarf uaulile aatın alınacaktır. 

Bu ite girmek iatiy~nlerin 999 liralık muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettiği vesaik ve reami gazetenin 7.5.36 G. 3297 

1 
yeya 1.7.37 G. 3645 No. lı nüahalarında intişar etmiş olan ta
limatname dairesinde alınmıt ehliyet veslkaaıoı muhtevi teklif 

Çorlu Kor Satmalma Komisyonundan: 

3. Kor Merkez birlikleri için 350 ton unun yeniden 
kapalı zarfla alınacaktır. İlk pey parası 3413 lira olan i · 
halesi 29.12. 937 çarşamba günü saat 16 da Çorluda kor 
Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Evsaf ve şartna· 
mesini görmek isteyenler Ankara ve İstanbul Levazım a· 
mirliii satınalma komisyonlarında ve Çorluda ko r Satın
alma komisyonunda görebilirler. Teklif mektubla rı ihale 
saatinden bir ıaat evvel Komisyona verilmiş olması lazım· 
dır. Talipler kanunun 2 ve 3ocü maddelerindeki belgele
leriyle birlikte belli güo ve saatte Çorluda Kor satınalma 
komisyona müracaatları. 

* • * Kor birliklerinden Kırklareli Vize, Pınarhisar, 
Alpullu' Tekirdağ, Malkara ve Çorlu Garnizonları un 
ihtiyacı için 3400 ton buğday kırdırılacaktır. Her garni· 
zon için münakasayı ayrı ayrı girileceği gibi heyeti u· 
mumiyesine de bir kişi girebilir. Şu kadarki her Garni· 
zon için ayrı ayrı fiat vermek şarttır. 

İlk pey parası Kırklareli icin 1214, Vize 34'l, Pınar· 
hisar 581, Alpullu 285 Tekirdağ 350, Malkara 233, Çor· 
lu 262 liradır. 

ihalesi 29.1 2.937 çarsamba günü saat 16 da talipler 
bir saat evvel komisyona teklif mektuplarıot vermış bulu· 
nacaklardır. Şartnamesi Aakara vo İstanbul Levazım am:r
liği satınaJma komisyonlarında ve Kor Satınalma komis 
yonunda görülebilir. Talipler kanunun 2 ve 3 üncü mad
deerindeki belgelerile ihale gün ve saatte Çorluda kor 
satınalma komisyonuna müracaatları, 

• • • Kor hastanesi ihtiyacı için 10 bin kil> koyun eti mü 
nakaaaaı intal edilmediğinden yeniden müaakasaya konulmuttur. 
ihalesi 28. 12.937 salı günü saat 16 da Çorluda k•r ntınalma ko · 
miayonunda yapılacaktır . İlk pey paraat ~123 lira olup şartname 
ve evsafını görmek istiyenler her ıün İstanbul levazım imirliği 
satınalma kemiayonunda Ye Çorluda kor aatınalma Komisyonunda 
ıörebilirler. Talipler kanunun ikind ve üçüncü maddelerindeki 
belıeleriyle birlikte belli ırün ve saatte Çorluda Kor Satıulma 
komisyonuna müracaatları. 

Etlirne Garp Hudut Tutay Sahnalma Komiayonundan : 

Mıkdarı M. bedeli 
Kıtaaı Cinai kilo kr. aaotim İlk teminat 
Tuğay birlikleri Sabun I0200 46 ~ 358 lira 

ihalesi 27-12-937 saat 11 de Açık eksiltme uaulile y apılacaktır. 
Tujay birliklerinin senelik Sabun ihtiyacı yukarıda yazıldığı 

gibi temin edilecektir. Şartnameyi görmek istiyenler hergfin mü
racaat edebilirler. Eks iltmeye gireceklerin belli ~ün ve Hattea 
evvel ilk teminatlarile birlikte Edirnede müfettişlik binasında t•ğ•Y 

ntınalma komisyonunda hazır bulunıaalan . 

Bursa Aakeri Satıoalma Komiıyonundaa : 

Kilo Muhammen fiat Muhammen tutar teminat 
Lira kuruş Lira kurut Lira kurut 

Lihana 15000 
Pırasa 16000 
Kereviz 6000 
Havuç 5000 
Kestane kabatı 4000 
Nane demet 3500 
Maydanoa ,. 5000 
lapanak kilo 20000 
Limon adet 50\ O 

4 
4 
7 
6 
3 
l 
1 
8 
2,5 

3890 291 75 

Bursa Mudanya garnizonları için cins ve miktarları ile muham
men bedeli ve ilk teminatı yukarıda ya:ııh kışlık aebze açık ekailt· 
me yolile 28-12-937 Salı ıünü uat 10 da eksiltmeye konacaktır. 
Şartnameıi hergün paruız olarnlc komisyonda ıörülebilir. Ekailt· 
meye girecekler kanunun 2,3 cü maddelerinde iatenilen Yeaika
larla ilk teminntlariJe birlikte belli g-üo ve saatte B ursa Askeri 
ııatınalma komisyonuna gelmeleri. 

Vize A k eıi Satmalma Komi:::) onun<laıı: 

Ciıı-::i \l ik t nrı Muh. İlk Münaka a tarih rn santı 
bedeli teminat ı 

Kilo Li ra Li ra 
Sadeyağı 10:=>50 102:l4 76B 30.12. 937 s. 17 Demirköy 

» 6500 61 IO 4;,q » 15 AlpuUu 
» BW ) 7896 5 >3 n 16 Pınarhisar 
» 4 150 3901 293 ıı 11 >) Top A. 
) ııka rı<la cin \ e rnıktarları yazıl ı Sade yağları Vizede 

Tiirnf'n atınalına Komi yoı ıu nda R) rı a) rı Pınarhi,::,a r Top 
.Akıyınııı 11J0 kilo ) ağı aç ı k eksiltme ile d iğerltri kapalı 
zarfla al 111acaktır. Şartnameleri \ izede 'atıııalma Komi~yo· 
nu ııda giinilebilir. Münnka-.alara iştirak eıiect ldı> r i n lıi Jd i rilen 
gii ııde ve tayi:l e ı l i le ıı e b iltrne ·:ıat inden hir <:ant evvel te· 
rn İ rıat v~ tekli f mektupl:.ırrn ı icap eden Vf> aikin Komi-:} ona 
te\ ılii il li n olıınur. 

* * ııı \ İZP ci\ arındn hu lıı nan k ıt'a tııı ::\5,000 kilo Sığır eli 
kap.ılı zarfla ek i ltıneyr konulm ııtitu r. Ek ihme i Vizede A..,kn i 
!"atınalma Komi yonuncla yapılnra lı.:tı r. :?artnaıne ini görmek 
i ~tİ ) ı!n: er lıergii~1 Komi ) ona miiracaat eı lebilirJer. Eksiltmesi 
28. L2.937 tarih ine mü .... adif Salı günli :;aat 15 le yapılaca ktır. 
Mıılı ammen fiatı 9623 liradır. \111\ nkkaı teıninaı ı 722 liradır. 
Miiırn krı aya i~ ı i rak t>dcrek le rirı bildirilen giinde ve tayin edilen 
cksil tnw saat i ıı dı>u hir sanl evvel teminat ve tek lif mf!ktupla
ı iyle i culıeıl e n sair \ e ... ı i"-iıı Komis •ona ll'\ dii ilun olunur. 

J .;: tanlıuJ Komutaıı lı ~ı Sa ıınalma Komi youundaıı : 

f ... tanlml Tiimen birl ikle ri hayvanah için 330500 kilo 'ı: ulaf 
vernı eği teahhüd eden U"tend ııam \ e hesabına 262000 ki!u 
\ ulafııı U!(ık eb iltmt>:-. i 4. l.93B :;aat J6 da Fındık lıda IstanLul 
Komutanlığı atrnalma komi~yonuııdn vap ılacaL.:tı r. 

Mulıınnmt>u lwdeli 1506> Jira iJk tem inatı 1130 l iradır. 
1 Şartnamesi lıeq~ ii n öğledrn evvel komi yanda gtfriilebilir. 

l:;teld ilcrin ilk teminat mektııbları Ve) a makbuzları ve kanıı· 
ni ve::ıi kalariy lı• vakti mııayyeninde komisyona g ·lnıe le r i. 

b) M Ü Z A V E O E L E R --------- .....-~-....-...---

Devlet Ül"m i r voJln rı VP Limanları Umıım ~dare~inden : 

\1ulıtelif yerle rde bulunup nizami mliddetleriııi dolduran 
cem'an 497 kalem e:ıya açık arttırma ile !:Satıl ığa çı karılacaktır. 

Hepsinin rırnhanııııen bedeli l 74 li ra 66 kuruştu r. :\c;ık art· 
tırnıa 2().12.937 tarihine mü adif <;ar~amba günü saat 15 te 
llay<la rp:ışa l~ic lınc .Müdiirlüğü Komi~yununda ya pılac·aktır. 

[ t i ve ııl er lıcr<•üıı İ s le tme\ f! ın üracaatle e~)·ayı gürebi lirler. , " :ı J 

MüzavedPye istirak edeceklerin mezkur tarilıde ınuhammP.rı , :ı 

bedelin yiizde yedi buçuğu ııi shetindeki teminat akcclerile 
hazır bulıınmaları lazımdır. 

lnhi~arlar Uınıım Mliılii rliiğünden . 

Cihalide ı ak liyat ' uhe~i 1 iidü rlüğündc me\cud Berliye 
ve Şav role marka ik i aded lııırda karnvon :..5.XlJ.U37 t·uilıiııe 
rast1ıyaıı Cuırnı rte-.i günü ... tat 10 da pa1.url ıkla ~atı lacaktır. 
isteklilerin kamyonla rı IH~q;ün mahallinde görebilecekleri ve 
pa:t.a rlık için de tayin olunan gli n ve aatte yüzde on beş 
teminat paralarilc birlik te Kabataşta Lernzı nı ~1üdüılü~ün · 
deki Satı ş Komisyonuııa gelmeleri ilan olıınıı r. 

? 

!nıtiyaz aahibi v~ yıı7.ı ı~l ı 
o :rektörü: hmail Cirır 

tj, ıu~dıgı ver: ARTUN Baaıme"ı 
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~hisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

1....... Tütün Paketleme Makinelerinin Paket kısmı ıçıo 
illllesi mucibince J ,5 Beygir Kuvvetinde beheri 170 

~ ~uhammen bedelli 6 adet ve 0.5 Beygir kuvvetinde 
Cti 125 lira Muhammen bedelli 6 ki cem'an 12 adet 
Uksiyonlu elektrik motörü açık eksiltme usuliyle satın 

QaCaktır. t- 12 Motörün muhammen bedeli 1770 lira ve Mu· 

11kat teminatı 132,75 lira~ı~. .. .. 
· l..._ Eksiltme 4-J.938 tarıhıne rastlayan Salı gunu saat 

le Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım 
ıyi.syonunda yapılacaktır. 
b ..._ Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
tden alınabilir. 

• 'v Eksiltmeye iştirak etmek istiyeolerin fiatsız teklif 
·ktub ve kataloklarını eksiltme gününden üç gün evve· 
. kadar İnhisarlar Tütün Fabrikalar Şubesine verme-

V laıı!lldır. . . . 
l - isteklilerin kanunun keodılerınden aranılan vesaık 

.Yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte eksiltme ıçıo 
,,~rı edilen gün ve saatte yukarıda adı geçen Komisyona 
"'llleleri ilan olunur. (8) (781 J) 1194 3-4 

• * • 1- Şartname ve nümunesi mucibince 50000 metre 
llıızı çizgili kanaviçe pazarlıkla satın alınacaktır. 
11- Pazarlık t 6.Xll.937 tarihine rastlayan Perşembe 

·ıı~ b b . k~ saat 15 te Kabataşda Levazım ve Mu ayaat Şu esm· 

1
1 Alım Komisyonunda yapılacakt.r. 

~I ..._ Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
I tden alınabilir. 
v _ isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat

•. ~İltde 7 ,5 güven.ne paralariyle birlikte adı geçen Ko-
ltyonuna gelmeleri ilan olunur. (8(..90) 1240 4-4 

• • • 
l-ş&rtnamesi mucibince 600 sağ ve 600 sol ükarol 

t 45oQ mayon ve l 000 adet mayon zinciri pazarlıkla sa· 

'lınacaktır. 
11-Pazarlık 24 XII 937 tarihine rastlayan cuma günü 

~~t 14 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
ltı Komisyonunda yapılacaktır. 

\ ltı_ Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
~4h"d b'l' " en alma ı ır. 

~ ıv _ İsteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve 
~tt~ yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen 
llıısyona gelmeleri ilin olunur. (8228) 1261 2-4 

* * * 
l ._ Mıktar ve eb'adı şartname ve listelerinde yazılı 386 

,~~~dan ibaret yemek masası, ıır~, elbise ~e yemek d~
. ıle akajo renkte sandalya resım ve planları mucı
ı~~ 
I t pazarlıkla yaptırılacaktır. 
1 ..._ Pazarlık 24.Xll.937 tarihine rastlayan cuma günü 

i~~~ 15 te Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesin-
11 Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
~~1- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 

tden alınabilir. 
lttelV :-- isteklilerin pazarlıkiçin. tayi~ ~dilen gün ve sa
t~ Yu~de 7,5 güvenme paralarıle bırlıkte yukarada adı 

Çtn Komisyona gelmeleri ilan olunur. 
(8229) 1262 2-4 

PiYASA HABERLERİ 

Müstahzarlardan lstiiılik Resmi Alınacaktır 
't 

1
•1>ençiyari ve tıbbi müstahzarlardan ahnm:ıkta olan i.tihlik 

''l'ıiııin deniştirilmesi husuau•daki kanun liyihaaı maliyr encü-
t~i 6 

• · ı . t' 11ce şu şekilde tadil edilerek heyeti umum1yeye yerı mıt ır: 
ı, ~adde t - 1262 sayılı ve 21 mayıs l 9'l8 tarihli ispençiyari 
\ııdt•bl:,j müstahzarlar kanununun 16 ıncı maddesi aıağıdaki şe-

(~ detiıilmiştir: . 
'tı l'İltkiye dahilinde imal ve hariçten ıthal olunan mibtabzarlar 
~tf 11" göre iatihlik resmine tabidirler. Bu resim müstahzarların 
~lft lat Üzerinde muharrer aatıı fiatı, 26 kuruıtan (26 dahil) 50 
-~) ıış, kadar (50 dahil) olanlarda iki, yüz kuru!a kadar (yü:ı da-

~<>lanlarda 6ç, yüz kuruttan fazla olanlarda a kuruıtur. 
~G lltflara üzerinde muharrer aatıf fiyatı 25 kuru9tan aıatı olan 

•t11 hzarlar bu resimden muftfbr. 

Ticaret Anlatmaları 

S,) ~·7569 sayılı kararname hakkında Türkofis 
ı: 13847 

tamimi 
25-11-1937 

1 il 11 19~7-~3426 ta~ime .ek. 
ıı 1 -.... Yukarıda tarih ve aayaaa yazılı tamım ıle teblıt etlılen 
~,h l937 tarih ve 2 7569 sayılı kararnamenin 1 inci fıluasının 2 inci 

"d' "'ilde: 
~ıb Sı.ı kararan neşrinden evvel bu iki memleket (yani Malta Ye 
~tı t

1
•) ile mevkii icrada bulunan muamel•ler, 2 7005 sayılı kara· 

t,.ı.• 'ltıcü maddesi hükümleri dahilinde ikmal edilir.,. Denilmek-
"'"· 

''•~ ~ Mevzuubahis kararname Resmi Gazetenin 10· 1l·1937 tarihli 
~\> a•ında intitar etmiş olduğuna göre, Maltadan veya Kıbrıstan 
~' tla ithalit veyahut ta ilaracatta buluDulmak üzere Takas Tetkik 
'ı~ttlerine, bu tarihe kadar haklarında resmen müracaat vaki 
~- .~t olan muamelelerin, 2 7005 sayılı kararaamenin 4 üacü mad-

'1b<fe nıenıaubaha enter,anjabilite hilkimlerinden iıtif ade ede· 

MÜNAl'.ASA GAZETESi 

bilecekleri ·:e birinci fıkrada muteri7e içinde iÖ•terilmiş olan 
kararname hükmünün ıırf bu halleri tatbik edilme.i lii81m geldiği 
temim en tebliğ olunur. 

Bağday ve kömür de da hil olmak üzere bilümum 
madenlerimizir. ihraçta ıı evvel lisansa tabi tutulması 

hakkında 1<ararname 
Kararname No. 7628 

Butday ile kömür de dahil oldutu halde bilümum madenleri
mizin ihraçtan evvel İktiaad V c killiğince yapılacak talimatnnmeye 
tevfikan lisansa tabi tutulması adı ıeçen Vekilliğin 10 1 l '1937 
tarih ve 13488 sayılı teklifi üzerine İcra Vekilleri HeyPtinin 
11/ l I 1937 tarihli toplantısında onanmı,tır. 

lst. Ticaret ve Zahire Borsası 
[Bourse du Commerce et des Cereales flstanbul ) 

13 - 12 - 1937 

FİATLAR ( Coura officielı) 
Afion (Opium) 
Buğday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday sert (Ble dur) 
Arpa Anadol (Orge An .) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seigle) 
Keçi kılı (Poila de Chevre 
İç fındık (Noia. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Nohut iri(Poia chiche) 
Buğday kızılca (Ble roux) 
Yulaf (Avoine) 
Yapak Anadolu (Molıaire) 

,. Trakya ,, Thrace 
Kuş yemi (Millet) 
Susam (Seaame) 

Aşağı (Moina) Yukarı (Plui) 

6 7 -
5 35 -
4 2 -

4 30 

34 20 -

6 17 50 
6- -
4 4 

35 - -

Peynir kaşer (Fromage kacbere) 
Zeytin yağı l.ci yemeklik (Huile d'ol.) 
Kaplıca 

57 - -

,, oğlak 

Mercimek (Lentille) 
Badem iç 
Ceviz içi 
Mısır sarı (Malı jaune) 
Peynir beyaz (Fromage blanc) 
Bakla (Feve) 
Fındık kabuklu (Noiaettea) 
Tiftik mal 
Fasulye ufak (Haricot sec) 
Güz Yünü 

GELEN (Arrivares) 
Afion (Opium) 
Buğday (Ble) 
Arpa (Orre) 
Çavdar (Seigle) 
Un (Farine) 
Mısir (Mai•) 
Kepek (Son) 

705 -
75 
60 -
90 -

113 -
ıs -
23 -

4 8 50 
39 14 

130 - -
7 - -

40 - -

GİDEN (Exportation) 
Razmol 
Aı·pa (Orge) 
Tiftik 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Poia chiche) 
İç fındık (Noıa dec.) 
Un (farin•) 
Kıl (poil) 

20 -

Keten tohumu (Gr. Lin) 
Fasulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 

1 Yapak (Mobaire ) 337 50 

Yapak (Moha1re) 
Yulaf (foin) 
Susam (seaame) 
Kuş yemi (Millet) 
Mercimek Uentille) 
Nohut (Pois Chiche) 
Zeytin yağı (Huile d' ol.) 
B. Peynir (f romage B.) 
Tiftik 
Razmol 

30 - 1 

35 -

17 

İstanbul 

K fmdık (Noiaette) 

DİŞ FİATLAR 
(Marches Etrangera) 

Buğday (Ble) Liverpu1 5 24 
,. ., Şikago 4 32 
" ,, Vinipek 5 48 

Arpa (Orge) Anvera 4 49 
Mısır (Mala) Londra 4 21 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 7 67 
Fındık (noiı.) G.Hamburg - -

K " " 

Borsası 
13-12 - 1937 

Paralar Çekler 
Sterlin 623,- 628, London b'25,- 624,25 

1 Dolar 122, - 126, - Nev York 0,8010 0,80 
20 Fransız Fr. 80, - 88,- Paris 23,57 23,5875 
20 Liret 100, 108- Milin o 15,2185 15,23 
20 Belcika Fr. 80 --' 

84-, Brüksel 4,7080 4,7155 
Drahmi 18,- 23,- Atina 87,51 87,58 

20 İaveçre Fr. 570,- 580,- Ceaeyre 3,46 3,4635 

20 Leva 20, - 23, - Sof ya 64,0112 64,1025 

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

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

1 AYuaturya sı. 21,- 23,-
Vivana 4,2275 4,23 
Madrid 12,65 12,66 

l Mark 26, - 29,50 
Bertin 1,9822 1,9838 

l Zloti 20,- 22,-
Varşova 4,2434 4,2467 

Pengü 21,- 25,- Budapeft 4,0225 4,0:.!56 
20 Ley 12,- 14, - Bükret 106,8050 106,89 
20 Dinar 48,- 52,- Belıınd 34,5875 34,tU5 

1 İsveç kuronu 30, - 32, Yokobama 2,75 2,7533 
1 Türk altını 1068,- 1070,- Moskova 23,53 23,51 

Baaknot 269,- 270, ·- Stokkbolm 3,10 3 

lst:ikrazlar Esham 
Açılış Kapaıaıt Açılıt Kapanıt 

Türk B. 1 Peşin Aslan çimento 9.65 9.55 
Türk bor. l vadeli 14.55 14.45 Merkez bankası 96,50 96,50 

" 
,, il Petin 14.75 13.75 

,, il Vadeli 14.- 14.-
Tahvilat lat\krau dalıili 94.- 94.-

Aaad. M. Vadeli 39.05 39.UO 

Sayfa :l 

(Suite de la 4emc page) 

l\1ercredi 15-12-937 

Cardiff (Min. Def. Nat.) N. 510 
Chargement de charbon (Exploitation Akay) N. 532 
Reparation toiture caserne Selimiye (lntendance Tophane) N. 535 
lnstallation electrique au bourg Atcha (Mun. Atcha) N. 535 
Grues (Exploitatıon du Port lstanbul) N. 535 
Conıtruction d'un pavillon a l'hôpital des c :ı fnnts iı. lstanbul (Di· 

rection Travaux Publics lsl.ıabul) N. 537 
lnstallation electrique ıinsi qu'Habli et force motrice a l'atelier de 

reparation iı Haakeuy (Dir. Trav. Pub. Ist.) N. 537 
Savon (Com. Ach Milit. Brou$se) N. 537 
Beurre frais (lntend. Tophane) N. 537 
• Fumier (Commandement Istanbul) N. 537 
Rcparation it l'hôpital de• ıaaladies contafieusts Haydarpacha l Dir. 

Hyg. Assiat. Soc. lııt ) N. 538 
Instrumenta de chirurgie (Dir. Hyg. AssistaJ\ce Soc. lat.) N. 538 
Toile poıır doublure (lntend . Tophane) N. 538 
Coatumes pour m:ılades {Dir. Hyg-. Auisl. Soc. Ist.) N. 538 
"' Decombreıı des foyers de chaux, \liagon ete . (S. A. T. Materiaux 

de Conatruction a Ankara) N. 540 
* Sacs vides de ciment (Oirecti on Fabri4ue <le vinc: a Tekirdagh) 

N. 540 
Orge et farine (Com. Ach . Mılit. Gaxiantep} N. 540 
Leguaıes (Com. Ach . lnt cnd. M:ır.nc K pacha) N. 540 
Costumes. chcmises. mouchoirs , ca 'eçon• ete. (Com. Ach. Ecole ln-

genieurs) N. 540 
Etoffe pour costumes (Faculte de Foreat lıtanbul) N. 540 
Houille criblee (Dir. Vakoufs Ist.) N. 540 
P etro'le (Ch . de Fer Etat H.pacha) N. 540 
Rcparation du Kiosk Municipale a Tchoubouldou (Mun. latubul) 

N. 542 
L~gumes et viande de mouton (lntend . Ankara) N. 5-12 
Concassage de blea (Intendance Ankara) N. 542 
Viande de boeuf et paille (Com. Ach. Militaire Isparta) N. 545 
Tansport d 'articlea monopolises (Fabrique de Tabaca SaasouD) 

N. 545 
Beurre fraia (Div. Lulebour2'u) N. 547 
Celeris (lrıtendance Ankara) N. 547 
Beurre fraia (Com. Ach. Milit. Vize) N. 547 
• Auto marque Crayaler et , Studbıoyker (Mun. latanbul) N.549 
Coloriage des bateaux et caHeutraıe de chaudiere (Exploitation 

Akay) N. 549 
"' Coque d'un remorqueur (Dir. lntend . Maritiae Kassimpuba) 

N. 551 
Beurrc fra ia (lntendance lzmir) N. 551 
Paio (Com. Adı . Ecole lng-enieur Gumuchsouyou) N. 551 

Jeudi 16· t 2 937 

T ubea a fuıaee de claaudierca et tubes a flamıaei et rerulateura, t•· 
yaux etires et conduita d'air de frein pour locomotives (Cbcaioı 
de Fer Etat Ankara) N. 508 

Tirefonda galvaniııes (Ministere des Travaux Publicı) N. 508 
Maxoute (Ministere Def ense Nationale) N. 518 
Provisioa.r : 59 lots (Lycee Kutahia) N. 532 
Constructton ecole de sa!'e feıarne et cr&che (Vilayet Balikeur) 
Harıcota secs (Com. Ach . Militııire Brousae) N . 540 
Garcie robes (Ministere Defense Nationale) N. 540 
Ouverture d'un puit artesien (Min . de l'lnterieur) N. 540 
Foin (lntendnce Tophane) N. 541 
Canevas (Dir. Gen. Mor.opolea) N. 541 

Construction halle de veretation il l'lnstitut Maltepe (Dir. Gen . Me· 
nopoles) N. 541 

Rıôparation des foyera de l'ecole d'application de acience (lnten-
dance Tophane) N. 542 

Houille lirnite (Intendance lzmir) N. 542 
Orı• (latendance Ankara) N. 543 
Pain (Proc. Gen. Republique Baliltcaer) N. 5"3 
Arroseuıe (V:layet lxmir) N. 544 
Toile blancbe (Dir. Ge11. Cartofrap. Ankara) N. 544 
Reparatioa ecole dea arts Edirne (Oir. Travaux Publica li.dirae) 

N. 544 
Pain, lait, oeufs et lcguaea (Hopital Bulıare Cbichli) N. 545 
Materiel pour cylindrcs (Vilayet S:ımaoun) N. 545 
Livreı (Vilııyet SamaouD) N. 545 
Paletots (Dir. Gen. Cadastres A•ltara) N. 550 
Ampoules electriquea (Municipalite Seuke) N. 549 
lapression de regtstres (Vilayet Ourfa) N. 549 
lnıtallation de rrilles et construction de murs (Lirue AviatİGD Tur

.. ue .Ankara) N. 551 
Conatruction pavillon au penitencier Konia (Procureur Geft. Rep. 

Konia) N. 551 
Re p. voitures (lnt. Tophane) N. 548 

• Leı aaleriaquea i ndıqucnt une vente par voıe de ııureneberc. 

N. B.- LH Nos indiqucs CD rcg-ard dea :ırticles sont ccux du 
jourDal dana lequel l'avia a paru . 

, 
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HAFTALIK 

AKAR ve EMLAK GAZETESİ 
İstanbul İrad ve Emlak Sahibleri Birliğinin Organıdır 

Arzu edenlere meccanen nümune gönderilir 
Adres: Glllata, Perşembe Pazar, Yoturtcu Han N. 7 

Telefon: 49442 
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14 

ADMINISTRA'I ıoı 

Yoghourtchou Han 
ler Etage, N. 3- 4 

Galata, Perchembe Ba:ı.ıır 

T elephone: 49442 

Boite Poatale N. 1261 

Pour la Publicite a'adreHer 
i l' Adminiatration Journal Professionnel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adresae Telegraphique: 
latanbul - MÜNAKASA 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudication Mode 

d'adiudicat . 
Prix 

catimatif 
Caution. 

Proviıoire 
Lieu d'adjudıcation et du 

Calıier des Cbarg-eı 
.Jours l leure 

A) Adjudications au Rabais 
Construction-Reparation- TraY Publics·Materiel de Construction-Cartographie 

Reparation depôt du bitiment P . T. T. Edırne 
Reparation bitiment 61 eme ecole lstanbul. 

" et reforae vespa1ienne du marcİle de 
Sıriyer. 

Reparation maguin No 53 Halle Kadikeuy 
Reparıtioa au ler pavillon du aanatorium Heybe

liada (aj.). 

Publique 326 -
Cre a rre '..l35 33 

" 
115 -

" 
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naies dea 4 payı aux principales monnaiea etranreres qu'a celui du 
priacipe .le la ıtabilite deı rapports aonHaireı en renera!. 

Les reıolutionı 
En attendaat que ce developpement 1e traduiıe par d~.!! realiaa

lioaa eoncretu, lea banquea ceatral~s deı paya de l'Eotente Balkani · 
que ıont uaanimea a reconaaitre d'abord ı. necesıite de continuer la 
poJitique d'e:xpectative qıı'elleı O•t adoptee lor1 de leur derniere reu• 
.non a Athenea et en meme tcınpı de coatinuer la politiquc de sıu· 
vegarder la cenıolidatioa de leun moanıiu nationaJea. 

E.lles coostatent enıuit• que l'on roate en fait a la baae de.s ıys• 

temel monetairea et ellea coaaidcrent de toute importancc la realiu· 
tion d'uae entente internationale pour la ıtabilisation doa rapports 
en\re leı aıonnaies, ontente qui, ıeule, pourrait e vitcr les incertitudes 
treı prejudiciableı • la ıituıtion eco11omique et ıaonı!taire de leurs 
payı. 
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