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Umum Müteahhit ve Tüccarların Mesleki Organıdır 

Bugün ilan olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 
Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat 

Münakasaıar 

t, TaJT)irat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

~ Y•pılnıak a olan hüiı:Omet konağının bir par
vAatı (şart. 1 L) 

da Halk · ti evı civımndaki vakıf araa üurinc: yap. 
1 

ve 2 kap l b" k" · · · ( t r, ı ı ır ıra evının ın~a11 şar 

da 1 - -
1 

( nonu bulvarında 2 katlı bir kira evinin 
A. fart. 25 lr.) 
kadeın· . d 

k b 111 ahilinde yap. tamirat (tead) 
•ınaınının tamiri (temd) 

Vaaıtalarını 45 l .. - k .. 
tıabı n sayı ı motorun ma ıne tamırı 

tıl ye oca2'ının i:1ticarında bulunan binanın 
lllaıı 

kapalı z. 17318 01 

aç. elıs. 

.. 
pu. 

paz. 
aç. ekı. 

9261 ~8 

9851 12 

465 -
766 54 

lar Kl' 'k . ' ını ve ispençiyari alrlt, Hastane Lev. 
1 ilet 

ve edenta: 70 kale• aç. eks. 2367 

sucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v. "· 
alık b 
500Q e:ı: 77996 Ol. 

•. (temd) 
kapalı :ı. 18719 04 
aç. cks. 900 -

ve büro eşyaıı, Muşamba-Halı v.s. 
llıaı 

••ı: 161 ad. (temd) 

este-l'ab ta v.ı. 
111: 20 

ın3 • dilme: 10 m3 

abruk 
at, Benzin, Makine yagları v. s. 

Pi -----
ır b llladen köunirü: 80-100 t. (temd) 

. cnzin: 47 t 
~•n· 9 . 

' OO teneke 

~c ba 1 
htc ı( § 

1 ~arfıçe çivısı: 223 O k. 
ltıah,. 1c~v1.ta, somun, perçin, rondela. ımalinc 

CQtV'b e:ı2'iblar: 10 kalem (şart. 250 kr) 
torn, ~ cereyanlı motörle müteharriL: üniverııel 
r•t C:tgihı 220 volt ve 50 periotlulı: 1 ad. 

ı• 45 
~&'ih. O ad. (temd) 

' 
7 

•d. - icaz.ancı örsü: 3 :ıd. 

ttak z 
' ahire, Et S b ___ . eze v. s. 

ltırıç: ı20 t. - - ---

,, 15 
d,h~ ,, 
•dey1~ 
oyun etı· 3 
~- L ' t, ( teaıd) 

Cıı;;: 5 t 
1fır · · k ctı: 58 t 
llıc1:: 44 . 

tlı. t. 
ısır eti: 10 t . 

,, 

er1 
a t Ve barıı&k 
ı •nede v f 

enı t e at edea eşhasın eşyaları 
o oınobili (ternd) 

paıı. 1288 

aç. ekı. 1540 -

aç. eka. 1600 -
kapalı :a.k. O 21 

aç. ekı. 4?21 50 
kapalı z. 50000 -

tt 1780 

paz. 5962 50 
aç. ekı. 6499 -

kapalı z.. :L6400 -
pa1. 

.. 

kapalı ı. 

pa:ı. 

aç. ekı. 

paz. 
aç. art. 

tt 

5000 -
2500 -
1500 
511 50 

11115 
3960 -
2-475 

275 -

73<> -

35 -

177 53 

1403 93 
67 50 

Y6 60 

11:> 50 

120 -
740 25 
202 50 

316 62 
3750 

133 50 

447 19 
487 43 

1980 -

112 50 
38 44 

893 63 
297 -
185 63 

Müracaat yeri Gün Saat ------------

Kars Nafıa Müd. 

Maniaa V akf. Dır. 

" 
Harb Akad. Komut. 
Kütahya Vakf. Müd. 
Olimr. Muh. G. K. let. SAK 
lzmir Vilayetı 

M. M. V.SA.K 

Tophane Lvz. SAK 
Devlet Matbaası Dır. 

Tophane Lvz. SAK 

M. M. V. SAK 

24-1-38 

26-1-38 

26-1-38 

17-1-38 
19-1-38 
14-1-38 
17- t-j8 

25-1-38 

26-1-38 
18-1-38 

14-1-38 

28 · 1-38 

Yiıks. Deniz Tic. Mele. M. 24-1-38 
M. M. V. SAK 25-1 38 
Edirne Vilayeti 28-1-38 

Devlet O. yol. H. paşa 17-1-38 
D IJ. yolları Anlı:. H paşa 4.:, 38 

D O.yolları H . paşa 28-1-38 

PTT Lvz. Mud. 31-1-38 
M. M. V. SAK Ank. 25-2 38 

Tophane Lvz.. SAK 26-1-38 
,, 13-1-38 

" 12-1-38 

" 
12-1-38 

İzmır Emrazı Sar. Hast . 13-1-38 

" 13-1-38 
Hozat Aık. SAi\ 27-1-38 
Kütahya Hııva SAK 22-1-38 

" 
22-1-38 

Türk Hava Kur. lıt. Şub. 26-1-38 
lzmir Memleket Hut. 25-1-38 
Ordu Nafıa Müd. 17-1-38 

15 -

14 

14 -

11 
14 
15 -
11 

10 -

15 
14 

14 30 

11 

14 -
15 -
15 -

10 30 
ıs -

15 -

11 

15 3ll 
14 30 
14 30 
14 30 
11 
11 -
15 -
10 -
10 -

11 -
9-

14 -

R 

f şaat - Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

Kars Nafıa Müdürlüğünden: 

lğdırda yapılmakta olan hükumet konağının 15 
bin ve 4 bin lira ki cem'an 19 bin liralık inşaatına ila
veten mezkur inşaatın bakiyesi olan 17318.01 liralık bir 
kısım inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 24.1.938 tarihine musadif paz rtesi günü 
saat 15 te Kars Nafıa Müdürlüğünde toplanacak eksilt
me koıoisyonunca yapılacaktır. 

3 Muvakkat teminat 1 +36 35 liradır. 
4- Plan, keşif, münakasa şartnamesi l lira mukabi· 

linde Kars Nafıa Müdürlüğünden verilecektir 
5- İstekli olanlar teklif mektublarile beraber ~teminat 

mektub ve makbuzlarım Nafıa Vekaletinden almış olduk· 
ları yapı ehliyet vesikası ve Ticaret odası kayid hüviyet 
varakasını, mühürlü bir zarfa koyarak ukarıda yazılı 
saatten bir saat evveline kadar komisyon reisliğine mak· 
buz mukabilinde teslim etmeleri veya posta ile ıönder
meleri. 

6- Postada geciken teklif mektubları Komisyonca 
nazarı itibara alınmıyacaktır. İlk talibe ihale edilecektir. 

Harb Akademisi Komutanlığından: 

Harb Akademisi dahilinde yapılacak tamiratın 1 .1.938 
günü yapılan pazarlık neticesinde isteklilerin verdikleri 
fiat uygun görülmediğinden pazarlığın 11.1.938 pazartesi 

günü saat 11 e bır.lkıhı l'< üı-r:! 1) gj1 u-ıabldığrnı bil
dirilen şartlar dahilinde ve aynı gün ve saatte Komiı
yona müracaatları. 

Mania& Vakıflar Müdürlüğünden: 

1-Manisada İnönü bulvarındaki vakıf arsa üzerine 
yapılacak olan iki katlı ve iki kapılı bir kira evinin a· 
nahtar teslimi inşası 4. 1.938 tarihinden itibaren açık ek
siltmeye konulmuştur. 

2-Bedel keşfi 9851 lira 12 kuruştur. 
3 Evrakı keşfiyesini ve planını görmek isteyenlerin 

Vakıflar umum müdürlüğü ve Manisa vakıflar müdürlü
ğüne müracaat eder ve şartnameyi 25 kuruş mukabilinde 
alabilirler. 

4 -Eksiltme 26.1.938 tarihine müsadif çarşamba günü 
saat 14 de Manisa vakıflar müdüriyeti binasında komis
yon huzurunda yapıhtcakhr. 

5-Münakasaya gire~eklerin 2490 sayılı kanundaki 
şartları haiz olmaları ve iıışaat müteahhidi olduklarına 
dair vesika ibraz etmeleri şarttır. 

6-Muvakkat teminat 739 liradır. 
7 - T ekarrür ed~cek bedel haddi layık görüldüğü tak· 

diree umum müdürlükten bili tizan ihalei katiyesi yapı
lacağı ilan olunur. 

* * • 1- Manisada Ha kevi civarındaki vakıf arsa ü· 
zerine yapılacak olan iki katlı ve iki kapalı bir kira 
evinin anahtar tesli i inşası 4. l.!:138 tarihinden itibaren 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Bedeli keşfi 9261 lira 58 kuruştur. 
3- Evrakı keşifyesini ve planını görmek istiycnlerin 

Vakıflar Umum müdürlüğüne ve Manisa vakıflar müdür· 
lüğüne müracaat eder ve şartnameyi 23 kuruş bedel mu
kabilinde alabilirler. 

4- Eksiltme 26.1.937 tarihine müsadif çarşamba 
günü saat 14 de Manisa vakıflar müdüriyeti binasında 
komisyon huzarunda yapılacaktır. 

5- Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanundaki 
şartları haiz olrraları ve inşaat müteahhidi olduklarına 
dair vesika ibraz etmeleri şarttır. 

6- Muvakkat teminat 695 liradır. 
7- Tekarrür edecek bedel haddi layık görüldüğü 

takdirde Umum Müdürlükten bil'istizam ihaleyi katiyesi 
yapılac:ağı ilan olunur. 



Gümrük Muhafaza Genel Komutaehgı İstanbul 
Satınalma Komisyonundan: 

Gümrük Muhafaza Genel komutanlığı deniz vasıtala-
rından 45 s yıh otörün makine tamirinin pazarlığı 14. l · 
938 cuma günü saat 15 te yapılacaktır. 

T hmin tutarı 465 lira ve ilk teminatı 35 liradır. Şart 
namesi komisyonundadır. Görülebilir. 

isteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuziyle 
Galata Eski İthalat gömrüğü binasındaki komisyona gel
meleri. 

İzmir ili Daimi Encümeninden: 

ldarei hususiyeye aid Tilkilik parti nahiye ocağmıu 
isticarında bulunan binanın 766 lira 54 kuruş bedelle 
onarılması 15 giln müddetle açık eksiltmeye konuldu
ğundan isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre 
haztrlıyacakları temioatlari e birliktt l 7. t .938 pazartesi
günü saaat 11 de il daimi encümenine başvurmaları. 

Kütahya Vakıflar Direktörlüğcnden: 

Şehreküstü mahallesinden Cumhuriyet c ddesin deki 
Asıklık hamamın keşifnaaıe ve fenni şartnamesine uygun 
olarak tamirinin eksiltme işi 15 güc müddelle 19.1.938 
çarşamba gününe kadar uzatılmıştır. İstekliler mezkur 
günde saat 14 e kadar vakıflar idaresine müracaatları 

ilAn olunur. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari atat:__ 

Milli Müdafn Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

1. Hepsine tahmin edilen fiatı 2367 lira olan 70 ka
lem kimya alet ve edevata açık eksiltme ile satırı alına· 

caktır 
2. Eksiltmesi 25 1.938 salı günü saat l O da MMV 

satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
3. İlk teminat 177 lira 53 kuruştur. 
4. Şartname MMV sabnnlma komisyonundan ahoır. 
5. Eksiltmeye girecek) r kanuni teminat ve 2490 &a

yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazdı helgele
riyle birlikte eksiltme gün ve saatmda MMV. satmalma 
komisyonunda bulunmaları. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

İst nbul Levazım Amirliği Satınalma Komi yonundan: 

Askeri lis ve orta okullar için alınacak 77996 met· 
re pijamalık be:a 26.1.938 çarşamba gunu saat 15 de 
Tophanede istanbul levazım amirliği satınalma komisyo
nunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin be
deli 18719 lira 4 kuruş, ilk teminatı 1403 lira 93 kuruş
tur. Şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir. istek
lilerin kanuni belgelerile teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. 

Dövlet Matbaa ı Direktörlüğünden: 

Muvakkat 
Miktarı Cinsi Tahmini tutarı pey akçesi 

5000 metre Tela 900 lira 67,5 lira 
7. l .738 cuma günü saat 15 de yapılacağı ilan edilen 

tela açık eksiltmesine gelen olmadığındşn 18. t.938 sah 
günu saat 15 te yeniden Basımevimizde açık eksiltme ya· 
pılacnğı ilan olunur. 

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

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Topçu nakliye okulu için 161 adet ders masa ına ve· 
rilen fiat pahalı görüldüğünden tekrar pazarlığı 14.1.938 
cuma günü saat 14,30 da Tophanede levazım iimirliği sa· 
tınalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 1288 
lira ilk teminatı 98 lira 60 kuruştur. Şartnamesi komis
yonda nümunesi okulda gorülübilir. 

İsteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

Kereste, tahta ve saire 

Milli Müdafaa Vekileti Sabnalma Komiıyonundan: 

Tahmin edilen fiata 1540 lira olan 20 metre mikabı tahta ile 
10 metre mikabı dilme açık ekıiltmc suretile ahnacakhr. 

Ekıiltme 28.1.38 cuma günu uat 11 de yapılacaktır. 
ltk teminatı 115 lira 50 kuruştur. 
Şartnamesi hergün MMV sııtınulma komisyonundan paraıız a

lınabilir. 

MÜNAKASA GAZETESi 

Mahrukat Benzin- akiııe yağlan v. s. 

Milli Müdafaa Veki1leti Sahnalma Komisyonundan; 

1. Beher kilosu biçile ı ederi l 1 kuruş olan 47 ton 
ağır benzin kapalı z rfla eksiltmeye konulmuştur. 

2. İlk teminat parası 7 40 lira 25 kuruştur. 
3. İhalesi 25.1.938 salı günü saat 15 dedir. 
4. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 

üncü maddelerinde istenilen belgeleriyle birlikte teminat 
ve teklif mektublarını ihale gününde en geç bir saat 
evveline kadar MMV satınalma komisyonuna vermeleri. 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi Müd "rlüğünden: 

Cinsi Miktarı Muham. 
Çoğu Azı fiatı Çoğu tutarı 

Kriple m~den ton ton Lira Kr. Lira Kr. 
kömürü 100 80 16 00 1600 00 
Çoğu tutarına naxaran muvakkat teminatı 120 Liradır. 

Mektebimize lüzumu olan ve muhammen fiatı, mik
tarı ve muvakkat teminatı yukarıda .yazılı kriple maden 
kömürünün 24.1 .938 pazartesi günü saat 14 de açık ek· 
siltme suretiyle mubayaa ve ihalesi yapılacaktır. 

Talihlerin şartnamesini görmek üzere mekteb muha
sebesine ve 2490 sayılı k nununun 2 v 3 üncü madde
lerindeki şartları haiz olmaları laıım gelen ek iltmeye 
iştirak edeceklerin de yukarda yazılı muvakkat teminat
larını İstanbul Yüksek Mektebler Muhasebeciliği vezne· 1 
ıine yatırdıklarını gösterir makbuzlarile veya banka mek- ı 
tublariyle ve Ticaret odası yeni yıl belgeleriyle mekteb· 
de müteşekkil komisyonu mahsusu a belli gün ve saatte 
mllraca ati eri. 

Edirne Vilayeti Daimt Encümeninden: 

Uzunköprü-Keşan yolunda çalıştırılan Nafıaya ait kamyonlar 
için 900 teneke benzin satın ahnncaktır. Taliplerin ,artn meyi 
i'Örmek üzere 202,5 liralık teminat makbuzl rile birlikte 28.1.38 
cuma iÜnÜ saat 15 te vilayet d imi Encümenine i'tılmeleri. 

~üteferrik 

Devle~ Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdare inden: 

10 

Erzak, Zahire, ft ve Sebze: 

l tan bul Levazım Amirliği Satın alma Koınb) on 

idareleri lstanbul levazım amirliğine bağlı müe:ı; 
alınacak 120 ton pirinç 26.1.938 çarşamba glinii s 
da Tophane Satınalma komisyonunda kapalı zarflıı 
"I yapılacaktır. Tahmin bedeli 26400 linı. ilk temi 
liradır. Şartname ve nümunesi komisyonda görüleb 
teklilerin kanuni belgelerile teklif mektublarrnı ıhıı 
den uir ı:ıaat evveline kadar komisyona vermelerı. 

* * * İstanbul levazım amirliğine bağlı miiesse sı 
beş hin kilo pirinç l 3.1.938 perşembe günü saat 
Tophanede satınalma komisyonunda pazarlıkla al 
İhale günü tft lirn artile alınacak olan işbu pirin 
teklilP.rin belli aatte komisyona gelmeleri. 

• *. lstanbul levazım amirliğine bağlı ınües e::ıat 
bin liralık sade yağı 12.1.938 çarşamha günii saat 
pazarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli beher kilo
ru~tm. lhalt• günü tec:}irn ~nrtile olınacak olan i~bu 
i"tekJılr rin beJli c:aatte komisvona gelmeleri. 

* • * Kırklarelinde bulunan kıtaat için :roo lir 
yağı 12 .. 938 çarşamba günii aat l4,30 da 1 tanbıJ 
hanede lernzım amirliği ~alınalma komisyonunda 
alınacaktır. Tahmin bedeli 92 kuruştur. ihale günll 
şartile ahmı.cak olan işbu rnğ 1çin io:.teklılerin bel 
komi yona gelmeleri. 

lzmir Emrazı Sari) e hastane i başhekimlığind 

Haıstaneımz ihtiyacından aş..ığıda yazılı 2 kalefll 
açık eksiltme~i on gün nıiiJdetle temdit edilınıştiı. 
meleıi hergün haıstanede görülebilir. Eksiltme 13.1.ı.ı 
şembe günü ::>aat l l de Tepecıkte emraz ariye Jıa
de toplaIJan komi } ona miiracaatları. 
Tahmin 1uvakkat 

bedeli Miktarı teminatı 

L. K. Kilo L. K 
ı soo :wo > 11 2 so 
sıı ~o 5000 38 44 

Cin-.ı 

Koyun eti 
Birinci ekmek 

Hozat Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Muhammen bedeli 4221 ,50 Jira olan ınuhtelıf eb'atta 
22300 kilo freze başlı karfiçe çivİ<:İ l 7 . l.938 pazartesi gü-
11ii saat 10,30 da Haydarpaşadn gar binası dahilindeki ko
misyon tarafından açık ek ıltıne ıle atın lınacaktır. 

Bu işe girmek İ8tıyeıılerin 3J6 lira (,2 kuruşlulc muvak-

Hozat garnizon birlıklcri jı;in 58100 kilo ~ 
nin kapalı zarf la ehiltınc i 27. t .938 .ı..ıt 13 le lloı• 

ri satınalrna komis•;onunda yapılacaktır. 
2- l\1uhammcın lıNleli l ı 1 tS lira ılk tPnıiııatı ~ 

63 kuru~tur. ~aı tıı ,ı ıne,.,i komi") onda gürıiltir f-.trklı 1 

ı nuni ve.,ikalarıda ıhti\a edf>n t<.>khf mPktublarını '-tl 

kadar komİ::ı)ona vernıelrri. 
kat teminat ve kanunun taym ettiği ~e-.aıkle birlikte ek ilt
mc günü saatine kadar koınL)oııa müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler kom İS} ondan parasız olaruk dağılıl

maktadır. 

* • • Muhammen bedelleri ;)Q,000 Jira olan 10 kalem 
muhtelif cıvata, ı;;omun, peı çiıı, rondelfL imaline mnh~u., tez· 
gahlar 4.3.1938 cuma günu ~ant JS le kapalı zari Utiulile 
Ankarnda ldare bina .. ıntla satın alırıacaktır. 

Bu işe girmek i teyenlerin 3750 liralık ınurnkkat temi· 
nat ile kanunun tayin eitiği \ c-.ikalan ve afıa \1üleahhit
lik \C ilrnsı \C teklıflerrni ayni giin .. aat 14 e kadar Komis· 
yon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 250 kuru~a Ankara ve Haydarpaşa \CZnc-

lerinde satılmaktadır. 
• * * ~1uhammen bedeli 1 780 lir" olan bir aded 2:!0-. olt 

SO periyotluk mütenavip eereyaıılı nıotörle müteharrik Üııi
versel ıorııa tezgahı 28.1.938 ruma güııii aat 15 te Hay· 
darpaşada gar binaısı dahilindeki Komisyon tarafından ka· 
palı zarfla cksiltmeyt> konmuştur. 

Bu j~e girmek i~tiyenlerın 133, )0 lırahk muv<!kkat fe· 

miııat ve kanunun tayın ettiği \ esaıki re::ıiın \ e izahatı muh· 
tevi teklıf mektuularını ayni giiıı ~aat 14 e kadar Komiıt
yon Rei liğine vermeleri lazımdır. 

Bu i~e aid şartnameler Komisyondan parasız ol.uak <l..ı 
ğıtıJmaktadır. 

Milli Müdafaa Vekaleti Sahnalma Komisyoııund n : 

1) Müteahhid nam heıabrna ihalesi yapılacak olan 7 adet muh· 
telif tezgah ile 3 adet kazancı örsü açık ekıiltmeye konmuştur. 

2) Tahmin edilen bedeli 6499 lira olup ilk teminat para51 487 
lira 43 kuruştur. 

3) ihalesi 25-2-938 cuma iÜnÜ saat 1 l dedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 ıayılı kanunun 2, 3 üncü mad· 

d lerinde istenilen belgelcrile birlikte ihale gün ve ıaatinde M.M. 
V. satınalma komisyonunda hazır bulunmaları. 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

30.12.37 tarihinde kllpalı nrflı> eksiltmesi yapılacağı ilin edi· 
len 450 aded terazi 31. t.38 pou;.rte i günü ihalesi yapılmak Ü7.ere 
pazarlıkla mubayaa olunacaktır. Muhammen bedel 5962,!) lira o• 
lup muvakkat teminat 447,19 lir.ndır. 

isteklilerin şartnameleri ~örmek üzere herglin Ankarada le· 
vazım müdürlügunf' ve İ tanbuldn Be)'O~lunda levazım ayniyat 
şubesi mlidürlüğilne mür caatlerı. 

• * • 
Galvanize gaz boru u ve tderrunh, Flançlı ve ambuvatmanlı 

dökme boru, vana ve dir ek 1alınacaklır. Bak: OD yol. ilıialarına. 

J iHah)a H.n.ı 3atıııalın .ı Koıııi~yonu Ba;?kanlı~ıııt 

Kiitalıyuda IJaHı Birlıklc•riııiıı mayı-. 938 nihay t 
dar a~ağıda cins 'c tahmini mikdar \e tutarları l 

mek ' e ... ığır (•ti a ık ck:,,illmeye konulınu .. tur. J .... te~ 
ı.artnamderini görıııek üzre hergüıı Hava Lernzıın ııı 

ğüne ve ebıltme e girecek olanlatm da temiııatl 
kanunuıı icalıetirdiği \ eı:;a iklr lıi r1iktr 2~. l.938 cmnar 
nü aat 10 da Ticnret Oda mdaki alım atım komı .. 1 

müracaatları. 

Cinsi Tahmini Tahmini Mu Hı~ 
mık darı tutarı temıfl 

Kilo Lira L. ~ 

ıncı rıP\ ı ekmek ı 1 000 3960 297 ( 

1 rncı llf'\ ı ::ıığır eti 10 000 2475 185 { 

•• E Li _______ ,,,,,/ ) ZA 
İzmir Memleket Hutaneıi Baştabipliğinden: 

lzınir Memleket hastane.sinde 1-7-937 tarihinden 30 9 93 
lıine kadar h~stanede vefat eden eşha11n eşyaları 5-1-938 t 
kadar 20 gün müddetle a;ık artırmaya çıkarılmı,tır. 

Arttırma günü olan 25· 1 938 tarihine raalıyan çarşart1b' 
saat 9 dım 12 ye kadar Memleket hutanesinde heyet bo• 
satılacaktır. İsteklilerin mezkur gün ve saatte ha1taneye 
caatları ilan olunur. 

Türk Hava Kurumu İstanbul Viliyct Şubcıindell' 

Kurban bayramında teşkilatımız tarafından toplıınac•~ 
ve barsaklar pazarlık sur tile ayrı ayrı arttırmıya konınuf1 

26.1.38 çarşamba günü saat 11 de fiat değer görülür•' 
ıi yapılacaktır. iatckliler şartnameyi görmek üzere herg~" 
ğaloğlund ki 4ube merkezine müracaat edebilirler. 

Ordu Nafıa Mödürlüğilnden: 

EncÜınPni Daimi Vilayetçe 11çık artırmaya konulan 2if 
muhaınnıcrı kıymetli benz otomobillne müddeti zarfında t•1 

mndıtından Encümeni Villyetin 27 12-937 gün ve 823 ı•f 
rarile muteber bir tüccar göıtermek veya banka mektub" 
etmek suretile mezkur olonıobillcrin bedeli bir senede öd' 
ş rtile 17· 1-938 pazartesi 2ünü aaat 14 de ihalesi yapılrn•" 
yirmi ıı-ün müddetle açık nrtır aya konulmuıtur. 

Talip olanların mezkur günde 'Enct\meni daimi \•iliyr.t• 
cut tmeleri ilan olunur. 
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j İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

1-Şartname ve nümuneıi mucibince 5000 adet yeşil 
renkte Sümen Sünger kağıdı pazarlıkla satın alınacaktır. 

-il-Pazarlık 11 1 938 tarihine rastlayan salı günü 
saat 14 de Kahataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IH - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

iV İsteklilerin pazarlık ıçın tayir. edilengün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralariylc birlikte adı geçen Ko
misyona gelmeleri ilan olunur. 

• • • 
(M) (8719) 1332 4-4 

1- Şartnamelerine ekli listede eb'at ve miktarı yazı· 
1ı nümunesi mucibince 5,000,000 şişe kapsülü pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

il- Pazarlık 2.1.938 tarihine rastlayan çarşamba 
günü saat 15 te Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111 - Şartname ve nümuneler parasız olarak hergün 
sözü geçen Şubeden alınabilir. 

lV- İsteklilerin paıı:arlık için tayin edilen gün ve 1aat
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (61) 2-4 ,... __ 

rangoz işleri 
ünakasası 

Güzel San'atlar Akademisi 
Direktörlüğünden: 

Akademi için 2 adet teJefon masası, 3 daktilo masası, 1 stor
lu dosya dolabı, 1 mecmua etajeri, 1 sabit büyük ma .. a, 1 sabit 
küçük rnaaa, 2 masa sağ ve sol, 5 vidasız tabure, 5 vidalı ta
bure, 1 sıralı etajer, 2 sırasız etajer, 1 dolap, l masa, 3 mürak· 
ka tahtası, 4 mürakka tahtası, 2 siyah yaıı tahtası, bir mühre 
taht ıı, 14 tabure, 1 masa, 1 yazı tahtası, 1 mermer masa yap
tırılacaktır. Münakasa açık eksiltme usulile 15.1.938 pazarteıi 
&Ünü uat 11,30 da Cağaloğlundn Yüksek Mektepler Muhaaebe· 
ciliğinde yapılacaktır. 

Yapılacak ifin muhammen bebeli l 146 lira 60 lcuruttur. Mu· 
vakkat teminatı mıktarı 86 liradır. Şıutname ve resimler Aka· 
derniden parasız verilir. Taliplerin MarAngoı fabrikası sahibi bu-
luııduklarına dair vesRik ibra:1: etmeleri 4arttır. (83) 2-4 -.. 

D.D.YOLLAQI İSLETME u. MÜDURLÜGÜNDEJı L • 
Muhammen bedeli 8500 lira 10 kuruş olan Galvanize gaz bo

rusu ve teferrüatı Flançlı ve Ambuvatmanlı dökme boru, Ambu
vatmanlı vana, dirsek ve saireden mürekkep 17 kalem malzeme 
3-11-938 perşembe günü saat 15 te Haydarpa,ada Gar binası için· 
de toplanan Komisyon tarafından kapalı zarf uıulile satın alına· 
caktır. 

Bu ife girmek ısteyeolerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 
t•ınıj gazetenin 1-7·937 T. 3645 No.lu nüshasında intişar eden 
talim,.tname dairesinde alınmış ehliyet Yesikaıı ve 637 lira 51 
kuruşluk muvakkat teminatlarilc teklif mektublarını muhtevi 
zarflarını eluiltmo günü aut 14 e kadar Komisyon Rei•litine 
vermeleri lazımdır. 

Bu ife aid ,artnameler Haydarpaşada Satınalma Komisyonu 
tarafından para11z. olarak da~ıtılmaktadır. ( 127) 1 -4 

• • • 
Muhammen bedeli 24500 lira olan 700 ton döküm koku 18-1-937 

•alı günü nat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare bina
sında satan alınacaktır. 
. Bu i4e girmek i11teyenlerin 1837,50 liralık naııvakkat teminat 
•le kanunun tayin ettiği veıikaları ve Nafıa müteahhitlik veıikaaı 
ve tekliflerini aynı gü:ı uııt 14,30 a kadar komisyon Reiılitine 
Vcrrnelcri lbımdır. 
li Şartnameler parasız olarak Ankarada Malı.eme Daireıinden, 
aydarpaşada Tesellüm sevk şefJiğinden dağıtılmaktadır. 

(8701) 4 4 
• * • 

Muhammen bedeli 67200 lira olan 11250 adet makas meşe 
~raverıi 24. 1.938 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf u'uli 
•le Ankarada İdare binasında aatın ahnacaktar. 
k Bu işe girmek isteyenlerin 4610 liralık muvakkat tenıinat ile 

anunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve 
tekliflerini ayni gün aaat 14,30 a kadar Komi•yon Reisliğine ver· 
trıeleri lAzımdır. 

İ ~artnanıeler 336 kuruta Ankara ve Haydarpaşa, Eskitehir, 
ırnır ve Mudanya veznelerinde satılmaktadır. (100) 2 -4 

• y ı· • • . . . 
er ı ve Ecnebi mala ait muhamme:n bedelı ve ısmı aşağıda 

r-ıılı muhtelif civatalar 21-2-938 pazartesi günü uat 15 tc kapa· 1 
zarf usulile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 
Bu ite girmek isteyenlerin teklif edilecek malın yerli veya 

•cnebi old rr " · t ·1 k Uauna gore hizalarında yazılı muvakkat temına ı e 
anunun tay· tt• · · hh" l"k "k t ki' ın o ığı veaıkaları ve Nafıa miltea ıt ı vesı ası ve 
c ıflerini ay ü R · 1 .•• 1 • ~ nı ~ n saat 14 e kadar Komisyon eıs ıgıne verme· crı lazımdır. 

Şartnameler lb'7 k 
Ver. 1 uruş mukabilinde Ankara 

ne erinde satılmaktadır. 

_ ismi 

53 kalern L 
.. u,,telif civata 

Yerli mala ait 
muha m. muvakkat 
bedel teminat 
lira lira -60600 4280 

ve Haydarpata 
(31) 3-4 

Ecnebi mala ait 
muham. muvak

bedel kat temi11. 
lira lira -33318 2498.S.1 

MUNAKASA GAZETESi 

PiYASA HABERLERİ 
~· ~ 

But maden hurdalarının dışari 
edilmesi ve satın alınması 

Kanun No. 3284 

çıkarılmasının yasak 
hakkında kanun 
Kabul tarihi: 17-12·1937 
Netir terihi: 22-12·1937 

Madde 1- Demir, bakır, kurşun, kalay, tutya, aleminyum, 
antimuan ve nikel hurdalarile bunların hurda halindeki halitala
rının ve kullanılmıyacak bir hale gelmiş bilumum muharrik veya 
muteharrik vHıtaların memleket dı,ına çıkarılmasını yasak et
miye icra Vekilleri Heyeti salihiyetlidir. 

Bu maddelerin memleket içinde sablması •erbeattir. 
Madde 2- Resmi daire ve müe1&esclerde birinci maddedo 

yazıla mevaddan kendi ihtiyaçlarmdan fula olanlar, 2490 sayılı 
kanunun 66ıncı madde5ine göre askeri fabrikalara devredilir. 

Madde 3- Birinci maddede yazılı hurda madenlerle halihla· 
tının ve muharrik veya müteharrik vaaıteların satın alınması için 
aıkeri fabrikalar Umum Müdürlüğü b-tçcsine her ı;ene lüzumu 
kadar ayrıca tahsisat konur. 

Madde 4 - Birinci maddede yazılı hurdalardan, Fabrikalar 
Umum MüdGrlüğünce tayin edilecek yerlerde &11keri fabrikalar 
teşkilitrna arz ve teklif olunanlarının bu kanunda tayin edilen 
fiat ve fartlara ıöre .atın alınmuı meıcburidir. 

Madde 5 - Birinci maddede yazılı mevaddın askeri fabrika
lara arzcdilenler hakkında 2490 sayılı kanun mucibince tetkil o· 
lunacak ıatınalna komiıyonlarınca bu maddelerin ecnebi mem· 
Jeketler hurda piyasaları hakkında her üç ayda bir iktisat Veki
letindcn alınacak malümat göz.önünde bulundurulm k ve işbu 
piyasa fiatlarından çıkarılması lazım ırelen nakil vesair masraf
ları çıkarılmak auretile elde edilecek harici piyasa fiatlarile ar
ı:olunan hurda n halitanın vaxiyetine ve dahili piy sa fiatları 
üzerinden tesbit ve ilia olunacak fiatlara göre muamele yapılar. 

Madde 6- D.ııvlet Demiryolları idaresince ask ri fabrikalar 
idaretinin naklettireceği hurdalarm her tonundan kilometre ba· 
tına bir kuruşu geçmemek üzere Ocret alınır. 

Madde 7- Birinci maddede yazılı hurdalardan konulan ynu
ta ku,ı, memleket dışına çıkarılmlllı teşebbüs edilenl,.r müu
dere ve askeri fabrikalara teslim olunur ve yasnğa karı,ı hareket 
edenler Türk ceza Kanununun 61, 62nci maddeleri delaletilc 526 
nei maddesine ıöre cezalandmlırlar. 

Bu hurdaların memleket dışına çıkarıldığı anbit olduğu taktir· 
de, aynı madde hülcmüne tevfikan cezalandırılmakla b~raber çı· 
karılan hurda kıymetinin bir misli faı.lasıda ayrıca cexa olarak 
iıtif a olunur. 

Madde 8- Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 9 Bu kanunun hükümlerini icraya icra Vekilleri He-

yeti memurdur. 

Hariçden ithal edilecek 
hakkında 

Karaı name No. 2 7824 

şekerlerin gümrük resmı 
kararname 

Hariçdcn ithfil edilecek şekerlerin gümrük ı·cımi hakkında 
hazırlanan kararın 2294 aayılı kanunun verdiği salahiyete istina· 
den mer'iyetc konulması; iktisad Vekilliğinin 10.12.37 tarih ve 
14282 sayılı teklifi ve Maliye Vekillifinin 13.12.37 tarih ve 23279 
36315 sayılı mütaleanemcsi üzerine icra Vekilleri Heyetince 
13.12.37 tarihinde onanmııtır. ' 

Karar 
1- Ticaret mukavelesi veya modüs vivcndi a kdetıneyen dev

letler ülkesinden Türkiyeye yapılacak itbnlata memnuniyetler ve· 
ya tahdid veya takyitler tatbikine dair olan 1873 numaralı kanu
na müıeyyel 2294 sayılı kanunun birinci maddesinin verdiği aa
lahiycte istinaden şeker istihlak ve gümrük resimleri hakkındaki 
2785 numaralı kanunun ikinci maddesile teabit edilmiş bulunan 
15 kuruş resmi 1938 aenesi haziranına kadar ithiil olunacak fe· 
kerlerden küp şeker için 13,5 ve kristal şeker için 11,5 kuruşa 
indirilmiştir. 

2- 1936 mali scneıine mahsuben sipariş edilen ve böyle ol
dutu İktisat ve Maliye Vekillerince yupı1acak tetkik neticesinde 
teıbit edilecek ola şekerler yukarıdaki fıkra hükmünden istisna 
edilmittir. 

Maliye kabz.ınıalları tüccar komiayoncu ddediyor 
Geçenlerde, maliye şubesi ile kabzımallar arasında, unvan ve 

vergi tahakkuku meselesinden bir ihtilaf çıkmıştı. Maliye, kab
zımalları tüccar komi,yoncu addetmiş ve ona göre vergi tarhet· 
ıniş, beyanname vermeğe v defter tutmağa mecbur saymış ve 
şimdiye kadar beyanname vermedikleri ve defter tutmadıkları 

için de cezalı olarak vergi &lmak istemişti. Kabz.ımallnr, buna 
itiraz etmişler, diğ~r taraftan da, belediye ve Ticaret Odası, kab · 
zımalları kabzımal olarak kabul etmişti. 

Ka bzımnlların yaptığı itirazı, tetkiki itiraz komisyonu \. arid 
ıörınemiı; ve maliye tubeıinin karermı yerinde bulmuştur. Kab
zımallar, buna da itiraz etmeğe ve mnli müşavirleri Şevket Ka· 
radenizi Ankaraka göndermeğe karar vermitlerdir. 

Şimdiye kadar halde mevcut 60 kabzımaldan önce ti, sonrrı 
da 21 tanesine aid itiraz, tetkiki itiraz komisyonunca reddedile· 
rek kendilerine bildirilmiştir. Diğ~rleri de peyderpey gelml'kte
dir. 

Kabzımalların bir derdleri daha vardır: 1937 tubatı içeriıinde 
bal müdürlüğü nsıt sile belediyeye müracaat ederek, eğer mey
valar için mahzuru yoksa, teıieat masrafı belediyey , mahrukat 
masrafı kendilerine aid olmak üzere kalorifer tealsatı yapılmaaı 
m, yok, eğer mah7urlu ise soba kurmalarına müsaade edilrueılni 
iıtemi.ılerdir. Belediye. bir seneys yakın bir zaman ııeçtiği halde 
henüz cevap vermemittir. Kabzımallar, bu halden de şikayet et
melde, kışın bu yüzden hastalandıklarını söylemektedirler. 

,:-------------------------~ 
Tüccar kimdir? 

"Tüccar, milletin emeği ve üretimi kıymetlendiril· 
mek için eline ve zekaıına emniyet edilen ve bu em
niyete liyakat göstermesi gereken adamdır., 

K. ATATÜRK ... _______________ _ 

(Dördüncü ıahifeden devam) 

Mardi 1 1-1-938 

Appareils pour mesurer le vent (Min. Def. Nat.) N. 537 
Constr. bat . .surveillance douaniere (Dır. Trav . Pub. Ourfa) N. :558 
Pois chiohe (lntend. Ank.) N. 558 
Co~rroie de balance et courroic pour etrier (Command. G Pn. Gend. 

Anlc.) N. 560 
Farine (Com. Ach. Milit. Isparta) N. 562 
Courroic (Fabr. Milit. Anlc.) N. 563 
Mazoute ( ,, ) N. 563 
Bles concasıes (intcnd. Tophane) N . 564 
Conıtr. maısons pour fonctionnaire de la douane (Dir. Trav. Publics 

Gaziantep) N. 565 
Rep machinc d u grand vaisseau (Surv. Douanierc lst.) N. 565 
Foin (Com. Ach. Milit. Vıze) N. 567 
Papier vert pour ııous·mnin (Dir. Gen. Monop.) N. 569 
Paille (Com. Ach Mılit. f clcirda:h) N. 572 
Chıırbon lignite ( " ) N. 572 
Rep. deoôts Akkeupru (Min. Def. Nat.) N. 573 
Petrole (Com. Ach. Milit. Vize) No 574 
Eııırnic-aıaınfl et toile {lntend. Toph:ıne) No 575 
Gılets et cuquettcs (Municip. lst.) No 576 
Jmtol e!Cctrique le reg. iz.mir (lnt. lz:mir) No. 576 
Con~cti on de costumes {Faculte Forcst. lst.) N. 577 
Bles concau ·s (lntend. iz.mir) N 577 

• Les :ıs terısqueı ındiq ıent une vente par voıe de surencber~. 

N. B.- Lc;s Noıı; ındiqu es en rcg-ard dcı :ırticles ıont ceux du 
journal danı lequel l 'aviı n paru 

Ist. Ticaret ve Zahire Borsası 

[Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul ] 

7 - 1 1938 

FİATLAR ( Cours officiels) 
Afion (Opium) 
Butday yumuşak (Ble tendrc) 
Buğday sert (Ble dur) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seigle) 
Keçi kılı (Poils de Chevre 
İç fındık (Nois. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Nohut iri(Pois chiche) 
Buğday kızılca (Ble roux) 
Yulaf (Avoine) 
Yapak Anndolu (Mohair ) 

" Trakya ,, Thracc 
Kuş yemi (Millet) 
Pamuk yağı (Huilc de colon) 
Susam ,, ( ,, sesame) 
Darı sarı (millet jeune) 
Suıam (Sesame 

Aşağı (Moins) Yukarı (Plus) 

5 32 -
5 25 -
4 11 -

4 38 -

33 20 -

52 

5 35 -

4 12 50 

34 10 

Peynir kaşer (Fı omage kachcre) 
Zeytin yağı l.ci yemeklik (Huile d'ol.~ 
Kaplıca 

37 38 

Mercimek (LentiJlcl 
Badem iç 
Ceviz içi 
Mısır sarı (Mais jaunc) 
Peynir beyaz (Fromage blanc) 
Bakla (Fevc) 
Fındık kabuklu (Noisettes ) 
Tiftik m l 

,, oğlak 

Fasulye ufak (Haricot sec} 
Güz Yünü 

GELEN (Arrivages 
Afion (Opium) 
Buğday (Ble) 
Arpa (Or~c) 

Çavdar (Seigle) 
Un (Farine) 
Mısır (Mais) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Fasulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 

; Yapak (Moha~re) 
Yulaf (foin) 
Suum (sesame) 
Kuş yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Pois Chiche) 
Zeytin yağı (Huile d'ol.) 
B. Peynir (Fromage B.) 
Tiftik 
İç fındık (Noia. dec.) 
Razmol 
İç badem (amande) 

408 
69 
45 
21 
42 

11 

24 25 
27 
14 

İmtiyaz ıahihi ve yazı işlen 
Oil"C'ktm ü · t ım.'lil Girit 

8 

l GİDEN (Exportntion) 
·Razmol 98 50 

1 Arpa (Orge) 1540 -
Tiftik 28 75 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Po:s chiche) 
İç fındık (Nois dcc.) 
Un (farine) 
Kıl (poil) 
Yapak (Mohaire 1 
K fındık (Noisette) 
İç ceviz 

DİŞ FİATl..AR 
(Marchea Etrangers 

11 

5 

6 25 

Buğday (Ble) Liverpul 5 24 
,, ,, Şikago 4 43 
,, ,, Vinipek 5 90 

Arpa (Orge) Anvera 4 81 
Mısır (Mais) Londra 4 86 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 7 79 
Fındık (nois.) G.Hamburg - -

K " • 

Bı.\$ı~dığı vcı: ARTUN Ba11me111 
GRlatA Billur tok lı No 111 
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ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS Ptrs. 450 

6 " " 850 
12 " n 1500 

Etranger: ll •oiı Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs. 5 

LUNDl 

Quotidien des Adjudication 

•• u A 
AZE ES ---·---

A 

1 O Janvier 1938 

ADMINISTRA·ı tUI• 

Yoghourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T elephooe: 49442 

Boite Postale N. 1261 

Pour la Publlcite s'adreaser 
iı l' Administration Jou.rnal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adresıe Telegraphique: 
lstanbul MÜNAKASA 

Tablea Synoptique d~s Adjudications 
Mode Prix 

d 'adjudicat. eatimatif Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Caution. 
Proviıoire 

Lieu d'11djudication et du 
Cahier de.s Charreı Jours Hcure 

truction-Re aration- Trav Publics·Materiel de Construction- Cartographie 

truction une partie konak iOUVernemental a 
ir (cah. eh. L. 1). 
truction maison d'habitation pres la maison 
pcuple Manissa (cab. eh. P. 23). 

struetion maison puur hııbitalion au boulevard 
eunu a Maniıaa (cab. eh. P. 25). 
aration au batiment academie de guerre {aj. ). 
aration bain Aıııldık (~j.) . 

. machine du moteur No 45 
aration batiınent partie du peuple 

Pli caeh 

Publique 

,, 

Gre a ire 

grc a gre 
Publique 

17318 Ol 

9261 S8 

98Sl 12 

d65 -
766 54 

695 

739 12 

35 

Dir. Travaux Publics Kan 

Dir. Vakoufs Manissa 

" 

Comınand. Acadcmie de Guerre 
Dir. Vakoufs Kutahia 
Com. Aeb. Co• . G. S. fJouan. lıt. 
Vilayet lzmir 

24-1-38 

26·1-38 

26·1-38 

17-1-38 
19-1-38 
14·1-38 
17-1-38 

ıs 

14 

11 
14 
15 -
11 

duits Chimi ues et Pharmaceuti ues · lnstrunıents Sanitaircs-F ourniture pour Hôpitaux --=-- ~ --
rumentı et produita chimiques : 70 lots Publique 2367 -

billement · Chaussures Tissus - Cuirs 

ile pour pyjamas : 77996 m. Pli cach 18719 04 
ile pour relıure : 5000 m. (aj.). Publique 900 

meublement pour Habitation 

bleı pour classe : 161 p. (ııj . ) 

et Burcaux Tapisseric ete. 

ois de Construction, Planchcs Poleaux ele. 

anches de bois : 20 m3- Bois equare : 1 O m3. 

ombustible - Carburant-Huiles 

enzine : 47 t. 
ouille criblec : 80-100 t. (aj.). 
enzine : 900 bidons 

Gre a gre- 1288 

Publique 15'40 -

Pli cadı le k. O 21 
Publique 1600 

177 53 

1403 
67 50 

96 60 

115 50 

740 25 
120 -
202 50 

Com. A<:h. Mın. Dıif. Nat. Ankara 

Com. Ach. lntend. lst. Tophane 
Dir. lmprimerie de l'Etat 

Com. Adı. latend. ı.t. Toph.nc. 

Com. Ach. Min . Def. Nat. Ankara 

Com. Aeh. Min. Def. Nal. Ankara 
l 'ir. Eeole Comaıeree Maritime lıt. 
Vilayet Edirne 

25-1-38 

26-1-38 
18-1-38 

14-1-38 

28-1-38 

25·1·38 
24-1-38 
28·1·38 

10 

ıs -
15 -

14 30 

11 -

15 
14 
15 

• 

Divers 

etits clous : 22300 k. 
tabii pour fabricalion ecrou, boulon, rıvets ron· 
delles ete . : 10 lots (eah . eh. P. 250). 

Publıque 

Pli cach 
4421 so 

50000 -

Etabli de tour univerıel fonction. a moteur et a 
eourant permanent de 220 wo t et 50 per. 
1 p. 

Etablis: 7 pieceı - Enelume de chaudronnıer : 3 

" 
1780 -

Publique 6499 

preceı 

Balances : 450 p. (aj. ). Gre it gre S962 50 

Provisions 

Riz : 120 t. 

" : 15 " 
Beurr• f rais 

Pli cach 
Gre a grc 

26400 -

,, ,, 
Viande de mouton: 3 t. (aj. ) 
Pa\n: S t. (aj.} 

" 44 t . 
Viande de boeuf: 10 t. 

" " " 58,l t . 

B) Adjudications a la surenchere 
Habillements et nutreaı des mortB a l'hôpıtal] 

Reg. lzmir. 
A\ltO : 1 p. (aj.). 
Boyaux et peaux 

n 

" 

publiq e 

" pli cadı 

Publiquc 

" Gre a grc -
Bilumum Mliteahhit ve Tiiccarların 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Cünıhuriyeti hududları dahilinde bütün 

Münakasa ve Müzayede ilanlarını, günü gününe, top
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MUNA KASA 
GAZETESİ» nde bulabilirsiniz. O, sizin en lüzümlü 
Rehberiniz dir. Mcnfaatmız icnbı hemen abone kay· 
dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel.: 49442 

5000 -
2500 
1500 -
Sll 50 

3960 
2495 -

11115 -

, 

.,..-------------------------------~ 

312 62 
3750 -

133 50 

'187 43 

447 19 

1980 

111 50 
38 44 

297 -
185 63 
893 63 

1 F..xpl. Ch. de Fer Etat H.pacha 

{ 
Adm. Gen Ch Fer Etat Ankara 
Caisses Haydarpaclıa et Ankara 

1 Exp. Ch. de fer Etat Hnydarpacha 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 

17-1-38 
4-3-38 

28-1-38 

25·2-38 

Dircction E.conomat P.T.T. Ankara et 31·1-38 
lstaııbul 

Com. Ach. lntend. lst. Tophane 

n 

" 

26-1-38 
13-1-38 
12-1-38 
12-1-38 

Chef Med. Hop. Malad. Contıı. lzmir 13-1-31 
,, 13·1·38 

Com. Ach. Arnıce At•rien. Kutahia 22-1-38 

" Com. Ad,. Milit. Hout 

Chef Med. Hôp. Rer. lzmir 

22-1-38 
27-1-38 

25-1-38 

10 30 
15 -

ıs 

11 

15 30 
14 30 
14 30 
14 30 
11 -· 
11 -
10 -
10 -
15 

9 

275 Dir. Trııv. Publica Ourfa 
Ligu• Aviation Turque lstan bul 

17-1-38 14 
26 1-38 11 

, ~ 

HAFTALIK 

AKAR ve EMLAK GAZETESİ 
İstanbul İrad ve Emlak Sahibleri Birliğinin Organıdır 

Arzu edenlere meccanen nümune gönderilir 
Adreı: G11lata, Perşembe Pazar, Yoğurteu Hnn N. 7 

Telefon: 49442 

"'--~------~-----------------------'#" 

Avis ficiels 
De l' Administration Generale des 

Chemins de Fer et des Ports de l'Etat Turc 

Diveruı pieceİ de rechange pour locomotives dont les •• · 

1 
leurs estimatives et iaranties provisoiru sont indiquces ci apreı, 
ıeront achetceı separement le mardi 8 mars 1938 ı\ 15,30h. par 
voie d'adjudication aous pli cachete au local de l' AdmiDiatratioıt 
Generale a Ankara. 

Ceux qui d'sirent y prendre part doivcnt remettre a la Pre· 
ıidence de la CommissioD d' Acha~, leura offreı, les garanties pro· 
viıoirea indiquees, leı certificata exiıeı par la loi et un certifİ" 
cat de competence delivre par le Ministere deı Travaux Public•· 
juıqu'a 14,30 h. le jour de l'adjudication. 

Les eahiers des charıes sont en vente au prix de 1.65 Ltq• 
aux Caissea d' Ankara et de Haydarpacha. 
Numeroı Objetı Articleı Valeura Garanti•• 
d'adjudi. eatimati. proviıoire• 

il 

111 

Piıtons, tiges de pistonı, tigeı 
de tiroira, tourillonı, esıieux et 
eontre•manivelleıı. 

Soupapes de surete, rcgulateura, 
croases, glisıierea, chandelles, et 
autres armatures. 
Boites iı graiuc, tamponı grais· 
seurs, plaques de rarde. 

* • * 

L~ı Ltqı 

92 65 000 4 500 

74 52 155 3 872,75 

68 33 150 2 486,25 
(8742) 1338 2-4 

Six ıroupcıı de machines-oulllı dont lcı valeurs eatimaliv•' 
et garanties provisoircı ıont indiquees ei·bu, ıeront acheteıı ıe 
paremcnt par voie d'adjudieation souı pli caehetc le mercred• 
9 mars 1938 iı. partir de 15 h. au local de I' Adminiııtration Ge' 

'' nerale a Ankara. • 
Ceux qui d'ıirent y prendre part doivent remetlTe ı\ la ptt' 

sidence de la Commisıion le jour de l'adjudication jusqu'ıl ıJ 
h. leurs offres, leı gnranties proviıoires indiq uees ci-ban, ,,, 
certifieats exiges par la loi et un ccrtifieat de eompctenec dl' 
livre par le Ministere dcs Travaux Publics. 

Les cahiers deı chargeı sont en ventc 
aux Cai11ea d' Ankara et de Haydarpacha. 

a u prix de t 60 ptt' 
(30) 2 4 

Garanti-' Quantite et Objets 

53 ınachints•outils iı. tour 
11 ,, ,, iı. fraiser 
8 ,, pour la forge 

34 ,, et outils pour fonderie 
23 " outilı pour travailler le 
8 Tour revolver 

• •' • ·;~ - • .: ' • - .• it p 

boiı 

Valeuu 
Ltqı 

298 000 
65 000 
liO 000 
50 000 
32 000 
55 000 

Ltq~ 
16 ıso 
4 5()0 
4 250 
3 750 
2 4()0 
4 ooO 

.. MGTEAtff'H.İTLERlN .· TAMVİ'Mİ g 
·. ~ · ·Memento aes Fournisseurs ?,I 

Salı ı ı .1.938 

Rü1.gir ölçme aleti ( .. 1MV) No S37 
Gümrük nıuhafua bölük komutanlığ'ı binuı inşaatı (Urfa Nafıa MnJ 

No 558 
Nohut (Ank. Lvz.) No 558 
Zahna ve tartı kayışı Jndr. Gen. K. Ank.) No 560 
Un (lıparta Ask. SAK) No 562 
Kasnak kayışı (Asit. Fbr.) No 563 

Mazot Aık . Fbr.) No 563 
Bulıur (Tophane Lvz.) No 564 
lslahiyede gümrük muhafaza evleri inşaatı (Gar.iantep Nafıa MiiÔ 

No 565 
Ana gemiıi aıakıne tamiri (Güınr. Muh. G. Komut.) No S65 
Kuru ot (Vıze Aık. SAK) No 567 
Yeşil renkte ııünger sümen kifıdı {lnlııis. U. Müd.) No 569 
Saman (Tekirdağ A11k. SAK) No 572 
Linyit kömürü (Tekirdağ Ask. SAi\) No 572! 
Üç adet heli çukuru inşası <Tekirdağ Aık. SAK) No 572 
Atldcöprüdeki depolardan 5 adedin hmiri (MMV) No 573 
Gaz (Viıe Aık. SAK) No 574 
Yüz havlusu ve yalak kılıfı için bez (Tophane Lvz.) No 575 
Yelek ve kasket lst. Beled.) No 576 ' 
Mıt. Mvk. göstereceği yerde elektrik teıısatı tiz.mir Lvz.) No 
Harici elbise (Ornınn Fakultesi Muh. Kon.) N. 577 
Bulıur (lzmir Lvz.) N. 577 

• Onlerinde yıldız işareti olanlar muzayedeye aittır. 

Hamiş : "No." işareti ilanı havı gııı:etemizin sayısını gol 

(Devamı 3 üncü 1ahifedc) 

lk 


