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12 ., 1500 1 
Ecnebi aemleketler ıçin 

12 nylı~ı 27\l' 

L 
Sayısı S kuruş 

Resmi makbuz mukabili olma· 
an ledlyal mnkbül değildi~ 

m MJlllllllQ'd ...,_ 
SALI 25 lkincikanun l 938 

• 

Hergiin çıkar iktisadi, mali ve ticari 

T G 
• 

r iDAREHANE: -, 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. ,'.} ve 4 

1 Gal~ta: Perşembe pazarı 

1 

!LAN ŞARTLARI 
ltiarehanc~ıizde görüşülür 

L
Telgr.: lst. MÜNAKASA 

Telefon : 49442 J 
Poata kutusu N. 1261 .....,.JI 

Umum ~ ütea hhit ve Tüccarların Mesleki Organıdır 
- - ••31a.'! 

.__ Bugün ilan olunan M~nakasaıar ve 
~--C-in-.-i-~~~--........ ---~-"'Muhaı~ w~inat 

Cl) Münakasaıar 

ı ~aat, Tami,..!:at Nafia işleri, Malzeme, Harita 
l.f~ --

0.ı.ıya K . b" 1 . •k- ayısı ıstaııyon ına arı ınşnsı 

Ço Udar tevkif evi demir parmaklık işi 
rlud;; yap. "F,, tipi iki hang-ıır. hıımam. mutfak, 
•u le · 
42 

sısatı ve 6 adet erat pavyonu inşaatı (şart. 

~ ,63 L) 
ersin . t k 

1 
ıı asyonu orta okul caddesine kadar parke 

~J 'dırıt11 döşemesi (4410 m2 (şart. 26 kr) 
ııydar b k- k- t •. 1\ ey Of u amırı 

G~'i) •:ride yııp. başmüdürlük binası inş. (ş;nt. 1,64 L) 
Ocukt ''-· b . Ç e ııı:ı am ar ınşa.sı 
oruaı h t . d . 

11 anesın e pavyon ınşaııı 

kapalı z. 4071~ 56 
aç. eks. 987 07 
kapalı z.852522 88 

,, 10580 -

449 85 
kapah 7.. 3'2801 40 
aç. cks. 4375 96 
kapalı ı. 13000 -

~ik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 
8 ' 
•ı."ekalet ve Maliye Vekaleti binası elektrik le· 
111•tnıııı ta• iri (tart. 11 kr) 

~cat, Elbise, Kundura, Çamaşır v~s. 
"•t,k 

k I Çarşafı: 88 :ıd. • yatak kılıfı: 88 • batlanıye 
1 lfı· 88 d B , • . •tt •. 

llıye: 6500-7500 ad. (şart. 338 kr) 

Nak1· ~at-Boşaltma-Yükletme 
Bir -

rı &tac aarfında ecnebi memleketlerden lst. lima· 

(tın, retirilecelc olan şekerlerin gümrükleme işi 
CQıd) 

~t. Benzin, Makine yagları v, s. 

Catol: 15 t. 

f\1 ·· 
~ N,, 
Bel ~0~al tipınde tam dizel motör: 1 ad. 
B,r 1

P1
: liOOO k. 

t a~taf: 1 ad. - termograf: 3 ad. • azami asgari 
trır. 

c 0nır.trel ad 8 duvıır termomctresı: 8 ııd.·r;en· 
)trc termometresi: 2 ad. • higrograf: l ad • hil

'· Ograf: 1 ad. ""•r ·ı Aro 
1~ Y• biçimi kiremid: 50000 ııd. 

Ç.,ll:ıloı 2 toaluk: 1 ad. (temd) 
•~ır yıkama makinui ve teferruatı: 1 ad. 

~tıak 
~t, Sebze v. s. 
!\uru f 

asulyc: 36 t. (temd) 

1\ b) ~üzayedeler 
lllfarıılaı -

Ciibre· ış •atlam ile delik çimento çuvalı 
J1ıı i 1: 200 uaba 
1\0 ; 

1~i: 80 Lalya 

~ır nd d~riıi: 3000 ad. - keçi deriai: 400 ad. - sı· 
Ate, t erısi: 75 ad. barsak.: 600 ad. 

l\İiçü~ u~ası, hurda demir, ckıkavatör, vinç v.s. 
"-ild~; tnecc gölünün balık avlama hakkı (3 sene 

A.t: 3 
l<öb baş 

•e eşya: 17 kalem 

paz. 

pat. 

• 

aç. ekg. 

paz. 

" 

aç. eks. 
kapalı :z 

,, 

aç. art. 

" 
" ,, 

,, 

" 
,, 
,, 

4500 

301 85 

bt!h. 9 -

1125 

3000 --

2500 -
60(;0 -

13500 -

2547 97 
120 -

3530 
10261 20 

3054 -

75 -
37851 -

793 80 

2460 10 
378 20 

975 -

337 50 

'll 65 

4625 

81 38 

187 50 
450 

1012 -

190 95 
9 -

769 59 

Müzayedeler Listesi 

Müracaat yeri Gün -------

Malatya Nafıa Müd. 
lıt. ,, .. 
M. M. V. SAK 

D. O. yolları Adana 

Kayaeri Nalı• Müd. 
inhisarlar U. Müd. 
Marmara Üss. KoDl. SAK 
Çorlu Nafıa Müd. 

Nafıa Vekileti 

lst. PTT Miid . 

8-2-38 
7-2-38 

17·2-38 

3-2-38 

7-2-38 
10-2-38 
10-2-38 
4-2-38 

28-1-38 

::?8-1-38 

jndr. Gen Komut. Ank. SAK 15-2-38 

Türk En<lüı. ve Tec. A . Ş. 17-2·38 

İst. PTT Müd. 

Torbalı Bcled. 
inhisarlar U. Müd. 

D. D. yolları H. paşa 
lskilip Beled. 
M. M. V. SAK 

Vıxe Ask. SAK 

Devlet D. yol. H. pa~a 
İstanbul Komut. SAK 
Feriköy Tahsil Şeflifi 
THK lnegöl Şubesi 

4-2-38 

10-2-38 
8-2·38 

16-2·38 

9·2·38 
28-2-38 
15-3-38 

27-1-38 

4·2-38 
7-2-38 
2·2-38 
2-2-38 

Saat 

15 -
15 -
15 -

10 -

14 
11 
14 

15 -

ıs -

15 -

15 -

15 -

14 -
14 -
15 

14 
14 
11 

15 -

14 -
16 -
14 

16 -

Gebu Hus. M. Tnhs. K. 20-1-38 itib. 21 gun 
lıt. Deft . Av Veriilrri M. 10·2 38 14 -

M. M V. SAK 

" 
29-1·38 
31-1-38 

16 -
10 -

Fazla malumat ve ilanların tam metni • • 
ıçın 

lütfen iç sayifelere ınüracaat: ediniz 

z 

İnşaat - amirat·Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

Malatya Nafıa Müdürlüğünden : 

8.2.938 sah günü saat 15 te Malatya Nafıa dairesin· 
de 40712,56 lira keşif bedeli Malatya Kayısı istasyon 
binaları inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuş
tur. Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi 
ve fenııi şartnameleri, proje, keşif hü\asası ile buna mü
teferri diğer evrak hergün Nafıa müdürlüğünde görüle
bilir. Muvakkat teminat 3054 liradır. İsteklilerin teklif 
mektubları ve en az 25000 liralık bu işe benzer iş yap· 
hğına dair Nafıa vekaletinden almış olduğu müteahhitlik 
ve ticaret odası vesikalarını havi kapalı zarfların 8.2.938 
salı günü saat 14e kadar Malatya Nafıa Müdürlüğüne 
vermeleri. 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 

7.2.938 pazartesi günü saat 15 te İstanbulda Nafıa 
Müdürlüğünde 989,07 lira keşif bedelli Üsküdar Tevkif 
evi demir parmaklık açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, baymdırhk işleri genel, hususi ve 
fenni şartnameleri, proje keşif bülasasile buna müteferri 
diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 75 liradır . 

İstekhlerin en az 500 lirnlık bu işe benzer iş yaptı
ğına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden 
İstanbul Nafıa Müdürlüğünden eksiltme tarihinden bir 
hafta evvel alınmış ehliyet ve Ticaret Odası vesikaları 
ile gelmeleri. 

Marmara Üssübahri K. Satmalma Komiıyonundan: 

1- Gölcükte Deniz fabrikalarma ait olmak üzere 
yekdiğerine bitişik iki ambar yaptırılacaktır. 

Tahmin edilen keşif bedeli 4375 lira 96 kuruştur. 
2- Şartnameler ile kcşifname ve projesi lstanbulda 

Kasımpaşada Deniz Levazım satınıılma komisyonunda İz
mitte komisyonumuzda gösterilir. 

3- Eksiltme 10 şubat 938 perşembe günü saat 14 de 
İz mitte Üssü bahri K. satın alma komisyonunda . olacaktır. 

4- Eksiltme, açık eksiltme usuliledir. 
5- Muvakkat teminat 328 lira 20 kuruştur. 
6- İateklilerin en az 5000 lirahk bu işe benzer iş· 

yaptığına deıir idarelerinden almış olduklan vesikalara 
istinaden Nafıa MüdürHiklerinden eksiltme tarihinden bir 
hafta evvel ahnmış ehliyet ve Ticaret odası vesikalar, 
ile gelmeleri. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

Çorluda ynptmlacak «F')) tipi iki h.'.lııgar h~mam mutfak su 
tesisatı ve 6 adet erat paviyonu iıı~aatı kapalı zarfla eksilt· 
meye konulmuştur. Bu irı~aatın heyeti uınuwiyf·sinin keşif 
bedeli 852,522 lira 89 kuruştur. Eksiltme 17.2.938 per::em
be günü saat 15 te Aııkarada :\1. M. V. satrnalma komi yo
nunda yapılacaktır. Ke;if proje \e şartnameler 42 lira 63 
kuruşa M.MV sntınnlma komİ:::ı)onundan alınır. Ebiltmeye 
girecekler 37851 liralık k.ınuni ilk teminatlarile 2490 :::ıayılı 
kaımuuu 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı ve idari ~artna
menin 4 ünciı madde:::ıinin «F» fıkrasında yazılı ve ikalarln 
birlikte teklif mektuplarını yukarıda yazılı ihale saatinden 
behemehal bir saat evvel ~1ı\1V satınalına komisyonuna Vf!r

meleri. 

Çorum Nafıa .l\lüdürlüğünden: 

4.2.938 cuma günü saat 15 te Çorum daimi encümenin
de ihalesi yapılmak üzere 13 bin lira ke~if bedelli ha:-stane 
pav:iyonu ikmali inşaatı kapalı zarf usulilc eksiltnıiyc kon· 
muştur. Şartnanlf', plan. ke if 'e buna ınüteferri diğer evrak 
Çorum Nafın <l.lire inde güriilehilir. Muvnkkat teminat 975 
liradır. 



Sayfa 2 

1 teklilerin teklif mektublarile hu işi yapabileceklerine 
dair 1afıa vekaleti ehli)etnamelcrini ve Ticaret Odası vet-i~ 

ka]arım ihale günii ~aat 14 c kadar komi yona vermeleri 
lazımdır. 

Kayseri Nafıa Müdürlüğünden: 

Ha) dar bey kôşküncle yapılacak ve keşif bedeli 449 lira 
8 j kuru:;; olan tamirat eksiltmeye konulmuştur. 

ihalesi 7.2.938 pazarte::ıi günü saat 14 te afıa dairesin
de yapılacaktır. 

• • • 
Zonguldakta barut tecrit depo u inşaatı. Bak: İnhisarlar 

U. Müd. ilanlarına. 

Elektrik, avagazı, Kaiorife~isat ve Malzem. 

MÜNAKASA GAZETESf 

4.2·948 cuma gönü ıaat 15 te büyük postane binası bi
rinci katta t tanbul PTT Müdürlüğünde müteşekkil alım 
satım komisyonunda yapılacaktır. Beher kilosunun muham
men bedeli 7,5 kuruş hepsinin 1125 lira muvakkat temi

nat 84 lira 38 kuruştur. İsteklilerin şartnamesini glSrmek 
ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere çalışma gün
lerinde mezkur müdürlük idari kalemi levazım kısmına 

eksiltme gün ve saatinde de muvakkat teminatlarile bir
likte komisyona müracaatları. 

üteferrik 
İskilip Belediyeainden: 

İskilip Belediye İtfaiye ihtiyacı için iki toaluk bir uoıı:özün ka-

l 
palı aa-f uısulilo mubayaa edilmek tb:ere keyfivet gazetelerle ev
Yelce llln edilmiş i11e de ekıiltme müddeti içinde hiç bir talip 

ı 
çıkmadığından evvelki şartname dahil inde yeniden kapalı zarf 
uaulile eksiltmeye konulmuştur. Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve Eksiltme 

Komiıyonundan: 

Yüksek mühendis mektebi binası dahilinde "Elektrik 
Jaboratuarmda,, yaptırılacak olan 1041 lira 81 kuruşluk 

keşif bedelli inşaat ve tadilat açık eksiltmeye konulmuş· 
tur. Eksiltmesi 27 .1.38 tarihine rashyan perşembe gunu 
saat 14 de yapılacaktır. İlk teminatı 78 lira 15 kuruş
tur. Ş rtnamesini görmek istiyenlerin hergün ve eksilt
meğe gireceklerin belli gün ve s atte Gümüşsuyundaki 

mektep binası dahilinde toplnnan komisyona müracaatla
rı ilan olunur. 

Bu buıuataki ,artname örneği İskilip Belediye Riyaaetine mü· 

'

• racatle tedarik elanabilir. 
Bu arozözün bedeli muhnmmeni altı bin liradır. 
Talip olanların teklif varakalarını 27-2-938 tarihine kadar ver-

i meleri llzımd1r. Z rfın İakilip Belediyesinde müteıekkil ihale Ko
misyonu namına ırönderilmeqi lizımdır. 

Nafıa Vekaletinden: 

l - Eksiltmeye konulan iş: Başvekalet ve maliye ve
kaleti binası elektrik tesisahnın esaıh bir surette tamiri 
işidir. 

Keşif bedeli: 450J liradır. 
2- Eksiltme 28.1.938 cuma güne saat 15 te nafıa 

vekaleti yapı işleri eksiltme komisyonu odasında paz r
lıkla yapılacnktır. 

3- Eksiltme ş rtnamesi ve buna müteferri evrak 1 1 
kuruş bedel mukabilinde yapı işleri Umum müdürlüğün· 
den alınabilir. 

4- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 337 lira 50 
kuruşluk muvakk t teminat vermeleri ve yapı İf leri umum 
müdürlüğünden bu iş içio alınmış hususi vesika gösterme
leri 1 :ıımdır. 

Mensucat-Elbise-;" undura-ÇamaŞ!!._\':!._ 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan: 

Vasıf ve örneğine uygun bir tanesine dokuz lira kıy
met biçilen 6500 den 7500 taneye kadar battaniye kapa- ' 
lı zarftan pazarhğa tahvilen 15.2.938 salı günü saat 15te 
batın alınacaktır. 

Şartnamesi 338 kuruş karşılığında komisyondan alına· 
bılecek bu pazarlığa girmek isteyenlerin 4625 lir lık te· 
minat ve şartnamede yazılı vesikalarile birlikte belli gtin 
saat 15 te komisyona başvurmaları. 

İstanbul PTT Müdürlüğünden: 

idare ihtiyacı için 88 adet yatak çarşafı, 88 adet ya
tak kılıfı, 88 adet battaniye kılıfı alımı pazarlığa konul
muştur. Pazarlık ~8.1.938 cuma günü saat 15 te büyük 
postane binası birinci katta İstanbul PTT müd" rlügünde 
müteşekkil alım satım komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin 
muhammen bedeli 301 lira 85 kuruş muvakkat teminat 22 
lira 65 kuruştur. Talihlerin bez nümunesi ile olbabtaki 
şartnamesini görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak 
üzere mezl<fır müdürlük idari kalemi levazım kısmına, 
pazarlık gün ve saatinde de komisyona müracaatları. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Türk Endü:;tri ve Tecim Anonim Şirketinden: 

1938 ene i zurfınrla erııebi memleketlerden l tanbul li· 
manırıa {!etirilecek olan ŞPkerlerin gümrükleme işinin 26.1. 
938 tarihinden munakasa mm yapılacağı gazetelerle iluıı e· 
dilmiş i e de gürii len lüzum üzerine bu münaka:;anın 17 
ı;ıubat 938 tarihine bırakıldığı ılan olunur. 

Mahrukat Benzin-Makine yagları v. · -
İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 

İdare deniz nakil vasıt ,.farı işletme ihtiyacı ıçm 15 
ton Gnzolia alımı açık cksillrncyc konulmuştur. Eksiltme 

Muvakkat teminat miktarı 450 liradır. 
Zarflar 28·2-938 pazarteai günü saat 14 te açılacak ve teklif· 

ler muvafık görüldüğü takdirde talibine ihale olunacaktır. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İtletme Umum İdaresinden : 

Muhammen bedeli 2500 lira olan 50.000 aded Mar ilya biçimi 
kiremid 9·2-938 çarşamba günü saat 14 de Haydarpaşadn gar bi
na ı içindeki Satınalma Komiıyonu tarafından açık ekailtme ile 
aatın alınacaktır. 

Bu işe girmek i reyenlerin kanunun t yin ettiği vesaik, 187 
lira 50 kurufluk muvakkat tcmioathırile birJikte el< iltme günü 
uatine kadar Komiıyon mürac atları lizımdır. 

Bu İfe ait ıartnameler Haydarpatad gar binasındaki Satınal· 
ma Komisyonu tarafından paruız olarak dağıtılmaktadır. 

• . "' 
Görülen lüzuma binaen 7.2.938 pazartesi gunu saat 

15,30 da yapılacağı ilan edilen Küçük yol ve bulon ek
siltmesi 23.2.937 çarşamba günü saat 15,30 a tehir edil
miştir. 

Torbalı Belediye Riyasetinden : 

Belediye tenvirat işinde kullanılmak üıere 35 beygir 
kuvvetinde nasyonal tipinde tam dizel bir motör alına

caktır. Muhammen bedel 3000 üç bin Türk lirasıdır. İ!I· 
teklilerin 10-2-938 Perşembe günü saat 14 de teklif mek
tubile beraber encümene müracaatlara. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonun 'an; 

Bir adet çaıııa:;;ır vıkama maKiııe.-:;i ve teferruatı kapalı 

zarf usulile münnka~aya konrnıı:.:tur. 
Tahmin edilen bedeli l 3500 lirad1r. 
İlk tcmınalı 10)2 lira 50 kuru~tur. 
lhalc::ıi 15.3.938 snlı günü ı:,aat 11 dedir: 
Evsaf ve ~artname i Ledelsiz olarak lıerglin i>ğleden son· 

ra M.M, V satmalma komi::ıyonundan alınır. 
Ehiltıneye gireceklerin 2490 '"'ayılı kanunun 2 .nci \ ı· 

3 üncii maddelerinde göısterilen \ c~aikle teminat ve teklif 
ıııcktuplarile birlikte ihale saatında•ı en aı lıir ant cvvı·l 

korni~yonn 'ermPleri. 
• • • 

Paşabalıçc Mü kirat fabrika:::ıı ıı.,:ııı adet t tonluk sry-
yar el~ktrikli i kele vıncı alına~aktır. Bak: lnhi .. arlar U. 
Miicl. ilanlarına, 

* * * 
17 bin kilo bel ıpı alınacaktır. Bak: İnhisarlar l . ~1tid. 

i lanlarırıa. 
• 

*"' 
1 adet Baragraf, 3 ad. ternıograf, 8 ad. azami füıgari ter

mometre, 8 nd. duvar Lermomctre.-,i. 2 ad. pcnçere t6rıno
metre i, 1 ad. higrograf, 1 ad. helyograf alınacaktır. Bak: 
İnhisarlar U. Müd. il~nlarma. 

Erzak, Zahire, f t ve Sebze: 

Viz.e Askeri Satınalma Komisyonundan: 

17. 1.38 tarihinde açık eksiltmeye konulan Al pullu alayınn ait 
4000, Vize alayıoa nit 10000, Pınarhisar alayına ait 14000, Top. 
alayına ait 700 1 kilo ve Demirköy alayına ait 15000 kılo fasul· 
yelere teklif edilen fiatlar pahalı görüldüğünden 27.1.38 perşem
be günü sual 15 tc ınüuakasaaıı yapılmak ii ere IO giin g~ri bı
ralulınıştır. Talip olnnlann tayin kılınan gun \t- .-.aattc Vizedeki 

1 
1ahnalma komiıyonuna müracaatları. 

•• E fi 
------------------------"'-

Milli Müdafaa Vek • 1eti Satınalma Komisyonundan: 

Harp okulundan çürüte çıkarılan üç bat at 29.1.938 eumart••1 

rünü arttırma ıuretile MMV aatınalma komiayonunda nal 10 d• 
satılacaktır. 

Hayvanları ırörmek isteyenler mezlcur okula ve artırmaya ıi· 
recekler sabt gün Ye aatında MMV Satınalma KomiayonuP• 
müracaat etsinler. 

• ""• Akkaprüde nakliye deposunda köhn ye ayrılan 17 kaleıtl 
malı.eme 31.1.938 pazarte1i günü aaa~ 10 da MMV Satıaalma J\.O" 
misyonunda sabl cakbr. Malzemeyi a"Örmek için nakliye depo· 
suna ve arttırmaya girmek için utıı güaü ve saatında MMV S•· 
tınalma Komiayonuna müracaat edilmesi. 

Gebze Hususi Muhaaebe Tahslllt Komiayonundan: 

Tahmin olunan 
kıymeti 

Türk liruı 
300 

1450 
500 
400 
500 
50 

250 
80 

3530 

Cinsi 

takriben 1500 aded ateş tutlaaı 
tahminen 200 ton hurda feat ve demir 
50 ton hurda fent 
bir aded komple ekenemizör 
bir aded komple kendanaör 
hurda vaziyette ekskavatör vinç ve muhtelif 
bir aded kn:ıanı battal lokomobil 
8 ton hurda fent. 

Vergi borcundan dolayı Tuzlada Petoti tutla fabrikuın•" 
metruk alat ve edevatı sabiteıinden yukarıda 8 kalemde göıtc
rilen demir alit ve edevatile ateş tuğlalarınrn mütehanı• fefl 

heyetince tahmin ve takdir edilen kıymetleri üzerinden 20. ı.JS 
tarihinden itibaren 21 gün müddetle açık arttırmııya çıkarılmıf

tır. 

İsteklilerin daha fazla tafsilat almak ve fartnamesini görme1' 
istedikleri takdirde Gebze idareyi huııuıiyesinc müracaatları ili" 

olunur. 

Türk Hava Kurumu İnegöl Şubesinden: 

Kurban bayramında şubemiz bölgesinden toplanacağı tahıni11 

edilen 3000 koyun, 400 keçi 75 sığır derisile 600 baraak 13·1 9J8 
tarihinden 2-2-938 tarihine kadar 21 gün müddetle açık arttırın•· 
ya konmu~tur. Sürülen fiat layık had görülürse 2-2-938 çarşaoı· 
ba günü • at 16 da ihaleıııi yapılacaktır. Arttırmaya girecekler 
koyuu derileri için 200 keçi ve ıı.ğır derilerile barsaklar için ıOO 
er lira tl!minatla Han Kurumu lneaöl şubeıine ve şeraiti anla• 
mak için de lst nbul 'ubuıne müracaatları. 

. 
İstanbul Defterdarlığı Av Vergileri Müdürlüğünden: 

1 Küçiikçekmece gölüniin balık avlamak hakkı 
Mart 938 tarihinden 28 şubat 1941 bırihine kadar üç 

seneliğ• on beş gün müddetle açık artırmaya çıkarılmış· 

tır. 

:ı! Sabık bedeli 10261 lira 20 kuruştur. 
3 - Arttırma 1 O şubat 938 perşembe günü s.1at 14 de 

İstanbul vergileri Müdüriyetinde yapılacaktır. 
4 Muvakkat teminat 769 lira 59 kuruştur. 
5 isteklilerin şartnameyi görmek ve fazla bilgi top· 

lam ak ü:tere her gün av ver2'ileri Müdüriyetine gelmeleri· 

İst nbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

İı;tanbul komutanlığı hayvan hastanesinde biriktirilmif olar. 
200 araba gübrenin açık artırma ile ihalesi 7-2-938 pazartesi gil• 

nü aaat 16 da yakılacaktır. Muhammen tutnrı 120 liradır. İlk te· 
minalı 9 liradır. Şartnamesi hergün öğleden evvel komiıyoad11 

göriilcbilir. isteklilerin ilk teminat mnkbuz veya mektubları ile 
beraber ihAle günü vakti muayyeninde Fındıklıda komutanlı" 
satınalma Komiayonuna gelmeleri. 

Feriköy Tahsil Şefliğinden : 

Şubemi:r.e, kazanç ve muaıucle vergiıinden borçlu Jüt menıu" 
c t dokuma limited ıirketinin İstanbul İthalat gümrüğü Beşikt•f 
antreposunda mevcut ve mahcuı: 80 balya jüt ipliği gümrük reı
mi muamele vergisi ve s ir bilcümle rüsum müşteriye ait olın•" 
üz.ere 2 şubat 938 tarihine rnüsadif çarşamba gün .. saat 2 de ın•: 
hallinde ıatılacağından iıteklileria güvenme akç luıyla mahall• 
mezkurda bulunmaları iliin olunur. 

Devlet Demiryolları ve Limanları U. İdaresinden: 

Muhammen bedeli 2545 lira 97 kuruş olan 35945 adet kull•· 
nalmış &ağlam çimento çuvalı, 13800 adet delik çimento çuvalı• 
1720 kilo hurdn çimento çuvalı 4.2.38 cuma günü saat 14 dt 
Haydarpaşada gar binaııı içindeki satınalma komi yonu taraf•" 
dan açık artttrma suretHe satılacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ..,.e 
190 lira 95 kuruşluk muvakkat teminatlarile birlikl arttırı1'11 

günü saatine kadar komisyona ınüracaatları laıımdır. 
Bu işe ait artnamelcr Haydarpaşada gar binası içinc!eki ıtll' 

tınalmn komisyonu tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 



Liseler Alım, Satım Komisyonundan: 
Sandık Takriben B. Kilo 

G·d Mıkdarı al'inrlıaı Tahmin 
ı tceı· 5• e 
~r Eıyanın cinsi adet Kiloı?ram K. S. 
.•t•nbuı --
llç l ve Fizik, Kimya ve Bi· 383 2205~ 25 ) 

İlk 
teminat 
Lira K. 

Ekıiltmenin yapı• 

Jacağı gün ve saat 

f 

lst. Ticaret ve Zahire Borsası 
[Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul ] 

24 - 1 - 1938 

"· t criQe 7 2 u 1t yoloji iletJeri ) . .938 paur-
11 er il ve F' 'k K' s· 1340 820~1 r 75 ) 1,:ıa ()!;: t . 16 d Çeler 17.ı • ımya ve ı- . l , ,JV "' eaı aaat a 

let e yoloji aletleri 

FİA TLAR ( Coura officieJs) 
Afioa (Opinm) 

Aşağı (Moins) Yukarı (PJus) 

illin b::b~l, Di~er İl ve İlçelerdeki Lise, Ôtretmen okulu ve orta okullara gönderilecek elan yukarıda cinı, mikdarı, ağırlığı, tah· 
Ek . eh v~ ılk teminatı yazılı aletlerin yanında gösterilen gün ve saatte kapalı zarf uıulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Pllac ~ıltrne lstanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde Liseler Muhasebecil!ğinde toplanan Liıeler Alım, Satım Komisyonunda ya· 
iık t: ~1r. İateldilerin Ticaret Odası vesika~ı, bu ııibi nakıl işleri yaptıklarına dair Resmi dairelerden almı~ olduklara belgeleri, 
t••el~ıoat rnakbuziyle birlikie teklifleri bavi zarfla birlikte ayrıca bir zarf içinde kapalı olarak belli günde belli aaatten bir saat 

Ş ile kadar Komiıyon Baıkanlığına vermeleri. 
•rt1aarneyi rörmek için Liaeler Alım, Satım Komisyonu Sekrererliğine müracaat edilmesi ıereklidir. (384) 2-4 

fgisa~l: ~. Müdürlüğünden: 1 
!- Adet Baraa-raf 

8 - ,, Termograf 

8 - ., Aıami asgari termometre 

2 - " Duvar termometresi 
- ,, Pencere 
ı_ 

,, Higrograf " 
' - Helyograf 

llct: ~ Yukarıda cins ve mikdarı yazıla 7 kalem rasat 
l!r. erı Şırtnaınesi mucibince pazarlıkla satın alınacak-

•aa;- Eksiltme 16.ll.938 tarihine rasthyan çarşamba günü 
Aıl 15 te Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 

ırn I< . 
3 

omısyonunda yapılacaktsr. 

Ş~b ; Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 

:~n .. alı.nabi!ir. . . . . . . 
Q:ı~kt Eksıltmeye ıştırak etmek ısteyenlerm fıatsız teklıf 
ıüıı Qb •e kataloklarını münakasa gününden en geç 3 
f.'11.b ~Vveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlügü Tüti.in 

~ıkalar Şubesine vermeleri lazımdır. 
tc .. - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
~ :Uı.de 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 

erı Komisyona gelmeleri ilan olunur. "B,. (466) 1 -4 

• • * 

' lıkla ' Şartnamesi mucibince 11 ,000 kilo bel ipi pa1.ar· 

2 
11lhn alınacaktır. 

14 d - Pazarlık, 8 11.938 tarihine rastlıyan salı günü saat 
1\0 ,..~ l<abatatta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım 

""'ısy d 
3 onun a yapılacaktır. 

Şllb ; Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
~ en. alınabilir. 

lt r - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
çt11 ~de .7,5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı ge· 

0rnı yona gelmeleri ilin olunur. (465) 1- 4 

• * • '-P ~ibirı aşabahçe Müskirat fabrikası ıçın şartnamesi mu· 
· Ce 
ıakel ~atın alınacak l adet l tonluk seyyar elektrikli 
flidc c vınci 18.1.938 tarihinde ihale edilemediğinden ye· 

2n_ ve pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 
llıc11 b~o~tajı ~a dahil viDcin bütün teferrüatile muham
~ 1. delı sif Istanbul 8000 lira ve muvakkat teminatı 

•tadır 

14 i;E1tsiltme t 5.2.938 tarihine rasthyan Salı günü saat 
l\orn· Kabat~şta Lcvazıın ve Mubayaat Şubesindeki Alım 

4
18

Y0 nunda yapılacaktır. 
•ttbe;Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 

5 en alınabilir. 
ltıufıı-Eksiltıneye iştirak etmek isteyen firmalar fenni 
dirııı ssaı teklif mektup ve lrataloğlarını; kaldırma ve in· 
kataı:~ve fren tertibatam açık olarak gosteren resimlerini, 
t"rak glarını birinci sınıf bir firma olduklarını gösterir 
ltıbi8 1 

l eksiltme gününden en az 7 gün evveline kadar 
"~r alr r Uaıum Müdürlüg-ü Müskirat Fabrikalar Subesine 1 e . .. 
İfltrj . rı Ve münakasaya iştirak edebilmek için de tek-
6~tn kabulünü mutazammın vesika almaları lazımdır. 

tc 5 c· steklilerin pazarlık için tayin edileıı gün ve saat· 
t'sile 

1 tııaddede yazılı vesika ve yüzde 7,5 güvenme pa-
11~r. Yukarda adı geçen Komi yona gelmeleri :lan olu-

(431) 1- 4 
• 1 * • 

tib' -ldare · · z •tıce rnızın onguldak'ta fartname ve projesı mu · 
lle\llile :ka~tıracağı barut tecrit deposu inşaatı pazarlık 

1
. 2-1( s~ltrneye konmuştur. 
1radıt. eşıf bedeli 425 lira ve muvakkat teminatı 32 

•a!ıt3-Eksilt 9 b .. .. 
~" 16 d aıe .2.938 tarihine rasthyan çarşam a gunu 

lam l<o~· Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
1 4-ş 18Yonunda yapılacaktır. 
~tıhisarıa:r~namc ve -projesi 2 kuruş bedel mukabilinde 
Utıde11 1 

nşaat Şubesile Zonguldak Müstakil Müdürlü · 
5 la •nahilir 

- t . }'ij~de 7.s kl~.lerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
~Ctı kom· guvenıne paralarile birlikte yukarıda atlı ge-

••Yona gelmeleri ilan olunur ( 432) 1 4 

• • * 
! -Şartname ve projesi mucibince Müreftede yapbrı· 

lacak idare binası inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 
il -Keşif bedeli 5805 lira 83 kuruş ve muvakkat te

mir.atı 436 liradır. 
Hl-Pazarlık 2711 938 tarihine rastlayan perşembe günü 

saat 15 t e Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alam Komisyonunda yapılacaktır. 
. iV-Şartname ve projele 29 kuruş bedel mukabilinde 
inhisarlar Umum Müdürlüğü inşaat şubesile Edirne Baş 
Müdürlüğünden ve Mürefte Memurluğundan alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak 
ve vesaikini İnhisarlar inşaat şubesine ibraz ederek ay-
rıca ehliyet vesikası olmaları lazımdır. • 

Vl- İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan ve
saik ile 5 inci mddede yazılı vesika ve yüzde 7,5 güvenme 
paralariyle birlikte tayi11 edilen gün ve saatte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (109) 4-4 

• * • 
1- Şartnamesi mucibince üç ton yük taşıyabilecek 

bir adet kamyon açık eksiltme usuliyle satan alınacaktır. 
ı - Muhammen bedeli 2400 Jira ve muvakkat teminatı 

t 80 liradır. 
3 - Eksiltme 31.1.938 tarihine rastlayan pazartesi 

günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

5 - İsteklilerin kanunun kendi!eriuden aranılan vesaik 
ve yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte eksiltme ıçın 
tayin edilen gün ve saatte y ukarıda adı geçen Komisyona 
gelmeleri ilan olunur. (B) {283 ) 3 - 4 

• • • 
1 - İdaremizin Cibali kutu Fabrikası için şartnamesi 

ve krokisi mucibince soğuk su tesisah "cihazı,, pazar· 
lıkla yaptırılaca ktır. 

2- Muhammen bedeli a 000 li ra ve muvakkat teminatı 
75 liradır. 

J - Pazarlık 7.11.938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü 
saat 15 le Kabata~ta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonur.da yapılacaktır. 

4- Şartnamel~ı- parasız olara k hergün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

5 - f"': ksiltmeye iştirak etmek is iyenlerin fiatsız tek· 
lif mektub ve kntaloğlarını tetkik edilmek üzere münaka
sa gününden bir hafta evveline kadar İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü Tülün Fabrikalar Şubesine vermeleri ve tek· 
liflerinin kabulünü muntazammın vesika almaları lazımdır. 

6- İsteklilerin pazarlık için tayin edilea ~ün ve saat- · 
te yiizde 7,5 güvenm.: paralariyle birlikte yukarıda adı 

geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8) (392) 2- 4 
• • • 

1- Şartııameıi ınucibiuce 95000 kilo motörin ,,ağır 

dizel yağı., pazarlıkla satın alına caldır. 
2 Pazarlık 7 .ll.938 tarihine rastlıynn pazartesi günü 

saat 14,30 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şarlnamelt":r parasız ol•rak hergün sözü ıeçen 
Şubeden alınabilir. 

4 - İs teklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (406) 2 - 4 

-

D.D.YOLLAQI İSLETME u. MLJDUflLUGÜNDEN • 

Muhammen bedeli 8500 lira 10 kuruş olan Galvanize gaz bo· 
ruıu ve teferrüatı Flançlı ve Ambuvatmanh dökme boru, Ambu· 
vatmanlı vana, diraek ve aireden mürekkep 17 kalem malzeme 
J..ll-938 perıembe günü ıaat l 5 te Haydarpatada Gar binaaı için· 
de toplanan Komisyon tarafından kapalı zarf uıulile ıatın alına· 
cakhr. 

Bu ite girmek isleyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 
reımi gazetenin 1-7-9."l7 T. 3645 No.lu nüshasında intişar eden 
talimıatnnme daireıinde ahnmıt ehliyet vesikası ve 637 lira 51 
kuruşluk muukkat terninatlarile teklif mektubl rını muhtevi 
zarflarını eksiltme günü ıut 14 e kadar Komisyon Reialitine 
vermeleri lazımdır. 

Bu işe aıd ,artnameler Haydorpaıada Satınalma Komiıyonu 
tarafından parasız olar ok datıtılmaktadır. ( 127) 4 - 4 

Butday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday a ert {Ble dur) 
Butday kızılca (Ble roux) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seigle) 
İç fındık (Noiı. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Nohut iri(Poiı chiche) 
Yulaf (Avoine) 
Yapak Anadolu (Mohaire) 
Keçi kılı (PoiJs de Chevre 
Kuş yemi (Millet) 
Badem iç 
Peynir beyaz (Fromage blanc) 
Bakla (Fevc) 
Fındık kabuklu (Noisettes) 
Pamuk yaiı (Huile de coton) 
Suaam " ( ,, sesamc) 
Darı sarı (miJlet jıtune) 

5 23 -
5 20 -

4 2 50 
4 20 -

il 20 -
6 30 -
4 - -

52 - -

40 - -

5 30 -

4 3 50 

4 8 -

Peynir kaşer (Fromage kacbere) 
Ze1tin yağı l.ci yemeklik (Huile d'ol.) 
Kaplıca 
Güz Yünü 

,. Trakya ,, Thrace 
Ceviz içi 
Mııır sarı (Ma'iı jaune) 
Susam (SeHme) 
Mercimek \lentiile) 
Tiftik mal 

n oğlak 
Fasulye ufak (Haricot ıec) 

GELEN (Arrivages) 
Afion (Opium) k - 30 
Buğday (Blc) 390 -
Arpa (Orıe) 
Çavdar (Seigle) 
Un (Farine) 
Mısir (Ma'is) 
Kepek (Son) 
Keten tohuınu (Gr. Lin) 
Fasulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Moha'ire) 
Yulaf (foin ) 
Susam (sesame) 
Kuş yemi (Millet) 
Mercimek ll entille) 
Nohut (Pois Chiche) 
Zeytin yağı (Huile d'ol.) 
B. Peynir (Fromage B.) 
Tiftik 
İç fındık (Nois. dec.) 
Razmol 
İç badem (amande) 

117 
15 
15 
12 -
75 50 
15 -

lj -

16 50 

• 
stanbul 

32 - -
4 15 -

16 20 -

GİDEN (Exportation) 
Razmol 99 75 
Arpa (Orge) 
Tiftik 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Pois chicbe) 
iç fındık (Noıs dec.) 3 -
Un (farine-) 
Kıl (poil) 
Ya pa k (Mohaire ) 
K fındık (Noisette) 
İç ceviz 

DİŞ FİATLAR 
(Marcbeı Etrangers 

Buğday (Ble) Liverpul 5 32 
,. • Şikaııo 4 43 
,, ,, Vinipek 5 83 

Arpa (Orge) Anvera 4 55 
Mısır (Maiı) Londra 3 93 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 7 89 
Fındık (nois.) G.Hamburg .f5 -

K " • 

Borsası 

24 - 1-1938 

Paralar 
Sterlin b'25, - 630, 

1 Dolar 123,- 126.-
20 Fransız Fr. 80, - t\5, -

20 Liret 99. - lOb -
20 Belcika Fr. 80,- 84,-
Drahmi 18,- 22, 
20 İıveçre Fr. 570,-- 580, -
20 Leva 20,- 23,-

1 Florin 65. - iO, -
20 Çek kronu 78, - 82, -

1 Avuıturya Sl. 21, - '.t.1, -
t Mark 26, 29,50 
l Zloti 20.- 22,-

Pengü 21,- 25, -
20 Ley 12, - 14, -
20 Dinar 48,- 52,-

1 ineç kuronu 30,- 32,-
ı Türk altını - .-. 

Banknot -.- - ,-

istikrazlar 
Açılış : apaı:ııo 

Türk B. 1 Peşin 18,S5 18.85 
Türk bor. 1 vadeli 18.95 18.875 

,. " il Peşin 18.tiS 18.65 
,, il Vadeli 18.95 18.785 

İıtikraıı dahili 94.- 94.-

imtiyaz aa.laihi n 7uı i.tı.ri 
Oire«törii : lamaiJ Girit 

Cekler 
London 625, 626,-
Nev York 0,&110 0,80 

Pariı 23,57 23,5875 
Milin o 15,2185 15,23 
Brükael 4,7080 4,7155 
Ati na 87,51 87,58 
Cenevre 3,46 3,4635 
Sofya 64,0112 64,1025 
Amsterd. 1,4437 1,4450 
Prag 22,7675 22,785 
Vivana 4,2275 4.23 
Madrid 12,65 12,66 
Berlin 1,9822 1,9838 
Varşova 4,24.i4 4,2467 
Budapeşt 4,0225 4,0.!56 
Bükre4 106,8050 106,89 
Belgrad 34,5875 34,tH5 
Yokobama 2,75 2,7'533 
Moıkova 23,53 23,51 
Stokkholm 3,10 aa 

Esham 
AÇ!lış Kapanış 

Adan çimento 9.90 9.90 
Merkez bankaaı 97, - 97,50 

Tahvilat 
Acad. M. Vadeli 40.35 40.35 

Baaıldığı 7er: ARTUN Basıme~ı 
Galnt.a Billür ol!Ak No 10 
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Tablea Synopti e des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Mode 
d'adjudicat. 

Prix 
eıttimatif 

Caution. 
Proviııoire 

Lieu d'adjudicdion et du 
Cahier des Chargea 

Jours 

Construction-Reparation- Trav Publics·Matcriel de Construction-Cartographic 

Conıtruction de 6 pav'llonı, buandcrıe. bain et 2 
hangarı type F et inıtallation d'eau (eah. eh L. 
42.63). 

Pavement en parquets a la gare Adana et a lasta· 
tion Mersin : 4410 m2 (eah. eh. P. 26). 

Conıtruction des bi.timent a la station de Malatia 
lnstallation de grilles en fer au peniteneier Seu· 

tari. 
Reparation du kiosk Haydar bey. 
Construction bitiment {\ireetorial a Ka11serı (cah. 

eh. P. 164). 
Construction de deux depôts a la fabrıque ( .eul

djuk. 
Conıılruclion d'un pavillon a l'hôpital Tcboroum. 

Pli cach 

,, 

" Publique 

Pli caeh 

Publique 

Pli cach 

852522 89 

10586 -

40712 56 
989 07 

449 85 
32801 40 

4375 96 

13000 -

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

Rcparation installation electrique t.u Bat. du Mı- Grc :ı gre 4500 -
nistere des Finances (cah. eh. P. 11 ). 

Habillement - Chaussures Tissus - Cuirs. 

37851 -

793 86 

3054 -
75 

2460 10 

328 20 

975 -

337 50 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 

Expl. Ch. de Fer Etat Adana 

Dır. Trav. Pub. Malatia 

" 
lstaabul 

17-2-38 

3·2-38 

8-2-38 
7-2-38 

" Ka'isseri 7-2-38 
Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 10-2 38 

Com Ach, Command Naval Marmarn 10-2-38 

Oir. Tnıv. Publicı Tchoroum 4-2-38 

Min. Trav. Publicı 28-1-38 

15 

10 -

15 
15 

H 
18 -

14 -

ıs -

15 -

Drapıı de lit : 88 p.- Housse pour lit : 88 p.- ld. 
pour couverture : 88 p. 

Gre a'ıre 301 85 22·65 Direclion P.T.T. l tanbul 28-1-38 15 

Coaverturcs de laines : 6500-75000 p. (cııh. eh. P. 
338). 

Grc iı gre la p. 9 - 4625 - Com. Ach. Commnnd. G. Gend. Ank. 15-2-38 15 

Transport- Cbargement Dechargement 

Dedouanoment du sucre venant au port d'lstanbul 
pendant 1 an (aj.). 

Combustible Carburant-Huiles 

Gaxole : 15 t. 

l)ivers 

Moteur Dicıel lype National : l p. 
Fıl (bel ipi) ? : 17000 k. 
Arroııeuıe de deux tonnes : 1 p. (aj.). 
Tuiles type Marseille : 50000 p. 
Maehine lessiveuse et accessoires : 1 p. 
Articles pour observatoirc tcls que : Thcrmomctrc 

pour mur : 8 p.- ld. pour fenctre : 2 p.- ld. 
aaximum, et minimum : 8 p.· Baragraphe : 1 p.· 
Thermographes : 3 p. ete : 1 lots. 

Provisions 

Haricots 11ecı 36 t. (aj.). 

B) Adjudications a la sur~ere 
Sacs vides de ciment. 
Fumier : 200 voiture 
Coneession de la peche au lae Kutchuktehckmedje 

pendant 3 ans. 
Peaux de clıevres, moutons et boeufs. 
Briques refractaires, fer camelote, grue, excavateur 

locomobıle ete. 
Articles hora d'usagc : 17 lots 

Publiquc 

Gre a gre 
Plı cach 
Publıque 

Plı cach 
Gre a gre 

Publiquc 
,, 

Publique 

,, 
tJ 

,, 

1125 -

3000 -

6000 -
2500 

13500 

2545 97 
120 -

10261 20 

3530 

Acc d de 
la epub ·q 

oy 

• a 
e 

d 

ments entre 
urque et le 
Hongri 

(Suite du Numero 593} 

Articlc 10. A l'entree en vigueur du prcsent Accord de paie-
ment11 los CJmp•es de clearing ouverls en vertu de l'Aecord du 12 
octobrc 1935, scront arretes, en vue de proceder a l'ctahlıssement 
du solde actıf cxistant en faveur de la Banque Nafionale de Hongrie. 

Les encaissemcnts qui seront effeetucs en Hongı ie et portes au 
er dit du eompte "Livres turqucs,, de la Banque Centrale de la Re
publıque de Turquıe aupres de la Banque Nationale de Hoagrie, 1er-

84 38 

450 -
187 50 

1012 50 

190 95 
9-

769 50 

S. A. Commerce et lndustrie Turc 

Oirection P.T.T. lst.ınbul 

Municipalitc Torbalı 
Com. Ach. Econonı. Monop. K.tacbe 
Municipalitc iıık ilip 
1 E.xp Ch. de fer Etat Haydarpaeha 
Com. Aeh. Mıa. Def. Nat. Ankara 
Com. Aeh. Eeonooı. Monop. K.tache 

Com. Ach. Milit. Vi%e 

17-2-38 

4·2-38 

10-'.l-38 
8-2-38 

28-2-38 
9-2-38 

15·3·38 
16-2-38 

27-1-38 

1 Expl. Ch. de Fer Etat H.pacha 4-2-38 
Comm. Ach. Command. lııt. Findikli 7-'l. 38 
Oir. lmpôts de Chasse Defterdarat Ist. 10-2-38 

15 -

14 
14 -
4 

14 
11 
15 

15 

14 
16 -
14 

Lirue A vıation Turque Suc. lncgueul 2-2-38 16 
Com Comptabilite 21 jour a pnrtir du 20-1-38 

Prıvee Gueb%e 
Com. Ach. Min. Def. Nnt. Ank.nnı 31-1-38 10 

viront, en premier lieu, a la liquidation du solde actif ainai constate . 
il a' ensuit par consequent quc les eompenutions journalicres pre· 

vueı a l'article 7, pourront comnıenct-:r apre• l'extınction totale du 
ıolde en question. 

Article 11.- Aux tcrmes d1J preaent Accord, le ııolde crC'diteur 
qui pourra eventuellement exiııter dans le compte de l'un des deux 
P•ya, devra ctre totalement employe a de nouvelles importations de 
mucbandises de l'autre pays. 

Le contrev lcur des marchandises importees iı credit. pendant la 
validit du present Accord, dont l'echange arrive aprı\s l'expiration 
de celui·cı, devra ctre t;gnleınent regl C coınformement IJUX stıpula· 

tions de l'Accord en questıon. 
Artıcle 12.- l.a eontrevakur des produils oıigin:ıires dı· l'un dcs 

pays contract:ınls, exposı s et v"ndus aux foıres et expo ıtions, teaues 
(a ıuıvre' 

Çarşamba 26.1.938 

Redükıiyonlu elektrik motörü (İnbiı. U. Müd.) İ\°:: 549 
Mut hükumet konağı ikinci kat inş. (Muş Defterdar.) '! ~ 
Buğday (Tekirdağ Ask. SAK) ! 572 
Selimiye kıtlasmın çatısının tamiri (ist. Komut.) ~! 576 
Yem torbuı ve gebr!ı (ist. Komut.) l\0 sn 
lki kapılı ev inşası (Manisa Vakf. Dir.) ;\! 579 
İki !<atlı ev inşası (Manisa Vakf. Dir.) ': 579 
Pijamnlık bez (Tophane Lvz.) .~: 579 
Pirinç (Tophane Lvz.ı X• 579 
• Deri ve barsnk (THK l t. Şubesi) .\:: 579 
Diyarbakirden • Cizreye doğru inşa edilmekte olan hattıll 

cü kısım inşaat ve ray ferfiyatı (Naha Vek.) \~ 580 
Parke taşı (OD yol. 7 ci İşlt. Müd.) .\":. 581 
Gaxyağı \Vize Ask. SAK) :\~ 585 
ilk mektep inıaat ve tamirat (Seyhan Vil.) .\~ 589 ,. 
Masa, dolap, etajer, tabure. v.s. (Güzel Sanat. Akad.) ' 
Buğday kırdmlması (Tophane Lvx.) .\~ 590 
Elbise ve palto (Gümr. Muh. Genel Komut.) .\; 592 
• Saman (Selimiye Ask. SAK) N. 593 
Selimiye kışlasının çatısı tamiri (İst. Komut.) \~ 576 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 

Hamiş : "No." iş reti ilanı havi gazetemizin sayısını 1 

Mercred i 26-1-1938 

Moteurıı eleetriques iı. reduction (Dir. Gen. Monopoles) N. r 
Constr.ıction etaıe au konak rouvernemental a Mouche (De tt 

Mouche) N. 553 
Blea (Com. Adı. Mılit. T~kirdagh) N. 572 , 
Repnrahon toiture c se•ne Selimıyc (Command. lıtanbul) fil 
Articles µour clıcv ux (Command. lst.) N. 577 
Construetion maiııon d'habitatıon (Dir. Vakoufs Mani1111a) fil 

,, ,, ,, a deux etaı,res (Oir. V ak0
d 

nissa) N. 579 
Toile pour pyiamas (lntend Tophane) N. 579 
Riz {lntend. Tophane) N. 579 b 
• Peaux et boyaux (Dir. Liguc Aviation Turque Suc. lıtıı11 

Poıe de rails et divcrses construction s route Oıarbakir-Dj••" 
Trav Publics) N. 580 

Paveıı (7cme Exploitation (Ch. de Fer Etat Afion) N. 581 
Petrole (Com. Ach. Milit. Vir.e) N. 585 . ( 
R paration et construction au batiment d'un ccole Primaıre 

') yban) N 589 
Ar oires, tables, tnbourcts, tnblcau:ıc noirs et tnble de mnrbr' 
demıc des Beaux Arts) N. 589 

Concnssage de blee (lnt. Tophane) N. 590 rf 
Costuaıes et paletoh (Co Achat Command. Gen. Su 

Douaniere lst.) N. 592 
* Paille (Com. Ach. Mılitaire Selimiye) N. 593 

* Leıı :ıliteriaque• ıııdiqucnt uı.e venle par voıc de ııureneb 
N. B.- LH Noa ındiquerı en rerard deı articles ıoaıt c-' 

joıırnal dan1 lequel l'avia a paru. 

'' i ,, 
Tercüme Bürosu 

~ 
Her liı:;andan ve her türlü tercüme işleri ~e 

hassa münakasa ve müzayedelere müteallik t~' 
melcrin tercümesi derühte edilir. 

Azami ihtimam ve sürat 

Fiyatlar gayet mütedild 1' 

"MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine 
Hu8usi tenzilat yapılır 

•!• ~·· 
•:• Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Hanı 
... •+ Telefon : 49442 


