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Bugün ilan olunan Münakasaıar ve 
--------------- -----

Cinsi .....___ _______________________ ~ Şekli Muhm. bed. Teminat 

a) Münakasaıar 

hışant, Tamırat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 
-~ -

f:'en tatbikat okulu ocaklarının tamiri (temd) paz 224 21 
'I'aşdelen membaında mevcud hangara ilaveten yap. kapalı z. 2469S 90 

Şişe depoları makine, kazan ve ıu depoları 
ICartal kazası haritaların tanzimi 37SO -

l\kköprüdeki depoların t:ımiri pax. 246 50 

haçlar, Klinik ve İspençiyari alat, Hastane_.!:_e_v_. __ 

lieybeliada verem Hnatoryumunun sıhhi tesisatı 
lc1ayı tıbbiye ve sıhhi malzeme: Sl kalem 

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

~•rıaviçe: 11000 m. (Bat: müteferrik siitunuada) 
Sivil elbise: 13S takım 

" kaput: 45 ad. 
Doktor, ıaustahzır ve hadeıae gömlekleri 

aç. eks. 
kapalı z. 

kapalı z. 

5185 80 
9000 

beh. 22 
aç. cks. n 22 
paz . 1440 

~bilya, ve büro eşyaıı, Muşamba-H~~ v.s. 

~yola: 30 ad. · demir undalya: 30 ad. - çama
şır arabası: 2 ad. • pansıman masası: 1 ad. - mu
ayene masası: 2 ad. 

~este-Tahta v.ı. 
l\eatane direği: 130 ad. ! temd) 

~ukat, Benzin, Makine yagları v, s. 

L..,emarin kömürü: 1500 t 

~teferrik 
8ak:ır kaaan biiyük: 300 ad. - küçük: 300 ad. - ba

kır karavana: 3000 ad. - bakır bakraç: 2000 ad. 
bakar Hplı: 1000 ad. - bakır süz.geç: 1000 ad. -
bakır kevgir: 1000 ad. · bakır yat tava11: 100 
ad. (şart. 281 kr) 

29. l~.37 eksiltmeye koaulmaıı ilan edilmiş olaa ha· 
Va kompresörü taayiki, hava su tulumbası, perfo· 
ratör v.ı. aid eksiltmesi feshedilmiştir 

'y e•ek kaşı~ı: 2000 ad. - ye•elt çatalı: 1000 ad. · 
• yemek. bıçağı! 800 ad. 
l\atıaviçe: 11000 m. - kola11: 78000 m. • urgan: 870 

lll. • g-erıi ipi: 102010 m. 

29.12.37 ekıiltmeıi yapılacafı evvelce ilan edilmiş 
90 ad . buıit ve 3 ad. İngiliz makas takımı ile 4 
lllakulık bir telilı:inin eksiltmeıi fÖrülen lüzum 
iııeriae tehir edildi 

~ak, Zahire. Et, Sebze v. ~ 

Zeytin pğ: 12,5 t. (temd) 
Şeftali kompostosu konıerve: 1900 kutu • enrınar 

konıerve: 1500 kıstu 

......._b) Müzayedeler 

Deıair remi zinciri, ıuni ipek. kadın şapkası, pa· 
llluk perde, bot şarjör, dolu ıinema fil•i v.s. •n• 

l' orbll muşamba: 246 ad. - hurda inşaat malzemesi 

aç. ekı. 1S75 -

aç. cks. 

kapalı z. 56150 

aç. eks. 1926 

kapılı z. 12787 43 

paz. 
aç. eks. 

aç. art. 

pu. 

16 82 
19CO 

281 2S 

389 -
675 -· 

223 -
7S -

4757 50 

144 4S 

959 06 

116 15 

yüzde 15 -

= 
Müzayede ler Listesi 

Müracaat yeri 

Tophane Lvz. SAK 
Kadıköy Vakıflar Dir. 

Kartal Belediyesi 
M. M. V. SAK 

lst. Sıhhi Müe• SAK 
MMV Deniz Mrlc:. SAK 

(tashıb) 

Gün 

28-12-37 
13-1-38 

24-1-38 
29-12-37 

12·1 38 
12-1-38 

S at 

14 30 
lS -

15 -
10 -

lS 
14 -

Tophane Lvz. SAK 12-1-38 lS -
Ankara Emniyet Müd. 12·1·38 16 -

n 12-1-38 16 -
Ank Mrk. Hıfzs. M. SAK 12-1-38 11 

lzmir Emr. Sar. Hnst. Başt. 12-1-38 11 -

Ordu PTT Müd. 

lzmir Liman işit. Müd. 

Tophan• Lvz. SAK 

O.O.yolları 

Tophane l..vz. SAK 

" 

Nafıa Vekaleti 

Buru A.sk. SAK 
Galatasaray Lise•i SAK 

lst. Gücnrüklerı Baımüd. 

lnllisarlar U. Müd. 

6-1-38 e kadar 

14-1-38 

13·1-38 

13-1-38 

12-1-38 

30-12-37 
12-1 38 

29-12-37 

14-1·38 

15 -

ıs 

14 -

15 

15 -
H .,')o 

10 so 

15 -

~lar, Emirler. Tebliğler da ticarethane sahibi bulunan ve yıne en aşagı dördün
cü sınıfta kayıtlı olaııların: 

İstanbul Ticaret Odası İntihap Hey' etinden: 

1937 senesi nihayetiade müddeti bitecek olan İstan
bul Ticaret ve Sanayi odaıı meclisi azasını yeaiden seç
llıck :çin ayrılması lazımgelen kırk ikinci seçicinin inti· 
habı 27 ve 28 Birinci kanun pazartesi ve salı i:Üoleri 
8•at 14 den 17 ye kadar yapılacaktır. 

A- Türk olan ve en aşaiı bir senedeaberi İıtanbul-

8- Ayni evsafı haiz kollektif ve komandit ve limited 
şirketlerin mukavelenameleriyle salahiyettar bir şerikinin 
ve kooperatif ve anonim şirketler ile resmi müessescle· 
rin meclisi idarelerince tayin edilen murahhas aza ve 
müdürlerin. 

C- Azasının adedi elliden aşağı olmayan cemiyet ve 
birliklerden odaya kayıtlı olanların salahiyettar murah
haslarının. 

? ..... ,, Fi .. 

Odaya gelerek 1937 senesine mahsus oda hüviyet 
varakasını intihap heyetine gösterip reylerini kullanmala
rı lüzumu ilan olunur . 

KAS R 

İnşa1t - T afıa işleri ve MaJzemesi- Harita ---· 
İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Müteahhit nam ve hesabına fen tatbikat okulu ocak
larının kmiri açık eksiltmesine istekli çıkmadığından ıs. 
1 ?.37 sah günü saat 14,30 da Tophanede İstanbul leva
zım amirliği satmalma komisyonunda paz.ırlığı yapJla
caktır. Keşif bedeli 224 lira 21 kuruş, ilk teminatı 16 li· 
ra 82 kuruştur. Şartname ve keşfi komisyonda görülebi· 
lir. İsteklilerin kanuni belgelerile belli saatte komisyona 
gelmeleri. 

Kartal Belediye Reisliğinden: 

2290 sayılı Belediye Yapı ve yollar kanunun birinci 
maddesi mucibıncc V1,; Nafıa Vekal.?tinin şehir haritasıcın 
tsnz mine aid talimatname ahkamına tevfikan tahminen 
250 hektarlık K .. rtal kaza mer ezinin 1 2000 ve l 500 
mikyasında halıh:ızır ve 1 1000 nikyasında tesviye mün· 
hanili haritaları yapılacaktır. Beher hektarın muhammen 
bedeli 15 liradır. Tamamı 3750 liradır. 24 K. Evvel 937 
tarihinden 24. K. Sar.i 938 tarihine k dar 30 gün müd· 
defle -münakasaya konmu~ur. ihaleyi kat'iyesi haddi layık 
görüldüğü takdirde 2 l. l .938 günü saat 15 te yapılacak

tır. Münakasaya i tirak edeceklerin bu babdaki ihtisas 
ve ehliyetleri salahiyettar makamatça musaddak vesaiki 
ve yüzde 7,5 teminat akaesi olan 281 lir 25 kuruşluk 

teminatı muvakkate mektubu veya nakdi teminatla bir
likte mezkur gün ve saatte Kartal Belediye dairesinde 
müteşekkil Daimi encümende hazır bulunmaları ve fazla 
izahat almak istiyenlerin her gün belediye Riyasetine 
müracaat edebilecekleri ilan olunur. 

Kadıkö} Vakıflar Direktörlüğünden: 

Taşdelen membaında mevcud hangara ilaveten yapı
lacak şişe depoları makine ve ka:ıan depoları ve su de · 
poları 24695 lira 90 kuruş bedeli keşif ile seridepri üze
rıne 29. 12.937 tnrilıinden t .~.1.938 tarihine kadar 15 gün 
müddetle k2palı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 

Bu inşaata ait şartname, projeler ve mukavele ve ya
pılacak inşaatın nevi 'e cinsini gösterir keşif l 2. t .938 ak
şamı saat 5 e kadar İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü Baş
mimarlığında mesai saatleri dahilinde bilabedel allnabilir 

ihale 3.1.938 perşembe günü saat 15 e kadar Ka
dıköy Vakıflar müdürlüğünde uygun fiat verene Vakıflar 
umum müdürlüğünden istizan edilmek şartile yapılacaktır. 
Zarflar ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilin
de koınisyona verilmiş olacaktır. 

Eksiltmiye girmek ~stiyenler 1900 liralık teminatı mu
vakkate akçesini Kadıköy Vakıflar müdürlüğü veznesine 
teslime mecburdurlar. 

Eksiltmiye girmek ·steyenlerin mimar veya muheodis 
olmaları ve buna benzer 25 bin liralık işleri iyi bir su
rette yaptıklarını isbat edecek Bayındırlık vesikalarını ls
tanbul Vakıflar Başmüdürlüğü Başmimarlığına göstererek 
ayrıca vesika almaları meşruttur. 

Milli Müdafaa Vek ileti Satınalma Komisyonundan: 

Akköprüdeki depolardan beş adedi pazarlıkla tamir 
ettirilecektir. Muhammen keşif bedeli l46 lira 50 kuruş· 
tur. Pazarlığı 29. 12.935 çarsamba günü saat 10 dadır. 

Eksiltmeye gireceklerin muayyen gün ve vakitta MMV 
satınalma komisyonunda bulunmaları. 

• • • 
Mersinde barut deposu inş~atı. Bak: hisarlar Umum 

M · d. ilanlarına. 
• • • 

Aydında barut doposu inşaatı. Bak: İnhisarlar Umum 
Müd. ilanlarma. 



ı . 

ı 

Mensucat-Elbise· undura-Çamaş1r v.s. 

Ankara Emniyet Müdürlüğünden: 

Cinıi Adet Takım Beherinin muham. fiatı Teminatı 

Lira Lira 
Sivil elbiıe 135 22 223 

,, kaput 45 22 75 
İhale 12-1-938 çarşamba ıiinü saat 16 da 

Yukardn cins ve ınikdarı yazılı sivil elbise ile palto 27-12-937 
tarihinden 12-1-938 tarihine kadar 15 müddetle eksiltmeye ko· 
nulmuştur. İstcklile1in )Ukarda yazılı gün ve aaatte kanuni bel
gelerile birlikte Emniyet Müdürlüğünde toplanan komiayona ıel· 
meleri. 

Ank rn Merkez Hıfzıasıbha Mücueaeı.ı Salıııalma Komisyonu 
Reiıliğinden: 

Müesseseye muhammen bedeli 1440 lira olan doktor, mu.tah
:zır, hademe gömlekleri l 2.1.938 çarşamba ıünü ıaat 1l de açık 
eksiltme auretile pazarlığa konulmuştur. 

Eksiltmeye iştirak etmek iateyenlerin yüzde 7,5 üzerinden te
minat akçesinin hudud ,l\hiller sıhhat umum müdürlüğü vezne
sine yatırmaları lizımdır. 

Taliplerin ticaret odasındo: kayıtlı olmaları ve bu gibi iş üze· 
rine muamele yaptıklarını tevsik etmeleri lazımdır. 

Şartname her gün müesseıe baş katipliğinden meccani temin 
edilebilir. 

• • • 
l \000 m. kanaviçe alınacaktır. Ba'.:: Müteferrik ıütuounda İat. 

Levazı01 Amirliği S. A. K. ilanına. 

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

Emrazı Sariye Hastahanesi Başhekimliğinden: 

Hastahanemize · 575 lira tahmini fiatla 30 karyola 30 
demir sandalye, 2 çamaşır arabası. 1 pansuman masası 
1 filim dolabı, bir paravana, 2 karyola şaryösü ve 2 mu
ayene masası açık eksiltme ile alınacaktır. Eksiltme 12 
1.938 günü saat 1 1 de olacaktır. İsteklilerin şeraiti anla
mak üzere her gün ve arttırma ek4liltme kanununa göre 
teminat makbuzu veya banka mektubları ve İcab eden 
vesikalarla birlikte eksiltme saatinden bir saat evvel İz
mir Tepecikte Emrazı Sariye hastanesinde müteşekkil ko
misyona müracaatları. 

Kereste. tahta ve saire 

Ordu P. T. T. Müdürlüğünden: 

12.11.737 den itibaren eksiltmeye çıkarılup birinci 15 
gün içinde talip zuhur etmediğinden 6.12.931 tarihine ka
dar 10 gü11 müddetle temdit edilen Ordu mesudiye arası 
telgraf hattına ait 130 adet kestane direğine talip çıkma
dığmdan eksiltme kanununa tevfikan pazarlıkla temiu ve 
tedarik ve P. T. T. müdürlüğünde ihalesi yapılmak üzere 
7 .12.937 tarihinden 6.1.938 tarihine kadar bir ay müd
detle pazarlık suretile ihalesine karar verildiği ilan olu
nur. 

Mahı ukat Benzin-Makine yaglan v. ~. 

İzmir Liman İşletme Müdürlüğünden: 

Ereğli birinci nevi lava 'Darın l 500 ton kömür satın a
lınacaktır. Açık eksiltmesi 14. 1.938 cuma günü saat 15 te 
Şefler Encümeninde yapılacaktır. Şartnameyi görmek ve 
fazla malümat almRk istevenlerin lev ızl'n ş !fliğine müra· 
caatları ilan olunur. 

Müteferrik 

İstanbul Le\tazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Ordu ihti) aeı içi11 azami olan 300 hiiyük ve ~~()() küçiik 
bakır kazan 3000 l>akır karaHına 20 O kapaklı bakır hakrac,; 
1000 bakır ı.ıplı 1000 bakır ıi:ı~gc\; 1000 bakır l..cvgir :oo 
bakıı pğ ta\'.t "-J 13.1.9J8 per§t--ııı be giinü aat 1 S t~ Topha
neJe 1::-tuııbul !~vazını Uıııiıliği atınalma korni~vonunda ka
palı zaı·fla ekviltme j )apılacaktır. Tahmin bedeli 56150 lira 
ilk trminatı 40:>7 buçuk liradır. ~artrıume::.i 281 kuruş mu
kabilinde alınır. Ve ııiiınunı:-lcri komi yonda giirülebilir. t~. 
teklileriıı J.anuni helgeleıile lt•klıf mektublamıı ihale saatin

den bir aat evveline kadar komi yona vermeleri. 
"'•. Ordu H ıtaneleri için 2000 yt>mek kaşığı 1000 yemek 

;atalı ve 800 adet yemek bıçağı 13. 1.938 perşembe günü saat 14 
de Tophanede Levazım imirligi satıoalma komisyooun<İa açık 
eksiltme ile alınacakt r. Hepsinin tahmin bedeli 1926 liradır. İlk 
teminatı 144 lira 45 kuruştur. Şartname ve numuneleri komis· 
yonda görülebilir. İsteklilerin bellı saatte kanuni veaikalarile be
raber komisyona ielm leri. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

13320 lira muhammen bedel üzerindeki 29.12.937 ta
rihinde kapalı zarfla eksiltmeye konacağı ilan edilmiş o
lan hava kompresörü tazyiki hava su tulumba11, perfra
tör ve beton ve sıva püskürm~ makiat.!lerioe aid eksiltme 
görülen lüzumu binaen feshedilmiştir. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
Dikimevi için alınacak 1 1 bin metre kanaviçe 78 bin metre 

kolan 170 °metre urıan 102 bin metre ıergi ipi 12.J.938 çarşam
ba günü saat 15 te Tophanede İstanbul Levazım amirliği satınal· 
ma komiıyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 12787 lira 43 kuruf, ilk teminatı 959 lira 6 kuruştur. Şart-

name ve numuneleri komiayonda ıörülebilir. isteklilerin kanuni 
belıelerile teklif mektublarını ihale saatinden bir saat evveline 

1 
kadar komiıyona vermeleri. 

Nafıa Vekiletinden: 

29.12.937 çarşamba günü saat on beşte eksiltmesi yapılacağı 
evvelce ilin edilen 90 adet baııit ve 3 adet ioıiliz makas takı
mı ile 4 makaslı bir telikinin eksil~ıueai ıörüleo lüzum üzerine 
tehir edilmiştir. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Hur...;a Askf'rİ Satınalma Kunıiı,vonııııdan: 

Zeytiu yağı 

Bur~a 

.Mudanya 
Bandırma 

Kilu 
7600 
2700 
2400 

Pahalı 

.,!;J 

4:~ 

tj 

ıriiriilcn 
r-ı 

2B 
28 
90 

fi at 

1- Bur:-,a, Bandırma garnizonları içiıı 2:...12.9:37 ı,:ar~aııı· 
ba günü saat 11 de µazarlıkla ek~iltmf!si yapılat.:ağı ilan edi
len yulrnrı<la ınik tarlan ile pah<1lı giirült·rı fiatları yazılı ze)
tin yağına belli vaktinde İ"-kkli"'i çık ınadığıudan ~O. 12.~.J:~7 
perşembe günü saat };) <le ikinı·i defa pazarlıkla ek!-iiltıııı'\e 

konacaktır. Üç garniıonun zeytiıı yağı lıir vı·ya h ı~ka lıa;-ka 
i~teklilere ihale e<liltbilir. 

2- $artname \'f' C\ ... afı lıercrürı komİ:-,YOnda criiriiJelıilir. 
.. n ,, "' 

İsteklilerin ilk teminat \t• kanunun 2,3 linı :ü ıııaddeleriııdı• 
istenilen vesikalarla birlikte belli ::aate kadar Bur~a A ... kt'ri 
S:.ıtınalma Komisyonuna gelmeleri. 

(;a]ata"aray Lise::.i A lıı!ı Satıın Komisyonu Ba':'kaıılığından: 

Cinsi \1iktarı 'l'a hnıiıı f. ilk trminatı 
adet kutn Kr. l .ira 

Şeftali kompo::-to u koıı::-crve 1900 44 l ı 6.1 1 

Enginar konserve 1500 47,50 
Ek iltme 12.1.938 çarşamha giinü ~aat 14.:{Q da 

Ca!atasaray füec;;iniıı ma) ı~ 9.18 ... 01111 na k:.ıdar ihlİ) ac·ı 
olan )'ukarıda cinsi ve miktarı. ilk teminatı, eksilime ırün 

• M 

v~ :;aati yazılı kon:sP.n elerin 1 ... taııhul h.iiltür DirekWrliiğii 
hina ... ıııda Liı;elcr ~luha elıeciliğillıle toplanan Kouıi .. voııda 
açık eksiltme:si yapılacaktır. 

Hu i:;;e gireceklerin ~artııameyi görmek iizt•re Okul İda
resine ve Ticaret Oda .. ının yeni .... ene ve:-.ika w kminat nıak
buzlarile belli gün ve c:aatte Konıi~yoııa gelmeleri. 

-= - 22!&0 

b) ÜZAYEDELER ----------·----------------
İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüi'ünden: 

MKN 7520 bili marka ve numaralı 24 adet aun'i ipek kadın 
4apkası donatılmıt 128 lira değerinde. MKN J04 bili M ve NKS 
650 K 54 L 16 KD demir gemi zinciri MKN 3272 bili M 330 No 
KS 8 K 400 G 35 L 9 KD pamuk perde MKN 261il AF 914 M 
ve NKS 5 K 105 L 67 KD ıayri mezkur uçan yağ. Bu eualar 
43 cü Mad. mucibince açık arttırma ile MKN 8248 A (f,, UM) C 
11077, 181 M ve NK.S 84 K 600 G 947 L 67 KD ıellüloit biaik
let bidon sapı MKN 1984 bili M ve NKS 400 G 47 L 80 KD i. 
pekli menaucat MKN 8602 AC 5939 1/3 M n NKS 99 K 105 L 
12 KD Telaiz için münile MKN 7996 muhtelif M ve NKS 2ri K 
238 L 96 KD Otomatik tabaoca akaamıadaa boş ,arjör MKN 
2264 bili M ve NKS 670 G 44 L 72 KD ipekli pamuklu kadın 
entarisi MKN 7944 bili M ve NKS 60 K 31 L 35 KD yazılı re
•imli reklam MKN 8063 795 5 1 M ve NKS 3 K 170 G 63 L 15 
KD ~ayrı mezkur uçan yat MKN 7728 bili M 223 NKS 2 K 60 
G 151 L 25 KD işlemeli ipek yatak örtüsü MKN 5969 326057 • 
710/1 • .1 ve NKS 1 K 615 G 39 L 63 KD Dolu ainema filmi 
MKN 7985 562-345 M ve NKS 575 G 34 L 84 KD İpek hırka 
MKN 2347 bili M ve NKS 3 K 90 G 57 L 78 KD kadife astarlı 
ceylan deriıinden örtü MKN 1117 BBC M ve NKS 208 K 23 L 
4 KD boyalı demir vazo MKN 7730 Mal Ahmet - 1 6 M ve NKS 
550 K 1119 L 33 KD Kamçıbaşı MKN 1761 SC 84 M ve NKS 
19 K 271 L 18 KD Pamuk menıucat MKN 9369 bili M ve NKS 
809 K 378 L 1 KD yün paçavra MKN 7•194 HT-1 8 M ve NKS 
51 K 121 L 26 KD Yaprak tütün MKN 2188 ADRES 647 M ve 
NKS 2 K 970 G 87 L 72 KD Dolu ıinema filmi MKN 7793 bili 
M ve NKS 1 K 515 G 162 L 25 KD Safi suni ipek mensucat 
bu e'yalnr aktarma 1549 sayılı kanun muc:bince 29.12.937 gü
nünde ve saat I0,30 da 2490 sayılı kanunun hükümleri dairuin
de Sirkecide Reşadiye cadduinde ıümrük satış salonunda aatı
lacakbr. isteklilerden yüzde 7,5 pey akçeıi ve maliye unvan te:ı-

1 
keresi iatenir. Pey akç~lerinin on ikiye kadar yahrılmaaı mec
buridir . 

• 

lnhi arlar Umum Müdürlüğünden: 

1 - 2~6 adı•d torha muşamba 1alatya Ha~müdiirlüğün 
de '·ı\hırkapı depo ... unda nümune i vardır.,, 

2- Hurda in~aat malzeme i Topta~ı Bak.ınıe\•inde. 
Cin8İ } ukarda yazılı eşya 14. l.938 tarihine ra~Iıyan cu 

nıa :.!Ürıii ..;ant onda pazarlıkla ~atılacaktır. 1 teklilcrin nııı 
ve nümımeyi ınalıallinıie gön·hileceklcri VP pazarlık için ıle 
muanen gün ve aattr yüzde> 1 S tPmİnat paralarile birlikte 
Kahata;;ta Lt•vazım V<' :\luhavaat sulıe indeki Satı:. Komi ..... 
\onuna gp) ın~leri ilan olunur. 

l~~~rlar U. ·· dürlüğünden: 1 

Mersinde şartname ve proje i mucibince yaptıra· 

lacak barut tecrit deposu inşaatı pazarlık usuliyle eksilt· 
meye konmuştur. 

il- Keşif bedeli ( 1 189) lira (33} kuruş ve muvakkat 
teminah (89,21) liradır. • 

ili Eksiilı:uc 13-1-1938 tarihine rastlayan perşembe 
günü saat 14 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve projeler 6 kuruş hede) mukabilinde 
İnhisarlar İnşaat şubesile Mersin Müdürlüğünden alıoabi· 
lir. 

V-Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak 
ve vesaiki inhisarlar inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca 
vesika almaları liizımdır. 

V l- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 
te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur . 

• • • 
(8) (8604) 1313 1-4 

Aydında şartname ve projesi mucibince yaplırıla· 
cak kara barut deposu inşaatı 20.Xll.9 l7 tarihinde ihale 
edilemediğinden yeniden ve pazarlık usulile eksiltmeye 
konulmuştur 

il-Keşif bedeli 2695 lira 17 kuruş ve muvakkat te· 
minatı 20'l, 14 liradır. 

ili - Eksiltme 13-1-938 tarihine rastlayan perşembe 
günü saat 16 da Kabataşda Levazım ve MubayC\at Şube· 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV -Şartname ve projeler 13 kunış bedel mukabilin· 
de İnhisarlar Umuı:u Müdürlüğü inşaat şubesile Aydın 
Başmüdürlüğünden alınabilir. 

V Eksiltmeye iştirak edeceklerin fenni evrak ve 
vesaiki inhisarlar inşaat şubesine ibraz ederek münaka· 
saya iştirak için ayrıca vesika alına ları lazımdır. 

Vl-İstt!klilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda 

adı geçen Komisyona gelmeleri itan olunur. 
(8) (8605) 1314 1- 4 

* • • 
1- Tütün Paketi~me Makinderiniıı Paket kısmı için 

şartnamesi mucibince 1.5 Beygir Kuvvetinde beheri 170 
lira Muhammen bedelli 6 adet ve 0,5 Beycrir kuvvetinde 
beheri 125 lira Muhammen bedelli 6 ki cem'an 12 adet 
Redüksiyonlu elektrik motörü açık eksiltme usuliyle satın 
alınacaktır. 

ll- 12 Molörün muhammen bedeli 1770 lira ve Mu· 
vakkat teminatı 132,75 liradır. 

111- Eksiltme 4-1938 tarihine rastlayan Salı günü sant 
15 te Kabataşda Levazım ve Mnbayaat Şubesindeki ~tını 
Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız ol::ırak h _r gün sözü geçeıı 
Şubeden alınabilir. 

V Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiatsız teklif 
mektub ve kataloklarmı eksiltme gününden üç gün evve· 
line kadar İnhisarlar Tütün Fabrikalar Şubesine verme· 
leri lazımdır. 

VI İsteklilerin kanunun kendilerinden aranılan vesai~ 
ve yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte eksiltme içio 
tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı geçen Komisyona 
gelmeleri ilan olunur. (R) (781 t) 1194 4-4 
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Tercüme Bürosu 
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Her lisandan ve her türlü tercüme işleri ve bil- •!• 
hassa münakasa ve müzayedelere müt.;!aillk şartna- •:• 
melerin tercümesi derühte edilir. •"' 

•:t 
Azami ihtimam ve sürat 

Fiyat:lar gayet: 

"MÜNAKASA GAZETESİ,, Aboneleriı 
Hususi tenzilat yapılır 

Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3-4 
Tele fon : 49442 
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K&rarnanıeler. Ticaret muahedleri 
üğüıı-

Türk parası kıymetini koruma 
~.t ?· •rname No: 2•7195 

n ı:u· ~tk parası kıymetini koruma hakkındaki 1567 aayılı kanuua 
dtn ve halen tatbik edilmekte olan l J Hyılı kararname ile 

1~ri ve ekleri yerine konulmak üzere huarlanıp Maliye Ve· 
~•tıin 13· 11-9.37 tarih ve 542841 t 16858 sayılı tezkereıile gön· 
trı ilişik Türk parası kıymetini koruma hakkında 12 numa· 

mal 
·n de 
rlikte 
mi~ .. 1 

~~rarname İcra Vekilleri' Heyetinin 23-11-937 tarihinde tet-
~c müzakere edilerek m~riyete konulması onanmıştır. 

23·1l·1937 

l'ürk parası kıymetini koruma hakkanda 
t 2 numaralı kararname 

hrı· "•dde 1 Türkiyedeki bankalar mü,terilf'rine aid olernk 
ltrinde balen mevcud ve bundan sonra tevdi edilecek alelü 

silt· Ilı dövizleri Cümburiyet Merkez Bankuı yeya 'ubelerine tev· 
Qlecburdurlar. 

·kat ~llcak bankaların birinci fıkrada röaterilen döviz mevduatı 
tıcinde olmak üzere diter bankalardan buldukları döviz kre· 
{i bu hükümden hariçtir. 
tbu tevdiatın a.habı tarafından i.timali bu kararaamenin hü· 

~sin· 1111 
erine tabidir. 

be 

~c.ıkur tevdiat için Cümhuriyet Merkez Bankasınca mudi ban· 
t• •erilecek faiz hadleri Cümhuriyet Merkeı Bankasile mudi 

ltalar ararında takarrür ettirilir. 
i '-1adde 2- Kambiyo ve ecnebi bankaot ve evrakı nakdiye1i· 

rak ' •lı111satımı yalnız bankalar marifetile yapılır. Born aceatala-

l~llcıtk bankalardan aldıkları alım ve aahm emirlerini icra ede-

nde 
abi· 

ıca •tlcr. 

~ Bankalar ka•biyo murakabe mercilerinin mü1aadeaini haiz 
at· -talardan ı-ayri ihtiyaç erbabına kambiyo Ye döviz satamazlar. 
dı 1\ l(arobiyo bona11 bulunan mahallerde bankalar herrün alıp 

, ltılcları kambiyoları gifelerinde taka1 etmeyip aldıklarını bona· ,, . 
~ •rza ve ıattıklarım da oradan talebe mecburdurlar. Sır r6n 

1 tfındak:i alım ve Htımlardan mütevellld olan ve 2500 Tirk li· 
~'1•• muadilini geçmiyen küıürat erte1i güne devrolunabilir. Boru 

a· ttı • ayaıı mahallerdeki bankalar günlük muamel .. lerinden müte· 
le a'1lid farkları Cümhuriyet Merkez Bankuı bulunan mahallerde 

b•nkadan yokıa di;er baakalardan tedarik edebilirler. ye 

e· 

e 

e 

t ~ıtdeni ecnebi paraların idhali ve alım utımı .erbesttir. An· 
-.'~ hunların memleketten ihracı kambiyo murakabe mucilerinin 

11'•adesine bajlıdır. 
it. M.adde 3- Bankaların tibi bulunduğu ter ait dairesinde ıişe· 
,1t

1llde yalnız ecnebi seyy"hlarından kambiyo ve ecnebi nukudu 
'•ıtıı nıuaınelesini yapmak ialeyen V ı1gon Li Yeıaire gibi ıeyyah 
tCtı:ıteleri bir beyanname ile kambiyo murakabe mercilerine mü· 
}'c•at ederek mezuniyet almakla mükelleftirler. Bu muameleyi 
~-l>llıağa mezun kılınan müe11e.seler mütterilerinden aldıkları 
)'~biyo ve ecnebi nuk•duoun nevi ve miktarını ve satanın iıim 
k~ •dreıini ve tabiyetini mübeyyin bir lilt~yi on bet güDde bir 
el ~lllbiyo murakabe mercileriue vcrmete ve bir l'Ün zarfında al· 
t 

1 ları ecnebi nukudunu, bankaların kapalı olduğu ı-ünler mü.s· 
l>~•tıa olmak üzere 24 saat zarfında bankalara ıatmata ve ıatı, 
b "•ulaların kambiyo murakabe mercilerine ibraz eylemete mec
Utdurlar. Bu müe11e1eler tarafından uh• alınan çekler ecnelti 

~'lllleketlere aid bilet nbt ha1ılatından tenzil edilerek kıtınbiyo 
llıtıraltabe mercilerinin müıaade.ile aynen ihraç olunabilir. 

Madde 4- Türkiyeye gelen ıeyyah vapurlarından kambiyo ve 
~clltbi nukudu alım muamelHini ifaya Cümhuriyet Merkez Ban
'•• veya bu bankanın teoıip edecegi diter bankalar mezundur. 

Madde 5- Bona bulunan mahallerdeki ba::ıkalar fitelerindc 
:•~ılacak kambiyo alım ve Hhm fiatları, mikyas olarak kabul 

1.dıltnit olan dövizlerin o andaki bor.sa fiatlarına nar.aran Türk 
•tası tutarının nihayet binde 2 ıini tecavuz edemez. 

8oraa olmıyan yerlerde b• fark hinde 3 Ü teeaTÜ• e ~emeı:. 
<>I Madde 6- Bankaları• Maliye Vekaletinin mezuniyeti lihik 
'}'~•dıkça ecnebi kambiyoıunu ve nukudunu kartılık tutarak 

'-tk lirası olarak avanı vermeleri memnudur. 
Madde 7- Türkiyede i4 yapmak i.tiyen hariçte müe11u ec· 

:~b~ tirketler yapacakları İfİn iltilzam ettiği ıermayeyi hariçten 
0\'ız olarak retirmege mecburdurlar. Girdikleri it icabı hariç· 

~ttı •er.naye getiren intaat şirketleri ve miitealahidler bu itlerin 
•f•ıı e.snaaında hariçten dotrudan dotrUJ& veya bilvuıta 2etirip 
••rfetınete ınrcbur oldukları dövizleri Türkiyede hanıri banh.ayn 
~lttı)darını, •oruldatu taktirdıı?, iabat edici vesaikı hazır ltulun· 
\ltlQağa oıeclturdurJar. 

Madde 8 Bankalar Türk pnruı olarak yapılan tevdiatı, mö· 
''•de.iz, hiç bir suretle ecnebi kambiyo ye oukuduna tabvil 
'den:ıezler. 
l' Banka ve bankerler YeHir müe11e1elerle ethu tarafından 

lirkiye haricinde bulunan eşhu ve müe111eut lehine Türk para· 
lı Üzerinden kredi açılmıyacağı gibi Türk par&1ile tevdiat da 
~•pılarnaz. Bazı iıtinai ve buıuıi hallerde bu ,ekilde kredi küıa· 

1 Maliye Veklletinin ve tevdiat icruı da kambiyo murakabe 
~•tc:ilerin!n mezuniyetine bağlıdır. Bu tarzdaki teYdiatta• tediyat 
hpılma11 aşağıdaki fıkranın hükümlerine tlbidir: 
b Ecnebi naemleketlerdelli efrad ve 111ÜHıe1&hn Türkiyedeki 
•nkalar veya 4ubeJeri veya muhabirleri nezdindeki Tlrk lirası 
~•tlublarıDın iıtlmali kambiyo murakabe mercileriain vi:ıe•ine 
l'}l~ 

lltev ak kıftır. 
Bloke paraların ıureti iatin1ali Maliye Vekaletince •ir taliaat· 

0•ıııe ile tayin Ye kambiyo 111urakaba mercilerine tobliğ olunur. 

MUNAKASA GAZETESi 

di kredilerinden av:ını yapabilirler. B ından mütevellid orçlar 
eşyanın j'Ü.mrükten iuırarında uıulen YHaik ibrau sure.il• kam
biyo murakabe mercilerinden mezunireti alınabilecek dövizlerle 
kapatılır. 

Madde lO Ecnebi ciöyizini natık çek ve bonolar ve poliçe· 
• ler ve heHbı cariler anca~ b nkalara ciro edilir. Bankalardan 

ga)rİ eşhua ciro edilebilm~si kambiyo murakabe mercilerinin 
rnuvafakatilc olabilir. Cirolu çekler "'e diter ticari ıenedat an
cak bu mercilerin vuecekleri ıcıü1aade üzerine bankalarca kn· 
bul olunur. 

Madde 11 Bankalar nezd indeki dö.,iz hesabı cariıinde: baki-
yei matlubları mevcud olan eşbH ve mÜCI eıat bu me•cudlarını 
murakabe mercileriain mü.aadeıile iıtimal edebilecekleri J'ibi 
banka giteleriode tle ıerbe.tçc sattmlabilirler. 

Madde 12- Kambiye murakabe mercilerinden davix taleltin· 
de bulunanlaran Türkiye dahil ve haricinde clövizleri mevcud iae 
ihtiyaçları kambiyo murakabe mcrcilerinia mezuniyeti ile n•el 
emirde bu dövizlerden, olmadığı takdirde borudan veya banka
lardan naiibayaa suretilc t.: ınin olunur. Döviz talebinde bulunan
l:ır beyannamelerinde bu ciheti turih etmek mecburiyetindedir
ler. Ne gibi ahvalde beyanname vermekten varelte kalınat»ilece· 
ti kambiyo murakabe mercilerince tayir. edilir. 

Madde 13- İmtiyazlı ve ıermayesinde devletin ittirakı olan 
şirketler mevduatını ancak Milli Bankıtlarda bulundurabilirler. 

Madde 1-t- Türkiyeden ecnebi memleketlere mal ihraç eden 
hakiki ve hükmi şahıdar bu malların bedeli olan dövizleri emir· 
lerine ieçtiti tarihten itibaren on beş gün içinde Türkiyede bir 
bankaya sat mağa veya kendi namlarına Türkiye Cümhuriyet 
Merkez Baokaaıına tevdia mecburdurlar. · 

Türkiye gümrüklerinden ihraç edildiği tarihten itibaren üç ay 
içinde malın 11atılmamaıı, a'•arya olmaıı, mü.teri tarafından te· 
sellüm edilmemesi, müı;terinin tediye müşkilitına veya ifliu 
maruz kalması, malın ihr~ç "dildiği memlekette kambiyo tabdi
datı mevzu bulunması gibi zaruri ıebeplere binaen ihracat bede· 
lini döviz olarak bankalara 1atamayan veya C6mhuriyet Merkez 
Bankuına tevdi edemeyen ihracatçılar teahbur ıebeplerini kam· 
biyo murakabe mercilerine bir beyanname ile bildirmete mec· 
burdurlar. Beyannamelerindeki gösterdikleri sebepler kambiyo 
murakabe m~rcilerince makul görülenlere yeniden mühlet veri-: 
lir. Yedi ihtiyarlarında olmayan esbablan dolayı ihracat eşyuı 
dövizlerini k11men •eya taınamen memlekete getiremeyecekleri· 
ni ve1aik ibrazı ıuretile isbat edenler kanıbiyo murakabe merci· 
lerioce bu mecburiyetten istiına edilebilirler. 

(Devamı var) 

BE 

Oteller, Çama~ırhaneler, Hastahaneler 
ve Müesseseler için 

ııayet mükemmel ve itınalı bir 
tanda yıkayan modern çamn

şır yıkama makinaları . 

Pratik, kullanışlı ve elzem 

çama,ır ytkama, çamaşır ku· 
rutma ve çamatır ütüleme ma
kinaları ile dezenfekte cihazları 

ve uire takdım ve tHlim 
ediyoruz 

Havalandırma tesisatı 
Sinema, tiyatro, sa:ıayi atöl

yeleri, idarehaneler, askeri de
poları ve saire iibi hava tesi· 
salı olan mahallerde otomatik 
bir ıurette havanın tanzimi ve 
temizlenmeli talep uzerine ha· 
vanın ısıtılmaıı ve soğutulması 
küçük ve büyük yer)t!rin hava· 

lanııhrılması teıiHtJ 

J. A. JOHN A. G., ERFURT, DEUTSCHLAND 
Saht yeri: İ•tanbul, Kurukahveei ban 21 

DEjÖ GİYARMATİ Tel. 21187 

Tiyatrolar ESKİ FRANSIZ TiYATROSU 
OPERET KISMI 

T~~PEBAŞI 
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Yazaa: 
Kar!o Gozzi 

-

DRAM KISMI 

Bu akşam 
saat 20,30 dn 

Turandot 
Masal 5 perde 

Türkçesi 
Sait Ali 

Bu akşam 
saat 20,30 da 

Sanatkir Naşit 

tarafı adan 
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TİYATROYA MERAKI) 
komediıile 

1 BİR KAVUK DEVRİLDİ 

-

Sayfa 3 

st. Tica e ve Zahire Borsası 
1 [Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul l 
1 

27 - 12 - 1937 

FİATLAR (Cours officiels) 
Afion (Opium) 
Butday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday sert (Ble dur) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arpa yemlik 
Çndar (Seigle) 
Keçi kılı (Poils de Chevre 
İç fındık (Noiı. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Nohut iritpoiı chiche) 
Butday kızılca (Ble roux} 
Yulaf (Avoine) 
Yapak Anadolu (Mohaire) 

,, Trakya " Thrace 
Kuş yemi (Millet) 
Pamuk yatı (Huile de colon) 
Susam " ( ,, fumme) 
Darı sarı (millet jaunc) 
Susam (Se1&me 

Aşağı (Moins) Yukarı (Plus) 

6 5 -
5 30 -
4 5 -

5 

54 -

7 10 

6 10 -

4 5 50 

Peynir kaşer ff romage kachere) 
Zeytin yağı l.ci yemeklik (Hu ıle d'ol.) 
Kaplıca 

56 

" oğlak 
Mercimek (LentiileJ 
Badem iç 
Ceviz içi 
Mısır sarı (Mnis jaune) 
Peynir beyaz (Fromage blanc) 
Bakla (Fe\•c) 
Fındık kabuklu (Noisetles) 
Tiftik mal 
Fa ulye ufak (Haricot !: cc) 
Güz Yünü 

GELEN (Arriuges 
Afion tOpium) 
Buğday (lile) 
Arpa (Orge) 
Çavdar (Seig le) 
Un (Fnrinel 
Mıs.r (Ma"is) 
Kepek (Son) 
Keten to'ıumu (Gr. Lin) 
Fasulye (rlaricot sec) 
Pamuk ,Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foin) 
Susam {sesame) 
Kuş yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Pois Chichel 
Zeytin yağı (Huıle d'ol.) 
B. Peynir (Fromngc 8.) 
Tiftit .. 
İç fındık {Nois. dec.) 
Razmol 
İç badem (amande) 

480 
165 
60 

15 -
45 -
7 50 

2 

3 50 
ll 

3 50 1 

• 
ta bu 

7 JO -

4 27 50 
39 14 -

4 19 -

125 -

GİDEN (Exportcıtion) 
Razmol 56 
Arpa (Orge) 
Tiftik 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (PolA chicbe) 
İç fındık (Noıs dec.) 
Un (farine) 
K,J (poil) 
Yapak (Mohnire) 
K fındık (Noisette) 
İç ceviz 

DİŞ FiATLAR 
(Ma rches Etrangers) 

10 -

290 -

Buğday (Ble) Liverpul 5 12 
,, ,, Şikago 4 35 
,, ,, Vinipek 5 79 

Arpa (Orge) Anvcn 4 45 
Mısır (Mais) Loodra 4 81 
Keten t.(Gr.Lin.) " 1 76 
Fındık (nois.) G.Hamburg -

K " • 

Borsası 
27 - 12-1937 

Paralar 
Sterlin 

l Dolar 
20 Frnnsız Fr. 

20 Liret 
20 Beldka Fr. 
Drahmi 

20 lıveçre Fr. 
20 Leva 

624, 

122,-
80, 

100, 
80,-
18, -

570,-
20. 

l Florin 65,-
20 Çel· kronu 78,-

1 Avusturya Si. 21,-
1 Mark 'l6, 

Zloti 20.-
Pengü 21,-

20 Ley 12, 
20 Dinar 48,-

1 İıveç kuronu 30,-
1 Türk altını 1068,-
Banknot 269,-

629, 

126, 
88, -
110-
84,-
22,50 

-so. 
23. -
70.-
82. -
23,-
29,50 
22,-
25, -
14, . 
52,-

32,-
1070, 
270,-

London 

Çekler 
625. 

Nev York 

Pnris 
Milano 
Brükıel 

Ati na 
Ceoene 
Sofya 
Anısterd. 

Prag 
Vivaoa 
Madrid 
Berlin 
Varşovn 

Budapeşt 

Bühet 
Belgrad 
Yokobama 
Mosko,•n 
Stokkbolm 

0,8010 
23,57 
15,2185 
4,7080 

87,51 
3,46 

64,0112 
1,4~37 

22,7675 
4,2275 

12,65 
1,9822 
4,24.i:l 
4,0225 

106,8050 
34,5875 

2,75 
23,53 

3,10 

624,25 
0,80 

23,5875 
15,23 
4,7155 

87,58 
3,4635 

64, 1025 
1,4450 
22,785 
4,23 

12,66 
1,9838 
4,2467 
4,0.!58 

106,89 
34,tH5 
2,7533 

23,51 
3 

Mlldde 9- Kambiyo ve ecnebi nukud itleri petin olarak ya· 
t'lır. Bunların tealim ve te1ellümü akid ıününün erteai aktamına 

'ldar ifa ve ikmal olunur. 
,---=:.-------------------·----~ Esham 

d Aline mal satıtlarıaın mukabili elan döYi•ler Baakalarca Ya· 
eH olarak utın alınabilir. Bankalar bu dövizleri Boruya arz 

:~rn_e&-e mecburdurlar. Bu akitlerden ıaütevellid döYiz borçları 
O\>ız olarak ödenir. 

., .. Alivre mal aatıtları haricinde kalan ihracat etyHına aid dö· 
lt•ıı" bankalarca bor•aya arzedilmek tartile alıama•ı Hbf yeıai-
• IQıo bankalara tHlimine mütevakkıttır. Buadan •ütnellid borç· 
1

1
'-t bankalarca tabıil olunacak mal bedelinin dövizi ile kapatı· ' 
ır. 

t _İth•lit eşy .. ına aid vHailrin teılimi bariçt~ bedeliaio pCfİnea 
edıyesine miltevakkıf olan ahvalde \ıankalar 1116tterileriae ken· 

Bilumum Müteahhit ve Tüccarlarm 

Dikkat azarına 

Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 
Münakasa ve Müzayede ilanlarım, günü gününe, top
lu ve tasnif e::dilmiş surette ancak "MUNAKASA 
GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en )üzümlü 
Rehberiniz dir. Mcnfaahnız icıtbı hemen abone kay· 
dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel.: 49442 .... 

ist:ikrazlar 
Açılış apanı' 

Türk B. 1 Peşin 14,50 14.SO 
Türk bor. 1 vadeli 14.50 14.50 

,, " il Peşin 13.90 13.90 
" il Vadeli 13.90 13.SO 

istikrazı dahili 94.- 94.-

1tiyaz •'lhibi e yar.ı işlen 
)n-elrtörü ' hmail Girit 

Açılış Kapanış 

Aslan çimento 9.45 9.40 
Merkez bankası 96,75 96,7 5 
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Anad. M. Vadeli 40.4 l 1J. t) 
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A) Adjudications au Rabais 

Construction-Reparation- Tra v Publies·Materiel de Construction-Cartographie 

Reparation foycr de l'ecole application de ıcien
ccs (aj.). 

Construction depôts pour bouteilles, machine et 
chnudrons et reservoirs d'eau iı la aource Tach
delen. 

Presentation carte actuelle bouıg Kartal 
Reparalion de 5 depôts a Akkeupru 

Gre a gre 224 21 

Pli cach 24695 90 

3750 
Gre a ıre 246 50 

16 82 Coa. Ach. l.tend. lıt. Tophane. 

1950 Dir. Vakoufı Kadikeuy 

281 25 Municipalite Kartal 
Com. Ach. Min. Def. Nal. Ankara 

~uits Chimiques ef Ph:nmaceutiques - lnstruments Sanit!~~~~~~~!....!'!.~~!taux 

28-12-37 14 30 

13-1·3~ 15 -

24-1-38 15 
'.l9-1'2-37 10 

Installation 1anitaire au sanatorium Heybcliada Pı.ablique 5185 80 389 - Dir. Hyg. Asısist.Soc. Djaıhaloıhlou 12-1-38 15 -

Habillement - Chaussures Tissus- Cuirs. 

Canevas : 11000 metres (Voir divers). 
Chemises pour uıedecins et domestiques 
Costumeı : 135 p. 
Capotes : 45 p. 

Pli cach 
Gre a ıre 1440 -
Publique la p. 22 -

la p. 22 -

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapi88erie ete. 

Lits en fer : 30 pieces- Chaises en fer : 30 pie
ces Table pour pansement : 1 piece - Ar
moire pour film : 1 picce - Paravant : 1 p. ete. 

Bois de Construetion, Planches Poteaux ete. 

Poteaux en boia de chataigae : 130 pieces (aj.). 

Combustible - Carburant-Huiles 

Houille lavce marine : 1500 t. 

Divers 

Diverses ustensilea de cuisine en cuivre tels que 
Cbaudrons : 600 pieces- Casserolea: 3000 pie
ces - Gobelets : 2000 pieces - Assiettes en 
cuivres pour huile et divers autreı articles simi· 
laires (cab. eh. P. 281). 

L'adjudicntion du 29-12-37 concernant l'achat de 
compreaseur aerien, pompeı perforateur ele. 
a ete annulce 

Couteaux : 2000 pieces - f'ourchettes : 1000 pie
ce9 - Cuil1era : 800 pieces 

Cancvas : 78000 metres Sangle : 78000 me-
tres - Groue corde : 870 metres- Fil "Gucr
gin,, : 102000 metres pour la maison de couture 

L'adjudıcation du 29-12-37 concernant l'aclıılt deı 
aiguılleı simples et doubles a ete ajournee. 

Provisions 

Huile d'ol'ıveı·. 12 5 t ( · ) ' . •J· . 
Boites de conıerve. legume et confiture 

,, E) Adjudications a la surenciı~ 
1 Chaines, chapeaux de .soie, ridcaux de coton, char-, 

1 

geur vides, filrn ete. (Voir details partie turque) 

--~~:•iel -~~=•t.uction et saa en ~le~;,e. " 

Publique 

Gre a rrc 

Publique 

Pli cadı 

Publique 

Pli cach 

( re a grc 
Publique 

Publique 

'" 

1575 

56150 -

1926 -

12787 45 

223 -
75 -

4057 -

144 45 

959 06 

116 14 

15 o o 

Coa. Ach. lntend. lst. Tophane 
., n Dir. Central Hyı. Ank. 

Dir. Gen. de Sürete Ankara 

12-1-38 
12·1-38 
12·1-J8 
12-1-38 

15 -
11 -
16 -
16 -

Chd Mcd. Hôp. Maladies Contag. lzmir 12-1-38 -

Dircction P. T T. Ordou Jusqu'au 6-1-38 

Dir. Exploitation Port lzmir 14-1-38 

Com. Ach. lnt. Iıt. Tophane 13-1-38 

l Expl. Ch. de Fer Etat H.pacha 

Co111. Acb. lntend. l.t. Tophane 

• 

MiD. Trav. Publica 

~om. Acb. Militaire Brou11e 
Com. Ach. Lycee Galatauray 

Oirect1on Ventes Douanes Istanbul 

Com. Ach. Econom. MoDop. K.tacbe 

13·1-38 

12·1·38 

30·12-37 
12-1-38 

29-12-37 

14-1-38 

ıs -

15 -

14 -

15 -

ıs 
1':l 30 

10 30 

15 -

il 

Çarşamba 29. 12.937 

Benzin motörü (MMV) .\"• 523 
Torna tezırahı ,, ,, 538 
Bulrur (İst. Komut.) .\" 548 
Çankırı Mrk. hastanesine pavyon inşaatı (Çnnkm Vil.) 
Elbise ve palto diktirilmcsi (Ank. Mrk. Hıh:s. Mücs.) S 
Ateş toprağı ve döküm kumu (Ask. Fbr. Ank.) ~\! 551 
* Mühtelif etya (OD. )'Ol.) .,. 552 
Vazelin (MMV) .\: 552 
Un ve buğday kırdırılması (Corlu Kor SAK) ~\! 552 
Pirinç, nohut, mercimek ve odun (Gaziantep Ask. SA1') 
'.Vfercimek (Tophane Lvz.) .\: 553 
Izmir f'mrazı sariye hast. kalorifer tesisatı (İzmir Emr. S 

Başt.) .:\; 553 
Dosya dolabı, doıya rafı, masa ve 

deırıiş 
1800 
Yclın ııt 
bunlar1 

mutamba ferıi (Ank•1 ~ '~ırkö1 
ltıhte terdar.) .Y 553 

Ecza ve alet (Kocaeli Vil.) .'\' 554 
Avcı yeleği (Ank. Orman Kor. Gen. Komut.) \~ 555 
Bez ve yüz hnluıu (Tophane Lvz.) S 556 
Y oğ'urt (T opbane Lvz.) .\~ 558 
Vaa-on ve lokomotif kriko ve verenleri (DO yol.) .\: 559 
Matbu evrak ve vazelin (Gümr. Mub. Gen. K. İst. SA~I • haçla 
Mühtelif cins kereste (Lüleburgaz Devi. Çifti. SAK) .\' ~ V ~ 
Haydarpaşa emrazı Bariye hruıt. tarasanın d mir cameki- Cttın 

tülmesi (İe:t. Sıh. Mües. SAK) .\' 563 
• Muhtelif kereste (Zonguld k Orman Başmüd.) .\: 563 
" Demir gemi. zinciri, suni ipek, kadın şapkası, pamu~ 

v.s. eşya (lst. Gümr. Başmüd.) .\e 565 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 

Hnmiş : "No." iş reti ilanı havi g xetemi:r:in sayısını ~ 

Mercredi 29· l 2·937 

Moteurs a benzine (Min. Def. Nat.) N. 523 
Etabli iı tour (Min. Def. Nat.) N. 538 
l:lles concasaes (Command. lata nbul) N. 548 
Construction d'un pavillon iı l'hôpital Tchaı:ıkiri (Yıl. TchıP~ 
Confection des paletots et costumcs (Dir. Cent. Hyg. Aıı~ 
Terre refractaire et sable de fonderie (Dir. Gen. Fabriques Mı 

Ank.) N. 551 
* Diverses marehandiırs (Ch. de Fer Et;ıt) N. 552 
Vaaeline (Min. Def. Nat.) N. 552 
Farine et concassııge de bleı (Com. Ach. Corps Armı>e Tcb 

N. 552 
Riz. poiı chiche, lentilles et boiı (Com Ach. Milit. Guiantef 
Leatilles (lı:ıtend. Toplıane) N. 553 
lnstallation de chauffagc centrnl iı l'hôpital des maiadies coıı1 

seı ltmir (Chef Med. Hôpital Maladies Cont:agieus ı l:ıınir) 
Armoires pour dossiers, tablcs, plııcards pour dossiers et p 

toile ciree {Defterdarat An~.) N. 553 
Produits pharmaceutıques et inııtrumerıts de chiurgie (Yıl. K 

N. 554 
Gilets pour cbaussures (Com. Ach. Command. Garde Forel 

N. 555 
T oile et e11uie·mains (lnteDd. Tophane) N. 556 
Yo,hourt (lntendance Tophane) N. 558 
Verins et crics pour wagons et locomotives (Ch. de Fer Etat) 
lmpresıion de registreı et vaseline (Com. Adı. Command· 

Surveil. Douaniere lst.) N. 561 
Divcrseı charpentea tDir. Fcrme Etat Lulebo•rgaz) N. 561 
Reparation hôpital des maladies contagieuses Haydarpacha (O 

tion Hyg. Aasist. Sociale lst.) N. 563 
• Boiı (Dir. Foret Zoııgouldalc) N. 563 
• Chaines, chapeaux. soie artificielle, coton ete. (Dir. Vente• lf 

neı lstanbul) 565 

* Leı aateriıqueı indıqueot une vente par voie de surenehcre• 

N. B.- Lea Noıı indiquen en regard dea ıırticles ıont ceıı~ 
journal danı lequel l'avia a paru. 

,-----.ıll----+=oı~ı-•ımıı--~--------' 
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AKAR ve EMLAK GAZETESi 
İstanbul İrad ve Emlak Sahibleri Birliğinin Organıd 

Arzu edenlere meccanen nümune gönderilir 
Adres: Galata, Perşembe Pazar, Yoğurtcu Han N. 7 

Telefon: 49442 
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