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r--- ABONE ŞARTLARI:~ r Türkiye icin Kuru1 ı 
3 A YLIGI -150 1 
6 " 850 

12 ,, 1500 1 
Ecnebi memleketler için 

12 nylı~ı 2700 

Sayısı S kuruş l ~esmimakbuz mukabili olm~- j Lan tediyat makbul değildi~ 

CUMA 14 lkincikinun 1938 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari 

•• r İDAREHANE: -, 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 

1 Galata, Perşembe pazarı 
iLAN ŞARTLARI 

idarehanemizde görüşülur 

GAZ ET sr Tele fon : 49442 . J L
Telgr.:.ist. MÜNAKASA 

Posta kutusu N. 1261 ~ 

Umum Müteahhit ve Tüccarların Mesleki Organıdır 
FCTFR 5 ==· 

Bugün ilan olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

Cinsi Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a) Münakasaıar 

~şaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Ôdeıniş Emmioğlu okulunun ikmalı inşaatı 
Buca koşu yerindeki tribün teraaınin roberoit ile 

kaplanmıısı 
Ödemiş Kuvvetli ilk okulunun iJ.:mnlı İnıj:ıatı 
Topçu alayı için yapılan pavyonun lıı~ım çukurları 

ve yollarının inf&SI 

Sinop ay~ır deposu in~utı 
Beyoğlu 37 inci ilkmektebin tamiri 
Kültür parkta inşa edilecek ege mahıülleri müzesi 
Akhisarda yap. belediye binasının proje müsabaka11 

_Mensucat, Elbise, Kundura, Ç:ımaı,iır v.s. 

Yorgan: 250 ad. - yatak çarşafı: 250 ad. · yastık 
YÜıü: 250 ad. 

aç . elcs. 4769 94 

" 2703 -

" 
1390 97 

" 
800 ve 900 

" 
3083 66 

paz. 418 97 
kapalı 7., 32208 92 

aç. eke. 1837 50 

~ilya, ve büro eşyası, Muşamba-Hal.!_ v.s. 

H ., •tuan koltuk: 8 ad. - aandalya: 120 ad 
"iliı:n: 10-12500 ad . (şıırt. 219 kr) 

~ereste-Tahta v.s. 

ICayın travera: 110000 ad. 

" " 
33000 ad. 

,, 
" 6000 ad. - meşe traversi: 3000 ad. 

(şart. 3 grup içın 141 kr) 

~akliyat-Boşaltma-Yükletme 
Posta nakliyatı 

-!!,ütefcrrik 

E.I arabası tamiri 

~uhtc)if perlik kurşunlu kablo (şart . 153 lcr) 
Y aınışır kurutma makinesi: 3 ad . 
y anrıl\ arozözü: 1 ad. 

eaıişlik tabak: 300 ad . • yemek tabağı: 
Çatal: 800 ad. - kaşık: 800 ad. - bıçak: 

P su barda~ı: 1500 ad. (tomd) 
Ortatif çadır: 1200 - 1500 ad. 

~k, Zahire, Et, Sebze 

~rfa sadeyag: 600 kg. 
ahana: 40 t. (temd) 

v. s. 

b) ~üzayedeler 
Yıprak tütün: 3482 it. 
Matbaa mürelt kebi 

lı~ar, Emirler, Tebliğler 

1000 ad. 
1500 ad. 

pu. 

lcnpalı 2. beh. 3 50 

• 
kapalı z. 324120 -

n 94710 -

" 28110 -

aç , th. 
kapalı z. 30500 

" 9000 -

" 6830 -
paz. 1699 -

kapalı z. beh. 6 30 

paz. 

aç. art. 

.. 

k. l -
2400 -

233 21 

Ankara Ticaret ve Sanayi Odası Riyasetinden: 

iO -

- -
31 42 -
2416 -

137 82 

3281 25 

16714 80 
5985 50 
2108 25 

2287 50 
675 
512 25 
127 43 

708 75 

45 -
180 -

~~~~~~~~~~-

in ir Vilayeti 27-1-38 

" 
17-1-38 

" 27-1-38 
Kırklareli Tüm. S ı.\I{ 17-1-38 

Sinop Vil . Daimi Ene. 20-1-38 
lstanbul Belediye•\ 17-1-38 
lr.ınirEnternasyonalFuarK. R. 24-1-38 
Akhisar Belediyesi 

Devlet O. yol. H paşa 28-1-38 

M. M. V. SAK 17-1-38 
Jndr. Gen . Konıut. Ank. SAK 19-1-38 

D. D. yol. Ank. H. paşa 28-1-38 

" 28-1-38 

" 28-1-38 

Eyup PTT Şefligı 22-1-38 

Sinop Viliyeti 20-1-38 
PTT Lv,.. Müd. Ank . 2-3-38 
Toph:ıne Lvz. SAK 31-1-38 
Tarsus Belediyesi 20-1-38 
M. M. V. SAK 1-2·38 

Jndr. Gen Komut. Ank. SAK 20-1-38 

• 
Orman Falc. Mübay. Kom. 18-1-38 
Ankara Lvz. SAK 21-1-38 

Sinop inhisarlar Müd. 
lst. Gümrükleri Başmüd. 

19-1-38 
17-1-38 

11 -
11 -

11 
16 -

14 30 
14 -
16 -

10 30 

11 
10 

15 45 
15 45 
15 45 

8 30 

14 -
15 -
15 -
15 

11 -

10 -

14 -
14 -

15 -
13 -

) MUNAKASALAR 
Ticaret Odaları kanun ve nizamnamesine tevfikan ' 

llıu~'llelei ticariye ile meşgul olan ferdi ve hükmi şahsi
Yetı haiz firmaların işe başladıklara tarihten itibaren üç 
ay Arfında Ticaret odasına kayıtları lazımdır. 

inşaat - fam irat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 
- ...-w: ~...--

d nkara şehriade ve mülhakatında bu gibi firmalarc:n he~üz odada kayıt edilmemiş olanlar hakkında oda
ı fcezaı tatbikat yapılmasına mahal verilmeden l 5 gün 
kar ında kayıtlarını yaptırmaları aksi takdirde haklarında 

anuni takibat yapılacaiı ilan olunur, 

Kırklareli Tüm. Satınalma Komisyonundan : 

Topçu alayı için yapılan pavyonun lağım çukurları ve 
yollarının inşası için keşif bedeli 800 ile 900 lira arasan· 
da muhammen fiat olup açık eksiltmeye konulmuştur. İha
lesi J 7.1.938 günü ıaat 16 da yapılacaktır. İlk teminat 

GGR5T ?Fi 

DİKKAT 
1.-Sermayesi olup iş arayanlar. 
2.-Eyi işleri olup sermaye arayanlar 
3.- Resmi münakasalar ve müzayedeler 

ve sair işler hakkında malumat is
teyenler mufassal mektubla 

Posta kutusu N. 1261 
adresine müracaat etmeleri rica olunur 

a a 

• 
70 liradır. Talihlerin belli gün ve saatte teminat mak· 
buzlarile komisyonumuza müracaatları. 

2- Mezkur inşaata ait şartname ve keşfin hergün 
Tümen Satınalma komisyonunda görülebileceği. 

İzmir İli Daimi Encümeninden: 

Buca koşu yerindeki tribün terasının roberoit ile kap
lanması 2703 lira bedel ile ve 15 gün müddetle açık ek· 
siltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı yasa hü
kümlerine göre hazırlayacakları teminatlarile birlikte 
17, 1.938 pazartesi günü saat l l de İli daimi encümenine 
baş vurmaları . 

* • * Ödemiş kuvvetli ilk okulunun ikmali inıaatı l 390 
lira 97 kuruşluk keşfi gereğince 15 gün müddetle açık 
eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı yasanın 
hükümlerine göre hazırlıyacakları teminatları ve müteah· 
bitlik belgesile birlikte 27-1-938 perşembe günü saat 11 
de ili daimi encümenine baş vurmaları. 

*• • Ödemiş Emmioğlu okulunun ikmali inşaatı 4769 
lira 94 kuruş bedelle 15 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı yasanın hükümle
rine göre hazırlıyacakları teminatları ve müteahhitlik 
belgesi ile birlikte 27 .1.38 perşembe günü saat 11 de il 
daimi encümenine baş vurmaları. 

Sinop Vilayeti Daimi Encümeninden; 

3083 lira 66 kuruş bedeli keşifli Sinop aygır depoıu 
inşaatı mevcut keşif ve ~artnamesine tevfikan 20.1.38 
gününe rastlayan çarşamba günü saat 14,30 da ihale e
dilmek üzere 20 gün müddetle açık eksiltmeye çıkarıl
mıştır. Talip olanların keşif şartnameyi görmek isteyen· 
lerin yüzde 7,5 miktarındaki depozito akçaları ile birlik· 
te •ilayet encümenine müracaat etmeleri ilan olunur. 

İzmir Enternasyonal Fuar Komitesi Riyasetinden: 

Kültür Parkta inşa edilecek Ege mahsulleri müzesi 
kapalı zarfla münakasa ile 24.1.938 pazartesi günü saat 
16 da Belediyede İzmir Enternasyonal Fuarı Komitesin· 
ce ihale edilecektir. 

Keşif bedeli 322CS,92 teminat 2416 liradır. 

Akhisar Belediye Reisliğinden: 

Akhisarda yaptırılacak belediye binasının projesı rru
sabakaya konulmuştur. İstekli mimar ve Mühendislerin 
şeraiti anlamak üzere belediyemize müracaatluı iian o· 
luour. 

• • • 

Beyoğlu 37 inci ilk mektebinin tamiri. Bak: lıtanbul 
Belediyesi ilanlarına. 



Sayfa 2 

Mensucat -Elbise· Kundura-Çamaşır v. s. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İıletme U. İdaresinden: 

Muhammen bedeli 1837 lira 50 kuruş olan 250 adet 
yorgan, 250 adet yatak çarşafı ile 250 adet yastık yüzü 
28.1.38 cuma günü saat 10,30 da Heydarpaşada gar bi
nası içindeki ıatmalma komisyonu tarafından açık eksilt
me ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik 
ve 137 lira 82 kuruşluk muvakkat teminatlarile birlikte 
eksiltme gün~ saatine kadar komisyona müracaatları la· 
zımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşa satınalma komis
yonu tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

Mobilya, fv ve Bilro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

1- 8 adet hazar an koltuk ile l 20 adet sandalya pa
zarlıkla alınacaktır. 

2- Pazarlığı 17. t.938 pazartesi günü saat 11 dedir. 
3- Örnekleri görmek isteyen hergün ~ahnal a ko

misyonuna müracaat. 
4- Pazarlığa gireceklerin belli gün ve ıaatında 

MMV. satınalma Komisyonuna relmeleri. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Sabnalma 
Komiıyonundan: 

Eldeki vasıf ve örneğine uygun olarak IO binden l 2 
bin 500 e kadar kilim, ve 1200 den 1500 e kadar portatif 
çadır kapalı zarf usulile aşağıda yazılı tarihte satın alı
nacaktır. 

Satan alınacak bir kilime 350 kuruş ve bir portatif 
çadıra 630 kuruş kıymet biçilmiştir. KiEme aid şartname 
219 kuruş karşılığmda ve portatif çadır şartnamesi de 
parasız komisyondan alınabilir 

Eksiltmelerine girmek isteyenlerin kilim için 3281 lira 
25 kuruşluk ve portatif çadır için de 708 lira 75 kuruşluk 
teminat makbuzu ile şartnamede yazılı vesikaları muhtevi 
teklif mektuplarını dördüncü maddede yazılı gün ve sa· 
atten evvel komisyona vermiş olmaları. 

A-Kilim eksiltmesi 19. t.938 çar amba günü saat tOda 
8-Portatif çadır eksiltmesi 20.1.938 perşembe günü 

saat 10 da. 

Kereste, tahta \'C saire 

Devle~ Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

Muhammen bedelleri, muYakkat teminat ve cinslerile 
miktarları aşağıda yazılı 3 liste muhteviyatı kayın ve 
meşe traversler 28.1.38 cuma günü aat 15,45 den itiba
ren sırasile ayrı ayrı. veya toptan ihale edilmek üzere 
kapalı zarf uıulile Ankarada idare binasında satın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her listenin hizasında mu· 

vnkkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve na· 
fıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 
14,45 e kadar komisyon reisliğine vermeleri liiıımdır. 

Şartnamebr 141 kuruşa Eskişehir, İzmir, Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 
Eksiltme Cinsi Mikdarı Muhammen Muvakkat 

listesi bedeli teminat 

No : l kaym 111000 324120 
2 " 

33000 94710 
(kayın 6000) 

3 28110 
(Meşe 3000) 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Eyüb P.T.T. Şefliğindem 

Lira kr. 
16714 80 
5985 50 

2108 25 

Kemerburgaı posta merkezile Eyüb postanesi arasın· 
daki posta aürücüliiğü kanunu mahsusuna göre ve 15 gün 
müddetle yeniden ihaleye çıkarılmıştır. 

Nakliyat beygir veya oto ile yapılacaktır, her iki şek
lin hergün mütel<abilen bir sefer yapılmak auretile mu· 
hammen bedeli ayda 16 liradır. 

Haftada üç gün yapıldığı takdirde 12 liradır Hergüo 
nakliyat için muvakkat teminat 14 lira 40 kuruştur. Haf
ta nakliyah için de 10 lira 80 kuruştur. Her iki şeklin 
n kl:ynt sıkleti a:ıami 50 kilodur. 

İhale 22. 1.938 tarihine müsadif cum&rteıi giinü saat 
8,30 da Eyiib P.T. f. binasında müteşekkil komisyonda ic
ra dilecektir. Talibler mezkur komisyona müracaat et· 
melidirler, 

MÜNAKASA GAZETESİ 
= 

Mü tef erril< 

Sinop Vilayet Daimi Encümeninden: 
Nafıa an barında m eve ut tamire muhtaç 112 adet el 

arabası mevcut şartnamesine tevfikan 20.1.938 tarihine 
rastlayan çarşamba günü saat 14 de ihale edilmek üzere 
eksiltmeye çıkarılmıştır. Talip olan ve fazla izahat almak 
isteyenlerin Nafıa ve Encümen kalemine müracaatları 

ilan olunur. 

P.T.T. Levazım Müdürlüğünden: 

1 - idare ihtiyacı için l 4 kalemde muhtelif perlik 
kurşunlu kablo kapalı zarfla eksilt11Jeye konmuştur. 

2- Muhammen bedeli 30500 muvakkat teminat 2287,50 
lira olup eksiltmesi 2 mart 938 çarşamba günü saat 15 
tc Ankarada PTT. Umum Müdürlüğü binasındaki Satın· 

alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - istekliler muvakkat teminat makbuz. veya banka 

mektubunu, Ticaret odası vesikasından başka müteahhid
lik vesikasını ve teklif mektubunu, muhtevi kapalı zarf
larını o gün ıaat 14 e kadar mezkür Komisyona verecek· 
lerdir. 

4 Şartnameler Ankarada PPT. Levazım, İstanbul 
Beyoğlu PTT Ayniyat şube Müdürlüğilnden 153 kuruş 
bedelle verilecektir. 

İstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 

J~taııbulda 1altepe A keri Li~e~i iJe Maltepe Piyade atış 
okulu ve Bur a Askeri Li:sc~i için üç adet çamaşır kurutma 
makine i 31.1.938 pazarte i günü aat 15 te Tophanede l . 
tan bul Levazım Amirliği Sı:ıtınalnıa Komi } ununda kapalı 
~arfla ek~iJtmet1i yapılacaktır. Hepsinin tc1lıınin bedeli 9000 
lira ilk teminatı 675 liradır. Şartnamesi KomİS) oııda görü· 
lebilir. fı;teklilerin kanuni belgt>lerilP teklif mektublannı ihn· 
le aatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri. 

Tarsus Belediye Heiısliğindı·n: 

Belediyemiz ltfaiyP. ine kapalı zarf usulile bir yangın 
arozi)zü alınacaktır. l\lulıamıııcrı lıedeli 68'fü lira olup mu· 
vakkat tcmiuat akçe:si 512 lira 25 kuruştur. İhalesi :m. ı.c.>;{8 
per~eınbe günü saat ) 5 ıe Belediye Encüınenindr 'apılaca
ğıııdan isteklilerin şartnamc:-.ini Belediyemizden .ııuınalaıı 
ilan olunur. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınnlma Komisyonundan; • 

Eksiltme gününde talip çıkmaynn 300 adet ye
mişlik 1000 adet yemek tabağı, 800 adet çatal 800 adet 
kaşık 1500 adet bıçak 1000 adet su bardağı bu defa pa· 
zarlıkla almacaktır. 

2- Hepsine tahmin edilen fiat 1699 liradır. 

3- İhalesi 1.2.38 sala günü saat 11 dedir. 
4- ilk teminatı J 27 lira 43 kur ıştur. 
5- Şartname ve örnekleri görmek istiyen bedelsiz 

olarak hergün öğleden sonra MMV satınalma komisyo
nuna müracaat. 

6- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde gösterilen vesaiklc ve teminatlarile 
birlikte belli gün ve saatinde komisyona gelmeleri. 

* • • 
1000 kg. 3 mm kalınlığında levha kurşunla 250 kg. 

saf kalay alınacaktır. Bak: lst. Telefon Müd. ilanlarına. 

• "' . 
1500 adet portatif çadır alınacaktır. Bak: mobilya sü

tununda Jandarma Genel Komut. Ankara SAK ilanına. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Orman Fakültesi Muba} aat Kom is) oııu Ra~kanlığındaıı: 

Cinsi Miktarı ~l. fıatı l\1. teminatı 
Urfa birinci nevi adeyağı 600 kg. 100 kıı. 45 li. 

İhale 18.1.938 alı günii ı,aat 14 fle. 
Büyükdere Bahçeköy<lc bulunan Orman Fakülte j 

için yukarıda miktarı, muhammen fiatı, muvakkat teminatı 
yazılı Urfa birinci ne~ i "'adeyağ ek::ıiltmeye çıkanlnıı~tır. 

2 - Eksiltme Vila ·et Muha~ehe i Direktörlüğünde top· 
)anan F..ıkiilte Muba)aat Komi vonu huzurunda )npıJacaktır. 

3 - Ek iltıneye ~ııebi)mPk içiıı muvakkat t('minatın ,a. 
tırıldığına dair makbuz gü!-,termck ve 2190 a\ ıh kcnuında 
yazılı ev afları haiz olmak lfızımdır. ' 

4 Şartnameyi görmek i~tiyenler hC'rglin Bih ükdcre 
Bahçrkö) Orman Faki.ılt• ine ınüracaatlnı ılan olunuı. 

Ankara Le vazı n \mırlıği Satıııalnıa K.onıı ... } oıııındaıı: 
ıılrnra garnizon hirJik ve nıiie,.sr atı ıhtiynrı ulaıı 40.000 

14 lkancikanun 19J8 

kilo lahananın 1 '· l .938 pazarlığınCla i"'tekli çıkııı ldı~ıııcl ıı 
21.1.<)38 aat 14 de Ankara Lv. amirliği Satmalma Konıı .... 
'onunda pazarlığı ) apılacak'tır. 

2- L\Iuhanıınen herleli 2 .OO lira ilk teminatı 180 lı ı • 

dır. Şartnamesi komisyonda görülür. 1 teklilcı in kanuni \'<>· 
<:İka ve teıninatlarile komi ·yonda hulunmaları. 

) ÜZAYEDELE 

Sinop İnhisarlar .:\iüdürlüğiinden: 

Kanuni anbar müddetlerini ikmal etmi~ bulunan emanet 
ambarlarımızda mevcut 934 yılı ürününden 88 ekiciye ait 
147 denkte 3182 kilo yaprak tiitün 1701 avılı kanunun 
34 üncü maddesine tr· vfikan işbu tütünler 5. l.938 gününden 
itihareıı 15 gün müddetle ve ~artnaınesine gör<> açık artır
maya korıulmuştur. 1 tekliler hu tiitüıılcri ve :ı:artname ini 
her i~ günü Sinop lnhi arlar idare::;i anharlarmda görebilir
ler. İsteklilerin 19 l .938 günü "'aat 15 de müdürlü~ümiiznc 
müteşekkil komi.:ıyoııa gelmeleri ilan olunur. 

1,.,ıanlıul Gümrüğü lfa~mü<lürlüğl.indrn : 

~IK f>3 ağırlığı l 180 · kilo kanuni .. af ağırlığıııdrı 233 
lira 21 ku rıış değerinde AG markalı 372 91 numaralı mat· 
baa nıürekkeui 17.1.9~~8 güııii 8aat 13 hu1,;ukta Sirkecideki 
Rc:-adiye ı.:arl. Gümrük 'atış ~alununda açık arttırma ile "'<l· 
tılacR.ğı ı teklilerden ) ii1.de 7 buçuk f>f') akçası 'ı· Malı) e 
lJnvan tezkeresi istenir pey akçaları saat 12 ·e kadar k ıbul 
olunur. 

j D.D.YOLLARı işLETME u. MUoURLUGüNoEN 

Muhammen bedelleri ile miktar ve vasıfları aş ğıdn yazılı iki 
gurup malzeme 21-1-938 cuma günü saat 10,30 Haydarpaşad gar 
binası içindeki satanalma komisyonu tarafından açık ekıiltme ile 
utan ahnacakhr. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği veuik ve hi· 
z.alaranda yazılı ınuvakkal teminatlarile birlikte ckıiltme günü 
natine kadar komiıyona mürac atları llzımdır. 

Bu iıe ait şartnameler komisyondan pr.ırnsız olarak dagıtıl

maktadar. 
1- 500 metre muhtelif eb'atta pirinç kafes teli 5000 metre 

murabbaı madeni bağdadi kafes teli muhammen bedeli 38.10 
lira muvakkat teminnh 2&s liradır. 

2- 250 kilo taranmış kenevir 800 kile muııtelif eb'atto. adı 
ambnlaj sicimi 1550 kilo muhtelif ebatta koncvir ip, 100 kilo 
kal fnt ipi, 1200 kilo muhtelif ebatta palaoğıılık, koltukluk 
ve cer için lif halat muhammen bedeli 2940 lira muvakkat 

teminata 220 lirn 50 kuruştur (33ı 3 4 

• * ... 

Muhammen bedeli 67200 lira olan 11250 adet mnkaa meşe 
traversi 24.1.938 pazarle i guoü saat 15,30 da knpah z rf usuli 
ile Ankarada İdare binasında atın lınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 4610 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa mütenhhitlik vesika ı ve 
tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komi•yon Reilliğine ver· 
meleri lbımdır. 

Şartnameler 336 kuruta Ankara ve Haydarpaşa, Eskişehir, 
İzmir ve Mudanya veznelerinde satılmaktadır. (100) 4 ol 

• ... 
Muhammen bedel ve muvakkat teminat mıktarlara aşağıda 

yazıla yağlar l\yrı ayn ihale edilmek tartilc 27-1 938 Pt>rşembe 
günü 1aat 15 den itibaren sara ile Ankarada İdare bina.ındn ve 
kapalı zarfla satan ahnacakhr. 

Bu işlere girmek iıteyenlerin aşağıda göıterilen muvakkat 
teminatlarile, kanunun tayin ettiii vesikalara ve Nafıa nıüteah· 
bitlik vesikuı Ye tekliflerinı aynı gün saat 14 e kadar Komi•· 
yon Reisliğine vermeleri laumdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankar!!.da Malzeme dairesinde v• 
H. Paşada tesellüm şefliğinde dağıtılmaktadır. l 152) 2-4 

Muhammen Muvakkat 
Bedel Teminat 

Cins ve mıktnrı Lira Lirn 

250 Ton Sürtoför yağı 52000 3850 
1100 Ton Rezidü ,. 114500 6975 
250 ,, Mazot ,, 17125 1284,37 
300 ,, Petrol 100 ton pi gaz 47700 3577,5 

istanbul Telefon 
Müdürl · ğünden 

Muhammen b,deli 930 lira tutan 1000 kı=-m. 3 M M kahnla~ırı' 
da levha kurtunla 250 kım. uf kalay açık eksiltmeye konul· 
muıtur. İhalesi 27. 1.938 tarihine müsadif perşembe günü aat 15 te 
Müdürlüiümüz. Merkez binasında toplanacak Alam Satım KonıİI 
yonu huzurunda icra edilecektir. ilk teminat 69,75 lıradıt• 
Şartnameleri her ~ün Levazım Dairemizde görülebılir. İıtr1'' 
lilerin meıkür 2ün ve saatte ilk teminatlnrilc müracaatları. (14 1) 
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~e~f bedeli 418 lira 97 kuruş olan Beyoğlu 37 inci 
~ e tebinın tamiri pazarlığa konulmuştur. Keşif evrn-

~t ~~~aınesi Levazım MüdürJügünde görülebilir. İste~-
ri NJ·· .. ~o.lu kanund yazılı vesikadan başka Fen iş· 

42udurlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile .~ t 
ber ı kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile be
~nd 7· 1.938 pazartesi günü saat 14 de Uaiml Encü-

e bulunmalıdırlar. (İ) (230) 

s s 
Güzel San'atlar Akademisi 

Direktörlüğünden: 
Akadeın· • . 
dosya d 1 •çın 2 adet telefon ınasa11, 3 daktilo m aa ı, 1 tor-

1 Git olabı, 1 mecmu etajeri, 1 sabit büyük ••ca, l sibit 
tt, 1"ll•ıa. 2 m sa ağ ve sol. 5 vidasız tabure, 5 vidalı ta· 

l taht ıralı etajer, 2 sırasız etajer, 1 dolap, 1 masa, 3 mürak
ht,11 ·~~ 4 mürakkn tahtası, 2 siyah yazı tahtası, bir mühre 
tılaca'kt tabure, l masa, 1 ya:ıı laht&1ı, 1 mermer masa yap· 
bnıı eıı.n~t, Münakasa açık eksiltme usuhle 15.1 938 pazart si 
ltığind 11,30 da Cağaloğlunda Yuksek Mektepler Muhasebe-

y11 t Yapıtacalttır. 
;.ı Pılacak · . 
"k;ı.t t ışın muhammen bebeli 1146 lira 60 kuruştur. Mu-
lllıdtıı eınınatı mıktarı 86 liradır Şnrtname ve resimler Aka

i dııkı Par sız verilir. Talıplerin Marımgoz fabrika ı sahibi bu· 
lltına d ır vesaık ibraz etmeleri tarttır. (83) 4-4 

E ER 

Dış Tıcaret 

l<Iıring he apları bakı> eler ve krcdıli 
mübayaal ra aid teahhüdler 

'fütJci 25-12·1937 Vnziyeti 
111,1111 Y~ Cünıburiyet Merkez Bankasından alınan hesap hula· 
kr,.d·ı~orc 25-12-1937 tarihindeki kliring h sapları bakiyeleri 

1 1 rnübayaata ait te-ahhüdlcr } ckünları: 

Cedvel. 1 
l\ırk· 

•ye- Cümhuriyet Merkez Bankasındaki 
Memleket 

Avustury 
Belçika 
Bula-aristan 
Çekoslovakya 
Fcnlandiya 
Fransa 
Hollnnd. 
lngiltcre 
İspanya 
İsveç 
İıviçre 
ltalya 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
Rusya 
Yugoılavy 
Yunanistan 

blok jlnr: 
Mikdar T .L. --2.019 800 

46.400 
6.600 

2.503·900 
913.600 

4.115.500 
1.116.300 
8 334.200 

413.900 
1.625.500 

884.901 
1 837.400 

856.300 
549 .. iOO 

1.892.700 
42.900 

286.IOO 
136.200 

Yckün 

tv1 Cedvel: 2 
llhteı· f 

~•İch 1 rrıcml ltetlerin Merkez Bankalarındaki blok~jlar : 
A. li ııbank-Berllndeki Blokaj > el<ıi u: 
a. li Csabı T. L. 8.854. IOO 
c li C11abı T. L. 3.689.200 
AİQ:l eııabı T. L. 3.995.700 
Eato nyadaki umumi blok j yekunu. T. L. 16,53H.OOO 
LehinraJaki blok j yekünu T. L. 23.800 
lınıu' ~ndaki blokaj yekunu T. L. 52.600 

ını blokaj yekunu T. L. 16.6154.00 

Cedvel: 3 
1' llhtelıf ••ta ,. rnemlckctlcrden kredıli olarnk yapılmış ol. n müb • 

ıt t ahhütl r yekunları: 
~eketı .. M Rumi daireler Hususi Şahıslar Yekün 
tııllı,~ T. L. T. L. T. L. 
""\l•t 19.562.500 11.178.643 30.741.143 
~ l . lltya 8 Ç Çıka 59.22.8 274.640 333 86 
~tltoııo"ak 49.900 49.900 

toQy Y 570.353 579.153 1.149.506 t • 
..,'tıları.d· 12.7!0 12.710 
rtarı81 •ya 170 30.114 30.284 

ı~0llttıda 9.267 229.37 J 238.640 
1 lllt r 89.373 70.922 160.295 
ı'PltıYa l99.92S 396.401 596.329 
'"•ç 18.597 J5.023 53 620 

:•"'içre 1.498.529 J28.013 l .826.5i2 
t~ıy, 39.599 290.963 330.562 

27.917 220.654 248.571 

MUNAKASA GAZETESi 

Macaristan 797.195 174.930 972.1251 
Norveç 56.762 68.624 125.386 
Polonya 17.767 21.451 39.218 
Yugoıla V}'B 99.382 37.362 136.754 
Yunnnistan 55.214 f.5.214 
Rusya 420.481 36.515 456.996 
Yeki'm 3.904.548 2.911.972 6.816.520 

1 - Siparişi mukaveleye bağlanınıı oldu~u halde henü.ı mem· 
lekete ithal edilmit olan mallar bedellerı yukarıdaki y künlarda 
dnhil değildir. 

2- Almanya.ya ait yukarıdaki yekunda dahil bulunan altı aya 
kadar vndeli milbayaat: 
Resmi daireler 

T. L. 
1874564 

Hususi 2ab11lu 

T. L. 
5188307 

Yekün 

T. L. 
7062871 

Bakiye daha uzun veya başka ndeli mübaynata ait taahhüt
ler yekununu ifade eder. 
3.- Almnnyadan gayrı diğer memleketlere ait yukarıdaki umumi ye• 
künda dahil alb ayo. kadar udeli mübayaat· 

Resmi daireler Husuıi tahıılar Yekün 
T. L. 

2518550 
T. L. T. L. 
Hl 5794 1612756 

Bakiy daha u:ıun veya ba ka vadeli mübayaala ait taah· 
hüdler yekönunu ifade eder. 

Her memleketin kredili taahhütlerimiz .:lo dahil olmak üzere, 
hesaben olacaktı buluna aaı meblağ teıbil edilebilmek için 1 
numaralı cetvelde o memleket için gösterllmiı olan blokaj ye
kununa ayni memlekete aid olarak işbu 3 numaralı cetvelde 
münderiç taahhüdler yekununun ilave edilmesi icap eder. 

(Devamı var) 

• 
ta u 1 o r sası 

13 -1-1938 

Paralar 
Sterlin 

1 Dolar 
20 Fransız Fr. 

20 Liret 
20 Belcik Fr. 
Drahmi 
20 isveçre Fr. 
20 l.ev 

62.i, 
123,-
80, 
99, 
80.--
18, -

570,-
20, 

1 Florin 65, -
20 Ç k kronu 78,-

1 Avusturya Si. 21,-
1 Mark 26, 

Zloti 20, 
Pengü 21,-

20 Ley 12, 
20 Dinar 48,-

1 İıvcç kuronu 30,-
1 Türk altını 1078,-
Banknot 273,-

630, 
126,-
88 ,-

106-
84,-
22, 

580, 
23, 
70,-
82,-
23,-
29,50 
22-' 25,-
14, 
52,-
32, -

1080, 
274,-

ist:i razlar 
Açılış apanış 

Türk B. l Peşin 18,70 18 75 
Türk bor. 1 vadeli 18.75 18.85 

,, ,, il Peşin 18.65 18.65 
,, il VAdeli 18 .70 18.70 

lstıkrazı dahili 94.- 9 ı.-

Çekler 
London 625, 626,-
NeY York 0,8010 0,80 
Par is 23,57 23,5875 
Milano 15,2185 15,23 
Brüksel 4,7080 4,7155 
Ati na 87,51 87,58 
Cenevre 3,46 3,4635 
Sof ya 64,0112 64,1025 
Amıterd. 1,4437 1,4450 
Prag 22,7675 22,785 
Vivana 4,2275 4,23 
Madrid 12,65 12,66 
Beri in 1,9822 1,9838 
V rşova 4,24j4 4,2467 
Budapeşl 4,0225 4,0.!56 
Büh ş 106,8050 106,89 
Bclgrad 34,5875 3~,til5 

Yokohama 2,75 2,1533 
Moskova 23,53 23,51 
Stokkholm 3,IO 3 

Esham 
Açılış Kapanış 

Aslan çimento 9.95 9.95 
ı Merkez banka11 97, 97, 50 

Tahvilat: 
Anad. M. Vadeli 40.35 40. 3 5 

Sayfa 3 

Cum rtesi 15. 1 .938 

Makara 25 gramlık: 1'200 ad. • ket n ip: 2094 k. MMV) \'! 540 
Telgraf fincanı (Nafıa Vek.) .\' 540 
Praaa, ispanak ve lahana (lıparta Aık. SAK) .\: 570 
Sabun (Marmara Üısübabri Komut.) X! 570 
Saman ve sadeye~ (Lüleburgaz: Tüm.) .\e 572 
Radyo Ye hoparlör ile sesli sinema makinesi (Yozgat Hal kevi 

Başkan.) .İ\! 572 
Tel fon mas sı, dııktilo masası, storlu doıya dolnbı, mecmua e· 

tajeri, bbure, yazı tahtası v.s. (Gilzel Sanat. Al..ad ) X 576 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müz.nyedeye aittır. 
Hamiş : "No . ., işareti ilanı havi gazetemizin sayı 101 gösterir 

Samedi l 5· l • 1938 

Bobincs de 25 grıımmcs : 12 O pieccs - Fil de lın : 2 9 kilos (Mı· 
niııtiıre Def. Nat.) N. 540 

lsolateurs telegraphiqucıı (Min. Trav. PYblıc ) N. 540 
Legume.s (Com. Ach. Milit. Isparta) N. 570 
Savon {Command. Naval Marmara) N. 570 
Paille et heurre fraıs (Oiv . Lulebourgaz) N. 572 
Radi o, machine cinematographique et haut-parleur (Pı eııid. Maiso" 

du Peuple Y 07.ghat) N. 572 
Table tC'lcphonique id. pour dactylo, tablcau noir, tabouret, ctaırcrc, 

armoire~ pour dossier• (Academic des Bcaux Arts) N. 576 

"' Lcı aııterısqueı indıqucnt une vcnte p r 
0

voıe de surcnch C"re. 

N. B.- Leıı Nos ındıqu s en rcgard deı articles sont ceux du 
journal danı lequel l'avis a paru. 

st. Tica et ve Zahire Borsası 

[Bourse du Commerce et des Cereales d"lstanbul J 
13 - 1 - 1938 

FİA TLAR ( Cours offıciels) 
Afion (Opium) 
Buğday yumuş k (Ble tendre) 
Buğday s rt (Ble dur) 
Buğday kızılca (Ble rouxt 
Arpa Anııdol (Orge An.) 
Arpa yemlik 
Çnvdar (Seigle) 
İç fındık (Nois. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Nohut iri(Pois chiche) 
Yulaf (Avoine) 
Yapak Anadolu {Mohair ) 
Keçi kılı (Poils de Chevre 
Pamuk yağı (Huilc de colon) 
Susam ,, ( " sesame) 

Aşağı (Moins) Yukarı (l'lus) 

5 30 -
5 27 50 

4 12 50 

4 34 50 

4 7 -

5 36 

~ I 
Darı sars (millet j•une) 
Suaam (Seume) 
Peynir kaşer (Fromage k cher ) 
Zeytin yağı J.ci yemel..lik (Huıle d'ol.) 
Kaplıca Bir emlakınız mı var ? İRALIK j 

yahut r 

SAT LIK ı Emlak mı arayorsunuz ? 

Hiç tereddüt: etmeden 

" • r v ma Gazete 1 

vasitasile ilan ettiriniz 

Bu gazetede intişor eden bir ilan hemen memleketin her 
tarafında binlerce alakadur tarafrndan okunur ve nazarı 
dıkkatı celbeder. 

Kim temin edebilir k ' boş bir aparlıman için aylarca 
beldediginiz kiracı, satılık bir ev için yıllarca arkasından 

koştuğnnuz alıcı bu gazete sayesinde bir kaç gün zıufın· 
da çıkıvermesin ? 

Propağanda ve Reklam biiv.ik bir kuvvettir. Bund.m 
istifade etmesini bilecek iniz 

AKAR ve E\1 .. ı\.KGı\l€f~~i 
idarehanesi 

) 
) 

Galata , Perşembe 
pazar, Yoğurtcu han 
N· 1 Telef. ot9442 

Tiyatrolar ESKİ FRANSIZ TİYATROSU 
OPERET KISMI 

Ti!.PEBAŞI DRAM KISMI 
Bu akşam 

saat 20,30 d 

Yazan: 
H. L normand 

l:Su akşam 
saat 20,30 da 

Erkek ve 
Hayaletleri 

Sat.lık ve 
Kiralık 

pies 4 perde 6 t. 3 perde komedi 
1'ürkçHİ Ynau: 

1. Galip Arcan Andrc Birabeau 

'!"i!!! illi 1 

1 1111111 

Türkçesi 
Ekr m R şit: 

Mercimek (Lentille) 
Tiftik mal 

,, oğlak 

Fnsulye ufak (Haricot ec) 
Güz Yünü 

,. 1 rakya ,, Thrace 
Kut yemi (Millet) 
Badem iç 
Ceviz içi 
Mısır sarı (Maiı jaunc) 
Peynir beyaz (Fromage blanc) 
Bakla (Feve) 
Fındık kabuklu (Noiısettes ) 

GELEN (Arrivage!! 
Afion (Opium) k 200 
Buğdııy (Ble) 
Arpa (Orge) 
Çavdar (Seigle) 
Un (Farine) 
Mısır (Mais) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Fasulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohafre) 
Yulaf {foin) 
Su am (sesame) 
Ku~ yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Pois Chiche) 
Zeytin yağı (Huile d'ol.) 
B. Peynir (Fromage B.) 
Tiftik 
İç fındık (Nois. dec.) 
Razmol 
İç b dem (am nde) 

90 -
15 

4 50 

33 30 42 

7 22 50 7 28 

4 25 -

GİDEN (Exportntion) 
Razmol k 
Arpa (Orge) 
Tiftik 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Poi chiche) 
İç fındık (Noı dec.) 
Un (fıırinc) 
Kıl (poil) 
Yapak (Mohairc 
K fındık (Noisctte) 
İç badem 5 25 

DİŞ FiATLAR 
(Marches Etrange~s 

Buğday {BleJ Lıv rpul 5 26 
,. " Şikago 4 45 
,, ,, Vinipek 5 85 

Arpa (Orge) Anver 4 82 
Mısır {Mais) Londra 4 95 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 7 89 
Fındık (nois.) G.H mburg -

K " " 

) 
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ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 
6 

12 

MOIS Ptra. 450 
,, ,, 850 
,, ,, 1500 

Etranger : 1'.l aoiı Ptrı. 2700 

Le No. Ptrs. 5 

vENDREDI 

Quotidien des Adjudication8 

•• 
MUNAKASA 

GAZETESİ 
--··· .. ·--

ADMINISTRA'ı •'-' 

Yoghourtchou Harı 
1 er Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Ba 

Tel~phone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Pouı la PubliciU ı'adre11er 
a l' Adminiıtration journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adresse Telegraphiqu' 
lstanbul - MÜNAKAS.4 

_ 32 ---- -
Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Mode 
d'adjudicat. 

Prix 
c.timatif 

Cautio1t. 
Proviıoire 

Lieu d'adiudication et du 
Cahier deı Cbargeı 

Jours Heure 

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

Acbevement construction ecole Emmoghlou a 
Eudemicbe. 

Couverture en ruberoit au lerrasse de la place 
hyppique a Boudja. 

Acheven1ent conıtruction ecole Primaire Kouvetli a 
Eudcmiche. 

Travaux de canalisation et construction route au 
paviHon artillerie. 

Conatruction depôt etable iı Sinop. 
Reparation bitiment 37eme ecole Beyoghlou. 

Construction d'un musee a culture pırc pour lea 
productıona de l'Eree. 

Concours l\u projet pour ta coastruction batiment 
Municipal a Akhiıar. 

Habillement - Chaussures Tissus- Cuirs. 

Taies d'ortiller : 250 pieceı - Draps de lıts : 250 
pieceı- matelats : 250 pieceı . 

Publique '4769 94 

" 
2703 -

" 
1390 97 

" 
800 et 900 

" 
3083 66 

Gre a ire 418 97 

Pli cach 32208 92 

Publıque 1837 50 

Ameublement pour Habitation et Burcaux- Tapi11erie ete. 

Kilim~ : 10-12500 p. (cah. eh. P. 219). Plı cach la p. 3 50 
Fauteuilı : 8 piecH - Chaiseı : 120 p. Gre iı g-re 

Bois de Conatruction, Plancheı Poteaux ete . 

Traveraea en bois d'hetre : 110000 p. 

,, " " ,, : 33000 p . 

" ,, ,, ,, : 6000 p. - ld. de chene: 
3000 pieces (cah. pour leı 3 rroupes P . 141). 

Tranaport- Chargement Dechargement 

Transport poıtaux entre Kcmerbourraz-Eyoup. 

Divers 

Reparation des charretteı : 112 p. 
Cible de plomb : 14 lotı (cah. eh. P. 153). 
Machine pour secbare de linres : 3 p. 
Arroseuıe pour incendie : 1 p. 
Tentu portativeı : 1200-1500 p. 
A11iettes : 1300 picceı - Couteaux : 1500 pıe· 

cea - Fourchettes : 800 pieces- Cuillerı : 800 
piecea - Verreı : 1000 p. (ıj.). 

Provisions 

Pli cach 

" 

Publique 
Pli cach 

" 
" ,, 

Gre a rre 

324120 -

94710 -
28110 -

30500 -
9000 
6830 -

la p. "6 30 
1699 -

le k. 1 -Beurrc fraiı : 600 kg. 
Choııx : 40 t . (aj.) Gre a rre 2400 -

B) Adjudications a la surencbere 
Feuilles de tabacs : 3482 it . 
Encre d'imprimerie 

Publique 
,, 

Accord de Clearing 
Turco-Estonien 

Afin de faciliter le rerlement deı creances resultant deı echanges 
commerciaux entre les deux pays, le rouvernement de la Republique 
turque et le gouvenement de la Rcpublique d'Estonie sont convenuı 
de ce qui ıuit : 

Article 1. - Toute cr,Oance comnıerciale reıultant d' achatı de 
marchandiseı d'origine et de provenance estoniennes importeeı en 
Turqoie devra etre reglee par le veraement de la aomme due a la 
Banque Ceutrale de la Republique de Turquie. 

La Banque Centrale de la Republique de Turquie portera les ıom · 
mes ainsi encaissees, apres !es avoır converti~s en Livres Sterling, 
au credıt d'un compte "Livrea Sterling,, , non productif d'interets, 
qu'elle ouvrİrl\ au nom de l'Eesti Panlc. 

Article 2. Toute creance commerciale reıultant d'achats de mar

chandiıeı d'origine et de proveaance turqueı iaıporteea en Eıtonie, 
devra etre reriee par le versement de la somme due a l'Eesti Pank. 

70 

31 42 

2416 -

187 82 

328 25 

1671 80 

5985 50 
2108 25 

2287 50 
675 -
512 25 
219 -
127 43 

45 -
180 -

233 21 

Vilayet lzmir 

" 
,, 

Com. Acb. Divısioa Kirklareli 

Commiı. Permanente Vilayet Sinop 
ı Com. Perm. \4unici palıte fstanbul 
1 Dir. Ecom. ,, ,, 

Comite Foire lnternationale lzmir 

Municipalite Akhisar 

1 Expl. Ch. de Fer Etat H.pacha 

27· 1-38 11 

17-1-38 11 

27-1-38 11 

17-1-38 16 

20-1-38 14 30 
17-1-38 14 -

24-1-38 16 -

28-1-38 10 30 

Com. Ach. Command. G. Gend. Anlc. 19-1-38 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 17-1-38 

10 
11 

Adm. Gen. Ch. Fer Etat Ankara 
Caisıes Eıkichehir, Ankara lzmır et 

idem 

" 

Chef P.T.T. Eyoup 

Vilayet Sinop 
Dir. F.conomat P.T.T. Ank. et lıt. 

Com. Ach . lntend. !st. Tophane 
Municipalıte Tarııous 

Com. Ach. Command. G Gend. Ank. 
Com. Ach. Mi1t. Def. Nat. Ankara 

28-1-38 15 45 
Haydarpacha 

28-1-38 15 45 
28-1-38 15 45 

22-1-38 

20-1-38 
2-3-38 

31-1-38 
20-1-38 
20-1-38 

1-2·38 

8 30 

14 
15 
15 
'5 
10 

11 -

Com. Ach. Faculte Forrest. lstanbul 18·1-38 
Com . Ach . Intendance Ankara 21-1-31 

14 
14 

Direction Monopoles Sinop 
Dir. Ventes Douaneı lıtanbul 

19-1-38 
17-1-38 

15 
13 

L'Eesti Pank: portera les ıommes ainıi encai11eeı, apre• lu avoir 
converties en Livres Sterling, au credit d'un compte "Livres Ster
ling,,, non productif d'intcrets, qu'elle ouvrira au nom de la Banque 
Centrale de la Republique de Turquie. 

Article 3.- La conversion des Livres Sterling en L1vres turques 
et des Livres turqucs en Li vres Sterling sera effectuee sur base des 
cours officiels de la Banque Centrale de la Republiqoe de Turquie, 
et la converıion des Couronnes estoniennes en Livres Sterling et des 
Livres Sterling en Couronnes estoniennea, sur ba e de la cotation de 
la Livre Sterlina- a la bounc de T alinn, le jour du paicment. 

Dans le cas oiı lea factures aeraient lıbt'llees en d'autres monnaies 
que la Livreı turque, la Courcmne estonienne ou la Livre Sterling-, 
leur conversion en Livres Steı ling sera effectuee d'apres les derniers 
cours connuı de Londres. le iour du versement a l'lnstitut d'emı~ııion 
inıerease. (a suiv e) 

!mtn.l\;ı sııhibi ve yan ı~l~ı 
!) rektörii: f ,mR 1 Gır ı 

13~ 1 Baıımevı 

nk No I• 

il 

1.- Ceux qui ont des capitaux disponible9 
cherchent des affaires lucratives . 

2.- Ceux qui ont des affaires lucratives 
beıoin de capitaux. 

3.- Ceux qui desirent des informations sur 
judicationı et autres transactions ofVJ 
sont pries de s' adrcaser par une lettre -
lee a 

Avis Officiels 
De l'Administration Generale o· 

Chemins de Fer et des P orts de 1 

Divers outillages d'une valeur eıtimative de Ltq•· 
ront achetes par voie d'adjudication ıouı pli cacb• 
1 Mars 1938 a 15.30 h. au local de l' Adminiıtratio' 

0 a Ankara. 
Ceux qui deıirent y prendre part doivcnt remett . 

sidence de la Comıniasion le jour de l'adjudication j~ 
h. leurs offıeı, une garantie proviıoire de Ltqs. 1533·1 

tificatı exiges par la loi et un certificat de competeıı' 
par le Ministere deı Travaux Publics. 

Les cabiera dea chargcı sont distribueı gratuiteııı' 
ra par le Service deı Approviıionoement. et iı Hayd 
le Bureau de Reception. {20J ~ 

* * * 
Diveraea pıeceı de recbange pour locomotives ~ 

leurs estimatives et garanties proviıoires sont indiqu' 
seront achetees separement le mardi ~ mars 1938 a 1 
voie d'adjudication ıous pli cachete au local de l' Ad 
C enerale iı Ankara. 

• 

Ceux qui dcsirent y prendre part doivent remet~ 
sidence de la Commission d' Achat, leurs offreı, les g' 
visoires indiquees, les certificah exiges par la loi et 
cat de competence delivre par le Ministere deı Tra"' 
juaqu'iı 14,30 h. le jour de l"adjudication. 

Leı cahiers des charges ıont en venle au prix d• 
aux Caisse• d' Ankara et de Haydarpacha. 
Numeroı ObjeUı Articlea Valeurf 
d'adjudi. 

il 

111 

Piltonı, tige de pistonı, tigeı 
de tiroirs. tourillonı, esıieux et 
contrc-mnnivellH. 
Soupapes de süretc, regulateura, 
croases, a-lisıicres, chandellea, et 
autresı armatures. 
Boites iı grni11c, tamponı grais· 
ıeurs, plaques de a-arde. 

• • • 

eatimatİ · 

~ 

92 65 ~ 

74 52 455 

68 33 150 
(8742) 

Six groupes de mnchincs-outils dont les valeur!I 
et garanties provisoireı sont indiquees ci-bu, seront 
parement par voie d'adjudication sous pli cachete 
9 mara 1938 a partir de 15 h. au local de l' Administ' 
ncrale iı Ankara. 

Ceux qui deıirent y prendre part doivent remetl 
sidence de la Commisıion le jour de l'adjudicatio11 

h. leura offres, leı garanties proviııoires indiquce!I 
certificats cxiges par la loi et un certificat de coıı' 
livre par it: Ministere dcs Travaux Pııblics. 

Lea cahierıı des chnrgeı ıont en vente au prİ" 
aux CaiHes d'Ankııra et de Haydarpacha. 

Quantite el Objets 

53 machines·outıls a tour 
il 
8 

34 
23 
8 

" ,, n fraiser 
,, pour la forge 
,, et outilı pour fonderie 
" outila pour travailler le 

Tour revolver 
boiı 

Valeur' 
Ltq~ 

298~ 
65 ()OD 
60~ 
50 ()OD 
32~ 
55 ()()O 


