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r ABONE ŞARTLARI: r Türkiye icin Kuru' 
3 AYLIGI ~50 
fj " 850 

12 " 1500 
Ecnebı memleketler ıçın 1 

12 aylı2'• 2700 

Sayısı 5 kuruş 
Resmi makbuz mukabili olm~- J 

nn tediyat makbü) değildi~ 

ı 
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Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari 

•• 

• 

r- İDAREHANE . l 
, Yoğurtcu han, l ci kat 

No. 3 ve 4 l Galata, Perşembe pazarı 

1 

İLAN ŞARTLAR! 
İdarehanemizde görüşülur 

Telgr.: ist. MÜNAKASA 

L Telefon: 49442 J 
Posta kutusu N. '261 ~ GA ET 

-~--·-

Umum Müteahhit ve Tüccarların Mesleki Organıdır 
Z3TF 5 

Bugün ilan olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

.Mubm. bed. Teminat 

ıı 
a) Münakasaıar 

qd ~aat.l' . t N f" . l · M 1 H · --...!._ an\ıra , a ıa ış erı, a zeme, arıta 

Çeşme · ~ -- -.-
1\f Zıraat Bankası binasında yaptırılacak tamirat 

Yon-Kon 1 h k MI • • • l' 0 k ya yo unun a şap opru erın t amırı i •pı sarayı müzesi dahilinde Sinıın mutfaklarile 
Üak~ıssut kulesinde yap. tamirat 

( Udu Fıııtık ağacında yap. oı ta okul inşutı 
M Şart. 218 kr) 
•rış · l" . 1( vı ayctı dahilinde Maraş-E.loğlu ve Maraş-

"~Y&eri yol11rı üzerindeki "Aksu,, "Alikllp,, 
. uçatı,, ve "Tekir,, l<öpriilcrinin bctonıırme C'larıık 
ınııatı (şart. 1 O 88 L) 

938 lı . ' 
t .mır E.nterna&)Onal Fuıııı ıçr lırqııık 

F' tsıııtı yap. 

1616 
aç. eks. 2517 82 

kapalı :ı. 43529 85 

" 217500 -

•hhd ç 
e ıftc ayak medresuinin tnmirı aç. eks. 1202 O'J 

Elekt "k ~-Havagazı-Kalorifcr (tesısat ve malzemesi) 
Şıolı Çoc k 

(., u hastahanesinde yap. kalorifer tesisatı 
ylrt, 85 ltr) 

Ceıı,ı K 
••tı ( Urı:rıay dairesi binasında yap kalorıfer trsı-

hrt. 37 kr) 

\ 

1\1 
6 ~sucat, Elbise, Kundura, Çamaşır \ .s. 

uıa .. bıı: 100 ad. 

I• 

~a işleri-Kırtasiye-Yazıhane Levazum 
Rcnkı· 1 ııfış bastırılması: 7 cinı 

Kereste-Tahta v.ııı. 
Sirke . 

d~ cı tu:a; anbarı zemine 400 m..! ah,ıp muteharrik 
oşcmc yap . 

Nakr 1Yat Boşaltma-Yükletme 
l'urk -

ili ?c Şeker Fabrikaları A. Ş. namına gelecek 
kt .2~ıneRin bir sene zarfında fÜmrüldcme ve sev· 

ışı 

l'iitkiy 
J?cre~ Şeker Fabrikaları A Ş. 938 sene zarfında 
lst. I kendı namına ve gerek bilvekale hariçten 

ıınınına getirece~i şekerlerin giimriiklenme işi 

Mahr '-
""-.::~ Benzın Makine y8 gları v, s. 
ikinci b - - ~ 

en:ıin: 75 t. 

l\t .. 
~ 
p•rk 
Ok .~ taşı: 42000 ad. 
ı. ••Jen v . • 
•vıu.. e aeetılen tesısatı 

... 4 Yak h 
l<crc t ava tesisatı 
. s e k 
1 av urutma tesisatı 

S 
0cakı h . ır 1 :ırı ve ava gazı 'eııısatı 

Saııd ı.lu·ş~ınba kapsülü: 300 paket 
a •çın ·· motor ve tente: 

Erı(lk 
~ ~hire, Et, Sebze 
l<uru f 

asulye: 75 t. (temd) 

v. s. 

b) IUıı •• 
~edeler 
Crıfit: 3356 k. 

kapAll '-· 16923 <J4 

.. 7329 55 

.ııç. elcı;. 1350 -

kapalı z. 

pu. J870 

kapalı z. 26875 

knpılı z. 36000 
,, 35000 -
,, 17000 -

" 65000 
9u. 

" 300 -

paz. 7500 

aç. art. k. o 05 

121 -

189 -

3265 

121 25 -

90 16 

1270 -

549 37 

102 -

56'2 50 

1266 

126 -
2700 -
2625 -
1275 -
4500 
- -
22 50 

562 50 

12 60 

Müracaat yeri Gün Saat 

T. C. Zir. Bnnk. lzmir Ş. .Sl-1-38 16 -
Afyon Vılfıycti 17-1-38 15 . 
Mii7.eler A. E. Kom. 17-1-38 14 -

lst. Nafıa Müd. 4-2-38 15 -

Nafıa Vekaleti 17-1-38 16 -

h.mır Entcrnıuı. Fuarı K . 

lstanbul Bele<liye:ııi 27-1-38 

lıt. Sıb. Mücss. AEK 2-2·38 15 -

M. M. V. SAK 4-2-38 11 -

Giimr. Muh. G. K. lııt. SAK 27-1-38 11 -

Sıh. ve lçt. Mu. Vek. 31-1-38 13 -

lnhiı. İst. Ba~müd. 18·1-38 14 -

T. Endııı. ve Tecım A. Ş. 24-1-38 11 -

" 26-1-38 11 

Güm. Muh. G. Komut. SAK 2·2-"i8 11 -

D.D.yol. 7 ci işit . Müd Afyon 26-1-38 15 -
L>. O. yolları Ank. H. paşa 25·3-38 16 -

" 
25-3-38 16 -

,, 25-3-38 15 -

" 25-3-38 15 
lnhisarlıu U. Miid. 28-1·38 H 
lsta nuul Belediye i 14-1-38 14 -

• 
Ankara Lvz. SAK :J-2-38 11 -

PTT Fabrikan Mud. 26·1-38 ı:, -

SU EZ G l TIZTTQ 

DİKKAT 
1.-Sermayesi olup iş ar ayanlar. 
2.- Eyi işleri olup sermayearayanlar 
3.- Resmi münakasalar ve müzayedeler 

ve sair işler hakkında ınalumat is
teyenler mufassal mektubla 

Posta kutusu N. 1261 
adresine müracaat etmeleri rica olunur 

•• 
a) M NAK SALAR 

İr.şaat - Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

Afyon Vilayetinden: 

Açık eksiltmeye konulduğu evvelce ilan edilen Af
yon-Konya yolunun 48+361 -72+771 kilometrelerindeki 
ihalesi feshedilen ahşap köprülerin 1616 lira keşif bedel
leri tamiratına istekli çıkmadığından 17 .1.38 tarihinde 
saat 15 le daimi encümence ihale edilmek üzere eksiltme 
müddeti temdit edilmiştir. Keşifname ve şartname nafıa 
müdürlüğünde görülebilir. Muvakkat temiııat 121 liradır • 
isteklilerin ihale günü daimi encümene aelmeleri. 

T. C. Ziraat Bankası lzmir Şubesinden: 

Çeşme Ziraat bankası binasında yaptırılacak tamirat 
ışı münakasaya konulmuştur. İhale 31. 1.38 pazartesi gü
nii saat 16 da şubemizde yapılacaktır. Tamirata ait ke
şifnameyi görmek istiyenler şubemiz muhaae\teciliğine 
müracaat edebilirler. 

ı~tanlıul ~afıa :\liidürliiğündrn: 
4-2-93H cuma gliııii saat 13 te l::ıtanhıılda ~afıa 1üdiir

lüğiinclr 43529,B5 lira keşif bedelli Oskiidar, Fı~tık Ağ.ıcın· 
da yapılacak orta okul in~aatı kapalı zarf u::mlile ebihmc· 
ye konulmuştur. 

MukaVf'le. Pksiltme, Bayıııdırlık i~leri genel hıı::susi ve 
fenni ı<nrtnanrnleri, proje keşif hüJasa<;İle huna müteforri di
ğer evrak ::?18 kuru;. mukabilinde daire inde verilecektir. 

::\1uvakkat teminat 3265 liradır. 
l::ıteklilerin teklif ınektıılıları ve en az 40.000 liralık hu 

işe benzer iş yaptı~ına dair afıa Vekaletinden alını,. oldu
ğu müteahhitlik ve Tirarct Ocla:::ı \'e~ikalarım havi kapalı 
zarflarını 4.2.938 cuma giiııü :::ant 14 e kadar İ::ıtanbul Na
fıa l\.lüdürlüğiinc vermeleri. ----

İzmir Enternasyonal Fuar Komitesinden: 

938 İzmir enterna::ıyona! Fuarı için Lunapark tesiı.::atı 
y.tptırılacakttr. Proje ve şartname ile Komite Hiya etine 
müracaat. 

Nafıa \ ekaletiııdcn: 

l ]araş Vilayeti dahilinde i\lara;;- Eloğlu \C Mara~·Kay· 
eri yolları üzerindeki \ k~u. Al ikaya, Su çatı ve Tekir köp· 

ı ülerinin betonarme olarak ın~aatı kapalı zarf u ulile müna
ka:,aya çıkarılmıştır. 

Bu dört kfiprii11iiıı yeni ke~il' lwddi 217,500 liradır. 
2 Eksiltme 17. ı.938 tarihine mu adif pazarteı;i günü 

saat 16 ela ~rfıa Vekaletinde Şo c \e Köprüler Rei liği Ek· 
siltnw Komi::;yonu odasında yapılacaktır. 

:)- Ek::ıiltrne şartnamesi vı• huna ınütelcrri diğer r \'lak 
1088 kuru~ mukabilinde . o c \ e Köprüler Reisliğinden 
alınabilir. 

4- Eksiltmeye girmek i"'tiyenlerin 12, L25 liralık mu
vakkat teminat \'ermeleri ,·e bu gibi işleri )apahilef'eklerine 



dair V~kAletimizden verilıni miiteahhidlik ve~ikasilc Ticaret 
Oda~ına kayidli olduklarına dair vc ... aik ihraz etmeleri lil
zımdır. 

1 teklilerin teklif ınektublarını ikim;İ maddede yazılı 
"'aatten bir saat ev\ eline knclar Komisyoıı Reit:iliğine mak
buz mukabilinde vermelerı muktazidir. Po tada olacak ge
oikmeler kabul edilmez. 

MOz ler Arttırma ve Eksiltme Komisyonu Riyasetinden: 

Yapılacak i in K şif Muvakkat Eksiltmenin n rede ve 
cinsi va mahi- bedeli teminah hangi tarih ve saatte 
yeti L K. Lira yapılacağı 

Mozaak döşeme, 2517 82 189 Asarıntika Mü eleri 
kaldırım, rapse Genel DirektörlüiUnde 
Ye kurşun ta- 17-1 -938 tarihinden 
mira ta paıarteıi gönü saat 14 

Topkapı Sarayı Müzesi dahilinde Sinan mutfaklarile 
tara11ut kulesinde ve diğer bazı kısımlarda bermucibi 
keıif yaphrılac k olan tamirat yukarıda yazılı gün ve ıa
atte açık ekıiltme ile ihale edilecektir. Keşif ve tartna• 
me ile yapılhcak tamiratı mahallen görmek isteyenlerin 
müzeler mimarlığın , talip olanların da en az 2500 liralık 
bu ite benzer it yaptıklarına dair Nafı idaresinden ala· 
cakları müteahhitlik ve ayrıca ihtisas ve Ticaret odası 
vesikaları ve muvakkat teminat makbuzlarile ihale gilaün· 
de komisyona mürac at eyi mel rı. 

• • • 
F atibde çifte ayak medresesinin tamiri. Bali: 1 l. Be

lediyesi iliinlarma. 

fJektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 

Milli Müdafaa Vekaleti Sahnalma Komisyonundan : 

Ketif bedeli 732g lira 55 kuruş olan Genelkurmay 
dairesi binasında yapılacak olan kalorifer tesisatı kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltmesi 4.2.938 cuma günü saat l I de M.M.V. sa

hnalma komisyonunda yapılacaktır. 
Keşif ve planlar 37 kuru a M.M. V. inşaat 9ubesinden 

alınır. 

ilk teminat 549 lira 37 kuruştur. 
~k iltmeye girecekler kanuni teminat ve 24 sayılı 

kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı ve idari art-
namenin 4 üncü madtlesinin (F) fıkrasında ya:ulı belge
lerle birlikte teklif mektublarmı ihale aatinden beheme
hal bir saat evvel .M. V. sahnalma komiıyonun verme
leri. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .:_:_ 

Grımr k Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Satı'lıalma Komisyonundan : 

Gümrfik Muhafaza Memurları için 100 t ne mu· 
ambanm 27.1,938 p rıembe günü saat 11 de açık eksilt· 

mesi yapılacaktır. 
2- T aaınlanan tutarı 1350 lira ve ilk temin tı 102 

liradır. 
3- Şartname ve evsaf komi"yondadır. Görülebilir. 
4 isteklilerin veı:ne makbuzu veya banka mektubla-

rı ve kanuni veıikalarile birlikte o gün ve saatinde Ga
lata eski İthalat Gümrüğü bina ındaki komisyona gel· 
mel eri. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazı~anc Malzemesi 

ıhhat ve İçtimai Muaveuet \ ekuletindeıı: 

1- Sağlık propagandası için nümuneJeri \ek.Alette mev
cud yedi cins renklı afişin ba tJrılınası kapalı zarf usulile 
f'ksillıne ·o konulınu.tur. 

2- İhale ~ıhhat \e İçtimai Muavenet Vekaletinde teşek· 
kül eden hu usi komı 'on ınarifetile 'e 31.1.938 pazarte i 
günü aat 14 de yapılacaktır. 

3- Teminatı muvakkatA miktarı 562 lira 50 kuruştur. 
Teminatı muvakkate naktcn Komisyonca alınmıyacağından 
hunun daha evvel \ezneye yı:ıtırılnnş olması ve makbuzunun 
zarfı içine konulma ı lflzımdır. 

4- Zarflar ~H. l.938 günü saat on üçe kadar Komi -
yona verilmiş olma ı ve dı~ tar11.flarımıı miihtir nıunıile mü
hürlenmiş olması ı.arltır. 

5 artnameler nka:rnda Sıhhat H' içtimai ~1uavenet 
VekAleti 'ağlık propaganda ı ve tıbbi lstati<=tık Umum ~iü
durlüğümlr, 1 taııbul<la da Sıhhat ve İçtimai MuavenP,t 1ü
diirlü~ıinde göriJlehilir. 

6 - ümuııeln ılılıat \ eka.letin ledir. 

Kereste, tahta ve saire 

İnhisarlar İstanbul Baımüdlirlü4ünden: 

Sirkeci Tuz Ambarı zeminine 400 metre murabbaı ah
şap müteharrik döşeme pazarlıkla yaptırılacaktır. Bu işe 
aid keşif bedeli 1870 lir dır. 

l teklilerin şartname ve keşifnameyi görmek üzere 
her gün ve pazarlığa iştirak etmek üzere 18.1.738 salı 
gUnG saat 14 de yüzde 7,5 güvenmeparasile birlikte Ka
bataşta İnhisarlar Başmüdürlüğündeki Komisyona nıüra
caatleri. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme \'e s. 

Türk Endüstri ve Tecim Anonim Şirketinden: 

Gerek Türkiye şeker fabrikaları Anonim şirketi na
mına, gerek ıirketimiz namına 938 takvim sen si zarfın
da Sirkeci, Haydarpaf a, Derince, Samsun ve İımir Li
manlarına Avrupadan gelecek malzemenin gümrüklenme 
ve verilecek talimata göre aid oldukları ilk istaıyonlar 
evk işi münakasaya konulmuştur. Münakasa 24 sonkanun 

938 tarihine muıadif pazartesi ıünü saat 1 1 de Bahçe
kapı Tat han üçüncü katta 42 numarada yapılacaktır. 

istekliler şartnameyi Şirketimizdon parasız olarak alabi
lirler· 

* • * 
Türkiye şeker E.brıkaları anonim şirketinin 938 sene

ıi zarfında gerek kendi namına ve gerek bilvekale ho
riçten İstanbul limanın getireceği şekerlerin gümrükleme 
işi münakasaya konulmuıtur. Münakaıa 26. t.38 tarihine 
müıadif çarşamba a-ünü saat 11 de Bahçck&pı Ta9han 
3 cü katta 42 numarada yapılacaktır. İstekliler ıartname
yi tirketimizden parasız olarak alabilirler. 

Mahrukat Benzin-Makine yağlan v. s. 

Gümrük Muhafaza Geııd Komutaıılı~ı 1 lanbul 
Satınalma Komi yomından: 

l;;ünırük ı\luhafaza deniz va ıtaları için 75 toıı ikiıı
·i lıcnzin 2.2.938 çar~amlıa güııü aat 11 de kapalı zaı fla 
Pk::ıiltm~~i yapılacaktır. 

2- Tasınlanan tutarı 1687.J lir& vo ilk lemi atı 12< 6 
liradır. 

3- ~artnamr ve eY af komi yon<ladır. (;iirülchilir. 
4- isteklilerin o gün ek iltııw .:aatindeıı bir saat evve

line kadar 2490 sayılı kanunun 32 inci mndde::ıi hiikmüııe 
göre hazırlayacakları teklif mektublarıııı Galata e ki ltlıa]At 
Giiınrüğü binasındaki komisyona vermeleri . 

• • • 
259 t. türşoför yağı, 1100 t. rezidü yağı, 260 t. ma

zot ile 300 t. petrol ile 100 t. pis gaz alınacaktır. Bak; 
D. D. yolları ilanlarına. 

Müteferrik 

Devlet Demiryolları ve Limanları fşletme.U. İdRresinden: 

Munammen bedel ve muvakk t teminat ımklarları a· 
şaııda yazalı 4 ~rup tesisat, ayrı ayrı ihale edilmek ,art
ile 25.3.Q38 cuma günü aaat 15 den itibaren sıra ile An
karada İdare binasında kapalı zarHa salm alınacaktır. 

Bu işlere iirmek istey=nlerin aşa~ıda j'Öltterilen mu
vakkat teminatlarilc kanunun tayin ettiği vesikaları ve 
tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar her grup için ayrı 
ayrı zarf halinde komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daire
sinde, Haydarpafada Teıellürıı sevk şefliğinden dağıtıl
maktadır. 

Grup isim 

1- Oksijen ve asetilen tesisatı 

2- Muıayak hava le isatı. 
3- Kereıte kurutma tesisatı. 

4 - Tav ocakları ve hava gazı 
tesiıab. 

Muhammen 
bedel 
lira 

36.000 

35.000 
17.000 

65.000 

Muvak. 
teminat 

lira 
2.700 

2.6:l5 
1.275 

4.500 

Devlet Demiryolları 7 nci işletme Müdürlüğünden: 

f ,ıetme ihtiyacı için açık eksiltme ile Çiği it pe ocak
ları taşından olmak üzere 42 bin ad t parke taşı satın 

alınacaktır. 

ihale 26.1 38 çarşamba giınü aal 15 te Afyonda İz
mir istasyonunda 7 inci işletme komisyonunda yapılacak
ttr. Vagonda teslim bchtr taşın muhtımmen bedeli .'\ ku
ruş ve muvakkat teminatı 126 liradır. Talipler istasyon 
kazasma yahracakları l 26 lira muvakkat teminatın mak
buzile ite iirmeğe mani bir hali bulunmadığma dair icap 

12 

İst nbul Belediyesinden: 
Gazi köprüıü inşaatının kontrolünde kullanılan san-

d l hizım olan motör ve t~nte pazarhğa konulmuştur. 

Buna 300 lira b del tahmin edilmi tir. Evrakı Levazım 
Müdürlnğiinde görülebilir. istekliler 22 lira 50 kuruş· 
luk ilk teminat makbuı: veya mektubile beraber 
14. l .938 cuma günii aaat 14 de Uaimi Encümende 
bulunmalıdırlar. 

eden kanuul veıikttlarla tayin olunan gün ve aatta işlet

me komisyonuna müracaatları ilan olunur. Bu baptaki 
şartname Sandıklı, Çiğiltepe istaıiyonlarında giSrülüp o· 
kunabilir ve iıletme komisyonundan meccanen alınabilir. 

• • • 
S ndal için motör ve tente alınac ktır. Bak: ikinci 

sahifedeki İst. Beled. ilanlarına. 
• • * 

300 paket sarı muşamba kapsülü ahnacaktır. Kak: İn-
hiı. U. Müd. ilanlarına. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma komisyonundan : 

1- Ankara garnizon birlik ve müesseselerin ihtiyacı 

olan 75 bin kilo kuru fasulyenin 6.1.38 eksiltmesinde ve· 
rileo fiat pahalı görülduğünden 5.2.38 saat 1 1 de Anka" 
ra levaum Amirliği ıahnalma komisyonunda pazarlığı ya· 
pılacaktır. 

2- Muhammen bedeli 7500 lira ilk teminatı 562 Jira 
50 kuruştur. Şartname ve nümuesi komisyonda görülür· 
Belli vakıtta komisyonda bulunulması. 

b) MÜ EDELE A 
* * * 3356 k. grafit satılacaktır. Bak: PT r Fabrikası Müd. 

!anlarına. 

Tüccar kimdir ? 
"Tüccar, milletin emeği ve üretimi kıymetlencliril

mek için eline ve zekaıına emniyet edilen ve bu em
niyete liyak t göstermesi gereken adamdır.:. 

K. ATATÜRK 

,,,,,,, 

Keşif bedeli 1035 lıra olan Belediye merkez binasın"' 
da yapılacak tamirat açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 
İstekliler 2490 N.h kanunda y zıh vesikadan başka Fen 
işleri Müdürlüğiinden alacakları fen ehliyet vesikasile 77 

lira 62 kuruşluv ilk teminat makbuz veya mektubile be· 
raber 24.1.938 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encü· 
mende bulunmalıdırlar. (B) ( 129) 

• • • 
Keşif bedeli 1202 lira 9 kuruş olan Fatihte Çifte 

Ayak medresesinin tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif evr kile şartnamesi Levaıım Müdürlüğünde görüle· 
bilir. İstekliler 2490 N.lı kanunda yazılı vesikadan başka 
Nafıa Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 
90 lira 16 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 27.1.938 perşembe günü saat 14 de Daimi En ... 
climende bulunmalıdırlar. (İ) (181) 

• 
şe 

asa ı 

Güzel San'atlar Akademisi 
Direktörlüğünden: 

• 

Akademi için 2 ndet telefon masaııı 3 daktilo masası, 1 ıtor• 
lu dosya dolabı, l mecmua etajeri, 1 'ahit büyük masa, 1 sa bil 
küçük masa, 2 mua sağ ve sol, 5 vidaaız tabure, 5 vidalı tt1• 
bure, 1 aıralı etajer, 2 ıırası.ı. etajer, 1 dolap, 1 masa, 3 mürai<· 
ka tahta1ı, 4 mürukka tahtası, 2 ıiyab yazı tahtası, bir mübrt 
tahtaıı, 14 tabure, 1 masa, 1 yazı tahta11, 1 mermer maaa yap· 
tırılacaktır. Münakasa açık ek,iltme usulile 15.1.938 pazarte•' 

1 günü aaat 11,30 da Cağaloğlunda Yükaıek Mektepler Muhaıebe' 
ciliğinde yapılacakhr. 

Y pılacak itin muhammen bebeli 1146 lira 60 kuruştur. Mll 
vakk t teminatı mıktarı 86 lirndır. Şı1rtname ve ı e•iınler Ak•· 
deıniden parasız veı ilir. Taliplerin Marangoz. fabrikaaı ahibi bll• 
lundukJarına dair v saik ibra:t ctıııcleri tartlır (83) 3-4 
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D.D.YOLLARI İSLETME u. MÜDURLÜGÜNDEN 1 
• 

Y•ı~uhanırnen bedel ve muvakkat teminat mıktarları •fağıda 
20 hı Yağlar ayrı ayrı ihale edilmek 'artilc 27-1 -938 Per,embe 
lra nul 1 t 15 den itibaren ııra ile Ankarada idare binuında ve 

p~ 1 ~lrfla satın alınacaktır. 
tem· u 1•lcre girmek iıteyenlerin •••fııda röıterilen muvakkat 
hitıi~•tla~ile, kanunun tıtyln ettiti veıikaları ve Nafıa mlteah· 
Yon R:;•~lc.~ıı Ye tekliflerini aynı gün ıaat 14 e kadar Komiı· 

Ş si ığı ne vermeleri laumdır. 
Ji. Partnıırneler parasız olarak Ankarada Malzeme daireıinde ve 

• aşada tesellüm tefliğinde datıtılmaktadır. fl521 1-4 
Muhammen Muvakkat 

Bedel Teminat c· 
~ v mıkları 

1 ~ Ton Sürıoför yağı 
2 

Ton Rexidü 50 • 
J 

,, Mazot 
00 " " Petrol 100 ton piı 

Lira Lira 

52000 3850 
114500 6975 

17125 1284,37 
if&Z 47700 3577,5 
• M • • 

tr•ve ~harnmen bedeli b7200 lira olan 11250 adet maku meıe 
ile Ar~ 24.1.938 pazartesi rünü aaat 15,30 da Kapalı :ıarf uıuli 

B n. arada idare binuında aatın alınacaktır. 
ltanu u 1 e rirmek isteyenlerin 4610 liralık muvakkat teminat ile 
teldif7\I? ~ayin ettiği v sikaları ve Nafıa müteahhitlik veaikuı ve 
trıelcricrlını ayni gün eaat 14,30 a kadar Komi•yon Reiıliğine ver· 

Ş hımdır. 
l•nıı:rtnanıcl r 336 kuruta Ankara ve Haydarpaşa, Eıki9ehir, 

•c Mudanya v znelerinde ııatılmaktadır. ( 100) 3 - .t 

" )' l' * "' 
.. hıılıcr 1 ve Ecnebi mala ait muhamm~n bedeli ve ismi aşağıda 

lı l.• frnuhtelıf civat lar 21-2-938 pazartesi günü ııaat l5 le kapa· 
.. r u l'l Bu . •u 1 e Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

a cncbi •9e girmek iıteyenlerin teklif edilecek malın yerli veya 
lr.ıınu olduğuna göre hizalarında yazılı muvakkat teminat ile 
leklif~u~ ~ayin ettiği Tcsikaları ve Nafıa müteahhitlik v ııikası n 
lcri 1 .crını ynı gün ııaat 14 e kadar Komisyon Reiıliğinc verme· 

f 

... 

r" 
il 

il. ,. 

n:ıırndır. 
Şartn 1 "eın 

1 
•ıne er 167 kurut mukabilinde Ankara ve Haydarpafa 

e crind atılmaktadır. (31) 4 - 4 
Yerli m la ait Ecnebi mala ait 

muham. muvakkat muham. muvak· 

~ 
bedel teminat bedel kat temin. 

kat 
lira lira lira lira 

cm muhtelif civata 60600 42~W 33318 2498.85 

~~~!'---------~~~-~~--~~----~ 
p T T F b ·k M .. d .. ı··.., .. d · · . a rı a u ur ugun en: 

F'ab 'k 
•atıla rkı • ambarında mevcut 3356 kilo Grafit açık artırma ile 

ca tır. 

Bebe k'l mu it r ı osunun muhammen bedeli bet kuruf ve temamınan 
~ kat teminatı 12 lira 60 kuruştur. 

~krtırrna 26. 1.938 tarihine raıılıyan iarşamba ıant 15 te yapı· 
•••tt tır. hıteklilerin ı rtnameyi görmek için de muayyen gun ve 

c F•brilrada müteoekkil kemiıyona müracaat} rı. ( 182) 1 4 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ 
~:-i-s-ar-l-ar_U_._M_ü_d_ür_l_ü_ğ_ün_d_e_n_: 1 

k.p1 
:- Numunesi mudbince 300 paket arı muıamba 

"' iU(" u paz.arlıkla ıatın ahnacakhr. 

l\ ; - P zarhk 28.1.938 t rihine rastlıyan cuma guou 
l\h 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaal Şube )indeki 

nı K . 
3_ ornısyonunda yapılacaktır. 

~urnuneler hergün sözü geçen şubede görülebilir. 

ıa ~- ~~teklilerin pa:ıarlık ıçın tayin edilen ırün ve 
ad, c Yuıde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 

geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

• * • 

(M) (178) 4' 

1- ş 
tat f b ~rtnanıe ve projesi mucibince Paşabahçe Müski-
Uı . a rıkasmda yaptırılacak Çubuklu-Paşabahçe Şubesi 

tınde .. 
va

111 
gınş kapıları, kulübeleri, amele yemekhanesi ta-

k011 ' duvar harpuçtaları vesair işler açık eksiltmeye 
muştur 

il- ·. 
tnin Keşıf bedeli 4041 lira 69 kuruş ve muvakkat te· 

il~~ 303,.13 liradır. 
guuu i:.ksıltme 17.1.938 tarihine raıtlaynn paı.artes: 
tıind saat 15 te Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube-

lV e__ Alım Komisyonunda yapılacaktır. . 
biaarı 'artnamc ve projeler 20 kuruş mukabilinde in· 

v_ rE n~aat Şubesinden alınabilir. 
hend· k ıltmeye iştirak edeceklerin Mimar veya Mü
lar1 ıs veya bir Mühendis veya Mimarla müşter k olma-

farttır B 'b' . l . 1 1 f A k Vtaailti . · u gı ı ış erı yapmış o an ar ennı evra ve 
Pt1tidürl~ı ek~il~me gününden 3 gün evveline kadar Umum 
kasaya u~t~kı inşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca mün · 

V i ftırak v ıika ı almaları lazımdır. 
İlt 5 n ?teklilerin kanunen k ndilerinden aranılım vesaik 
Paraıiy~ı m~d~ede yazılı vesika ve yüzde 7,5 güvenme 
te Yuk e bırhktc eksiltme içi tayi• edilen gün ve aat-

•rıd ad k · l l · · ı A 1 ı geçen omısyona ge me erı ı an o unur. 
(8) (8619) 1326 4- 4 

MUNAKASA GAZETESi 

1 - Paşalimanmda İdare ·~alı Karakol binasında şart- 1 
name ve projesi mucibince yapılacak tamirat ve ilave işi 

açık eksiltmeye konmuştur. 
il - Keşif bedeli 4372 lira 19 kuruş ve muvakkat 

teminatı 3~8 liradır. 

ili -Eksiltme 17.1.938 tarihine rastlayan pazartesi 
günü saat 16 da Kabataşta Levazım Ye Mubayaat Şube· 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV- Şartname ve Projeler 22 kuruş mukabilinde İnhi
sarlar Umum Müdürlüğü lnıaat Şubesinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek iıtovenlerin fenni evrak 
ve vesaikini lnhi1arlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca 
ehliyet vesikası almaları liıımdır. 

Vl İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan ve-
saik ile 5 nci maddede yazılı vesika ve yüzde 7.5 güven
me paralariyle birJikte eksiltme için tayin edilen gün ve 
1aatte yukarıda adı geçen Komisyona gelm~leri ilin olu-
nur. (B) (8720) 1333 -4-4 

• • • 
1- İdaremizin Trabzon Başmüdürlüğüne bağlı Po-

lathanede şartname Ye Projeıi mucibince yaptırılacağı 

Tütün bakım evi İnşaatı kapalı zarf uıuliyle ekıiltmeye 
konmuştur. 

11- Keşif bedeli 145611 lira 30 kuruş ve muvakkat 
teminatı 8530.57 liradır. 

111- Eksiltme 25.1.938 tarihine rastlayan salı gunu 
saat 15 te Kabataşda Levazım ve Mubayaal Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV- Şartname ve Projeler 7.28 lira bedel mukabilinde 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şubeıiyle Ankara, 
Trabzon Başmüdürlüklerinden ve Polathane Müdürlüğün
den alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak 
ve vesaikini İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ay· 
rıca ehliyet vesikası almalara lazımdır. 

Vl- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaiki ve ek
siltmeye iştirak v~sikasiyle yüzde 7,5 güvenme parasını 
ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü en geç 
saat 14 e kadar yukarıda adı geçen Alım Komisyonu 
Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

·s· (62) 2-4 

st. Ticaret ve Zahire Borsası 

[Bourse du Commerce et des Cereales d"lstanbul J 
11 -

FİATLAR (Courıı officiel ) 
Afion (Opi•ıın) 
Buğday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday ııert (Ble dur) 
Arpa An dol (Orge Au.) 
Çavdar (Seigle) 
İç fındık (Noiı. decor.ı 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Nohut iri (Poiı chiche) 
Buğday kı:ıılca (Ble roux) 
Yulaf (Avoine) 
Yapak Anndolu (Mohairo) 

,. 1 rakya ,, Thracc 
Kuş yemi (Millet) 
Badem iç 
Ceviz. içi 
Mısır sarı (Mai's jaunc) 
Peynir beyaz (Fromage blanc) 
Bakla (Feve) 
Fındık kabuklu (Noiıettea) 

GELEN (ArrivAgeıı ı 

Afion (Opium) 
Buğdııy <Ble) 
Arpa (Ür2'c) 
Çavdar (Seigle) 
Un (Farin ) 
Mısır (Mai's) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr . Lin) 
Faıulye (Haricol sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Moha{re) 
Yulaf (foin) 
Suaam (seaame) 
Kuı yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Pois Chiche) 
Zeytin yağı (lfoıl d•ot.) 
B. Peynir (rromngc B.) 
Tiftik 
İç fındık (Noi . dec. J 
Ra:ı:mol 

İç badem (amande) 

81 
35 
27 50 

30 -

15 25 
40 60 

35 -
77 50 
16 

66 50 

tıntiyn~ aahibi ve ya:ı.ı i~let; 
Direktörü: lımeil Girit 

- 1938 

Aşağı (Moinı) Yukarı (Plus) 

5 36 -
:; 25 -
4 14 -
5 1 50 

34 - -

5 12 50 

4 20 -
50 

7 19 

28 

39 14 -
4 20 -

6 4 -
5 30 -
4 15 -

35 

54 

8t 20 -
32 - -

40 - -
·1 2!5 -

GİDEN (Exportation) 
, Razmol k 160 -

Arpa (Orre) 
Tiftik 17 2..5 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Po:ı chiche) 
İç fındık (Noiı dcc.) 2 -
Un (farine) 
Kıl (poil} 19 -
Yapak (Mohaire ) 
K fındık (Noiaette) 
İç badem 6 75 

DİŞ FiATLAR 
(Marcbea Etrangera) 

Buğday (Blc) Liv rpul 5 32 
~ • Şikago 4 52 
" " Vinipek 6 Ol 

Arpa (Orge) Anver1 4 82 
Mısır (Maiıı) Londra 4 86 
Keten t.(Gr.Lin.) " 7 95 
Fındık (noiı.) G.Hamburg - -

K ~ w - - ı 

Sayfa 3 

(Dördüncü aahifeden devam) 

Bakır karavaH, bakraç v.ı. (Tophane Lvz.) !\! 566 
Katık, çatal ve bıçak (Tophane Lv:r..) ~'! 566 

•• 

Taıdclen menbaında mevcut banırara iliYeten yap. tite depola
rı, makine, kazan ve ıu depoları (Kadık~y Vaid. Dir.) .\! 566 

Fatihte cenaze otomobili ııarajında yap. tamirat (lıt. Beled.) .\~ 567 
KöpüklO yanrın ıöndürme aletlerin aaidiye tahYili (İıt. Gen. Dir.) 

.\~ 561 
Marailya biçimi kiremit (OD yolları) .\! 567 
Çubuklu ıaz depolarında 4 ııd. tankın boyanma11 (İıt. Beled,) 

~'! 568 
Erdek kazaıı mrk. çarfı camii tamiri ( Bahkfeıir Evkaf M.) .~! 569 
Sadeyat. sabun, bulıur (İıparta Aal~. KAK) .Y• 570 
ilaç ve aıhhi malzeme (Urfa Vil.) .\! 575 
Lüleci kılı (Aak. Fbr.) .\! 575 
Linit maden kömürü (Bornova Tüm.) .~ 577 
Trotavar intaaı (İst. Belcd.) .\! 578 
Ekmek ve koyun eti (l:ımir Emr. Sar. Hast.) .\: 579 
Pirinç (Tophane Ln.) .\: 579 
~~~~~-------

• Önlerinde yıldız. işareti olanlar müzayedeye aittir. 

Hamit: "No.,, işareti ilanı havi gaulemizin sayısını göaterir 

J eudi 13-1 ·938 

Voitur•s iı elevateur (Dir. Gen. Monopoleı) N. 537 
Poiı ohkh• (Com. Aeh. Milit. Vıae) N. 5')9 
CoHtruction hôpital Rel:'ional a Guiresoua (Dir. Trav. Publicı Gui· 

resoun) N. 561 
Capoute (Command. Gen. Gend. Allk .) N. 563 
Conıtruction dcpôt poudre noir a Meraia et Aydin (Dir. General 

Monopolu) N. 564 
Farine de minoterıe (Co111. Ach. Milit. Karakeuıe) N. 565 
Chaudroaa et casaeroles ete. (lntend. Tophane) N. 566 
Cuillers, coute&11x et fourchettes ( ,, ) N. 566 
Conatruction depôt a la source d'Hu Tachdelen (Dir. Vakeufı Ka· 

dileuy) N. 566 
Repuation ırarare corbillard a FAlih (MunicipalitC lı4anbul) N. 567 
Traaformation d'extincteur d'incendie ea acide (Direction Generale 

Muıeea) N. 567 
Tuiles type Marseille (Ch. de Fer Etat) N. 567 
Colorıare de tanluı (Municipalile lstanbul) N. 568 
Reparation mosquee (Dir. V akoufs Balikeıer) N. 569 
Beurre frai!I, 1&von, bles conca11cs (Com. Ach. Milit. lıparta) 570 
Medicament• et articles aanitaire. (Vilayet Ourfa) N. 575 
Arrile (FabriquH Militıires Ankara) N. 577 
Lirnite (Com. Ach. Milıt. Boraova) N. 577 
Conıtruction trottoir (Municip . Tıtanbul) N. 578 
Pain et viande de mouton (Chel Mcd. Höpita\ Maladıes Contsr. h:· 

mir) N. 579 
Riı (Tııtend . Toplıaar) N. 579 

• Lea a&teriıquea indıqucnt une venle par voı• de surenehrr(', 

N. B.- Leı Nos indiquea en reJrard des articles ıoat ceux du 
journal danıı lequel l'ıviı n pıı.ru . 

İstanbul Borsası 

ı ' - 1-1938 

Paralar 
Sterlin 625, 630. 

1 Dol r 123,- 126, -

20 Fransız Fr. 80, 88. -

20 Liret 99, - 106-
20 Belcika Fr. 80.- 84,-

Drahmi 18. - 22. 

20 İneçre Fr. 570, - 580, 

20 Lna 20, 23, 
1 Florin 65,- 70, -

20 Çek kronu 78,- 82, 
1 Avuıturya Si. 21,- 23,-
1 Mark 26, 29,50 
1 Zloti 20, - 22.-
l Penıü 21,- 25,-

20 Ley 12, - 14, 

20 Dinar 48,- 52.-
1 İ.veç kuronu 30,- 32, -
1 Türk altını 1077,- 1078, -
Banknot 273,- 274,-

isti krazıar 
Açılış apao:ııf 

Türk B. 1 Peıin 18,70 18.75 
Türk bor. 1 vadeli 18.75 18.85 

,. ,, il Peşin 18.65 18.65 
,, 11 Vadeli 18.70 18.70 

İıtikra:r.ı dahili 94.- 9.t.-

Tiyatrolar 

TEPEBAŞI DRAM KISMI 

Bu akşam 
111at 20,30 da 

Erkek ve 
Hayaletleri 

Çekler 
London 625, - 626,-
Nev York 0,8010 0,80 

Paris 23,57 23,5875 
Milin o 15,2185 15,23 
Brükael 4,7080 4,7155 
Ati na 87,51 87,58 
CeneYre 3,46 3,4635 
Sof ya 6.t,0112 64,1025 
Amıterd. 1,4437 1,4450 
Prag 2'l,7675 22,785 
Vivana 4,2275 4,23 
Madrid 12,65 12,66 
Berlio 1,9822 1,9838 
Varıova 4,24d4 4,2467 
Budapeşt 4,0225 4,0ı56 
Bükret 106,8050 106,89 
Belrrad 34,5875 34,ffl5 
Yokobama 2,75 2,7533 
Moıkova 23,53 23,51 
Stokkholm 3.10 a 

Esham 
Açılış Kapanıf 

Aılan çimento 9.80 9.80 
Merkez bankası 97, - 97, 50 

TahviUit 
Anad. M. Vadeli 40.35 40.35 

ESKİ FRANSIZ TİYATROSU 
OPERET KISMI 

Bu akşam 
aat 20,30 da 

Satlhk ve 
Kiralık 

1111111 illi 
il 111 ' 

111111111 

pieı 4 perde 6 t. 3 perde komedi 

Türkç si Yazan: 
İ. Galip Arcan Andre Bira beau 

TürkçHi 
Ekrem Retit 
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Quotidien des Adjudication 

•• 
UNA A 
GAZETES 

--··---

t 2 Janvicr 1 g.~ 

ADMINISTRA'l ıv " 

Yogbourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

ı·cı~phonc: 49442 

Boilc Postalc N. 1261 

Pour la PubUcite ı'adrcascr 
iı l' Administration Journal Professionnel des F ournisseurs et des Enlreprcııeurs de l'Elat 

Adresac Tclcgraphique: 
lııtanbul M0NAKA!'A 

T ah eau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Mode 
d'adjudicat . 

Prix 
cıtimatif 

Caution. 
Proviıoire 

Licu d'adjudication et du 
Cahier des Cbargeı 

Jours 

Construction- Reparation- Trav Publics·Materiel de Construction- Cartographie 

Rep. ponts en bois s route A fion·Konia 
Reparation bitiment Banque Agricole h:mir. 
Repuation moıquee a F atib. 

Diverscs rf.parııtions au musee Topkakou 
Cınstr. batiment ecole Secondaire a Scutari 

(cah. eh. P. 218). 
Conatruction des pontı en beton arm ee "Aksou,, 

"Alakaya,, "Soutchati,, et "Tekir,, a route Mara· 
che-Eloghlou et Marache et Karsseri (cah. eh. P . 
1088). 

lıstallation a Luna pare pour la Foıre lnterna · 
tionafe 1938. 

Publique 

,, 
Pli cach 

" 

1616 -

1202 09 

2517 82 
43529 85 

217500 

~ectricite-Gaz-Chauffage Central (lustallation et Matericl) 

lnstallation chasff age central au bitim\•nt Com- Pli cach 7329 55 
mandanat General (cah. eh. P . 37). 

lnatallation chauffage central a l'hôpital lles eıı
fants iı Chichli (cııh . eh. P. 85). 

HabilJement - Chaussures Tissus - Cuirs. 

lmpermcablea : 100 p. 

Travaux d'lmprimerie- Papeterie 

lmpreasion des afficheı en couleuı pour le ervice 
propası-ande sanitairc : 7 lots. 

Bois de Construction, Planches Poteaux ete 

" 
16923 94 

Publique 1350 -

Pli cacb 

Construction plancher en bois au dt'pôt sel Grc a grc 1870 
Sirkcdji : 400 m2. 

Transp.ort- Chargement Dechargcment 

Travaux de dedouanement du rıucre expedi ._; ııu 

porte lstanbul 1 pendant 1 an). 
T ravııux de dedouanemenl des marchandıses ve 

nant de l'Europe pour la f abrique de ıucre 
(pendant 1 an). 

Combustible - Carburant- Huilcs 

Benzine pour les moycns embarcatio : 75 tonnes 

l)ivcrs 

1 Paves : 42000 p . 
Tente et moteur pour barque 

Cıapsulea pour linolcum jaune : 300 paquets 
fnstallation pour oxygene et acetylc ne. 

" 
" .. 

rage. 

" .. 
air ~omprıme 
dcssecher du bois. 

de tour pour recuire et du gaz d'cclai· 

Provisions 

H ricots ıecıı : 75 t. (ai.). 

8) djudications a la surenchere 
Grııfıte : 3356 k. 

Pli cach 16875 -

Grc a fre 300 - -

" Ph caclı 36000 

" 35000 -

" 
17000 -

" 65000 -

lire a gre 7500 -

Publique le k. O 05 

121 -

90 16 

189 
3265 

12125 

549 37 

1270 -

102 -

562 50 

1266 -

126 

2700 -

2625 -
1275 -
4500 

562 50 

12 60 

Vilayet Afion 
Direction Banque Agricole lzmir 

{ 
Com. Perm. \fonicipalitc Istımbul 
Dir. Ecom. ,, ,, 

Com. Ach. Musces lstanbul 
Oir. T ravaux Publics lstanbul 

17-1-38 
31-1-38 
27-1-38 

17-1-38 
4-2-38 

Min. des Travaux Publios Dco. Ponts 17-1-38 
e\ Chauısees 

Comite F oire lnternationale h~mir 

Com. Ach. Mio. Def. Nat. Ankar.ı 4-2-38 

Dir . Hyg. Asısist. Soc. Diaıhaloihlou 2-2-38 

Coın. Ach. Coınm. G. S . Douıın . lıt. 27-1-38 

Min . Hyg. Asıistance Socıale Ankara 31-1-38 

Dit' Principale Monopoles lslanbul 18-1-38 

S . A . Commerce et lndustrıe Turque 26-2-38 
Bııhtchekapou Tach Han N. 42. 

idem 24-2-38 

Com. Ach. Comm. G . Surv. Dou n. lal. 2-2-38 

7 Exp. Ch. de Fer Etat Afion 26·1·38 

{ 
Com. Perm. Municipalite lstanbul 14-1·38 
Dir. Econom. n ,, 

Com. Aclı. Econ. Monop . Kabatache 28-1-38 

{ 
Ad. Gen . Ch. de Fer Etat Ankara 25-3-38 
Bureau d'Expedition H.pacba 

n 

" 
" 

Com Ach. lntend. Ankara 

Dir. Fabrique P.T.T . 

25-3-38 
25-3-38 
25-3-38 

5·2·38 

26-1-38 

15 -
16 
14 -

14 
15 

16 -

11 

ıs 

11 -

14 -

14 -

11 

11 

11 

ıs -
14 -

14 
16 

16 - . 
16 -
16 -

11 -

ıs -

. . ,<-... (o + (o + (o + + + + (o ~ + + ~ + + 1> ~ J 
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·~~ 

~ Avis 
~ 

·~ +~ 1.- Ceux qui ont des capitaux disponibles et re· 
·~~ cherchent de& affaires lucra tives. 
+~ 2.- Ceux qui ont des affaires lucratives et onl 
+~ besoin de capitaux. 

•?~ 3.- Ceux qui desirent des informations sur les ad· 
<-'">' • d. t' ~~ JU ıca ıons et autres transactions officieJleS 
·~ sont pries de s' adresser par une lettre detail· 
{~ Iee a 

ı..'J 
•r;-ı 

·~ "Entreprises,, Boite Postale No. 1261 
°'~3 İls recevront par poste la reponse desiree. 

·'t_ı 
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Avis ıciels 
De I'Administration Generale des 

Chemins de Fer et des Ports de l'Etal 
Divcrscs pieces de rechange pour locomotivcs dont lef 

leurs estimatives et garanties proviıoircs sonl indiquccs ci' 
seront achctccs sepnremcnt le mardi 8 mars 1938 iı 15,30h· 
voi d'adjudication ıous pli cachete nu local de l' Adminiatt' 
Generale iı Ankara. 

Ceux qui dcsircnt y prendrc part doiveııt remettre iı. l• 
sidcncc de la Commission d' Achat, lcurs offres, les garantie' 
visoircs indiquees, leı certificata exiges par la Ioi et un c,r 

aı cat de competence delivre par le Ministerc des Travaux ptı!} 
jusqu'a 14,30 h. le jour de l'adjudication. 

Lea cahiers des charges sont en vente au prix de 
aux Caisscıı d' Ankara t de Haydarpacha. 
Numeroı Objcts Articleı Valeurı 

d'adjudi. eıtimati . 

Pistons, tiges de pistonı, tigcs 
de tiroir , tourillonı , essieux et 

Ltqı 

contre-manivelleı. 92 65 000 
11 Soupapes de ıürete, rcgulatcura, 

crosses, glisıiercs, chandelles, et 
autres armatures. 74 52 .f55 

ili Boitcs iı. graisse, t mpons grais-
ıcurs, plaqueıı de gıırde. 68 

• 
* 

33 150 2 .j." 

(8742) 1338 j 

Six groupı-s d mnchine.s·oulils dont lcs valeurs estirl11 

et garnnti & provi ·oires sont indiquees ci-bu, scront achett 
parcmeot pnr voie d ' adjudication souı; pli cachete le ıner 
9 mar 1938 iı partir de 15 h. au local de l'Administratioıt 
nerale iı. Ankara. 

Ceux qui dbirent y prendre part doivent remcttre iı i• 
sidence de la Commisıion le jour de l'adjudication jusq" 
h. leurs offres, les grırantics proviıoires indiquces ci-b•~· 
certificats exiges par la loi et un certificat de coınpetenc' 
livrc par le Ministere dcs Travaux Pııblics. 

Les cahicra des charıres sont en vente 
aux Caisacs d' Ankara et de Haydarpacha. 

Quantite et Objets 

53 machines-outils a tour 
11 ,, ,, iı fraiser 
8 ,, pour la forgc 

34 ,, et outils pour fonderie 
23 " outilıı pour travaillcr le boiı 
8 Tour revolver 

Perşembe 13.1.938 

Elev törlü ıırabR İnhiı . U. Müd.) S 537 
Nohut (Vize Ask. SAKl i\~ 559. 

Valeura 
Ltqı 

298 000 
65 000 
60 000 
50 000 
32 000 
55 000 

Hastane binası inşuı (Giresun Nafı Müd.) .Y 561 
Kaput (Jndr. Gen. Komut.) .\" 563 
Aydında barut deposu inşa11 lİnh. U. Müd. .\ 564 
Mersinde ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, 564 
Fabrika unu (Kuzıköıc Ask. SAK) ,,. 565 

(Devamı 3 öncü aahifede) 


