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İnşaat - Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- H~ rit 1 

Giresun Nafıa Müdürlüğünden: 

Eksiltmeye konulan iş: Giresun vilayeti merkezinde ye· 
niden yapılacak 10 dershaneli mektep imalatının kargir 
beton ve betonarme kısımlarıdır. Muhammen bedel 41321 
lira 82 kuruştur. 

Eksiltme vahidi fiyat esası üzerine yapılacaktır. Yapı· 

lan tenzilattan yüzde nisbeti her ahvalde vahidi fiyatların 
hepsinden olduğu gibi yekun Ü'ferinde dahi icra edilmiş 
sayılacaktır. 

Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme fenni hususi ve bayındırlık işleri genel 

şartnamesi B- Keşif hülasası mukavelename projesi plan 
İstiyenler bu evrak ve şartuameleri 200 kuruş bedd 

mukabilinde Giresun nafıa Müdürlüğünden alabilirler. 
Eksiltme 12 nisan 938 tariltine tesadüf eden sah günü 

saat 15 te hususi muhasebe binası içinde toplanacak o
lan vilayet encümeninde yapılacaktır. 

Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3099 lira 14 ku

ruşluk muvakkat teminat vermesi ve bundan başka aşa
ğıdaki vesikaları haiz olup göstermesi lazımdır. 

A- Nafıa vekaletinden alınmış en aşağı 15 bin lira
lık yapı işleri müteahhidlik vesikası. 

B- Ticaret odasında kayıtla olduğun:ı dair vesika. 
İşin betonarme kısmını idareetmek ıçin müteahhidin dip· 

lomalı bir fen menıuru istihdam etmesi mecburidir. 
Teklif mektubları yukarıda: yazılı saatten bir 

saat evveline kadar vilayet encümeni reisliıiine vermiş 

bulunacaktır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

Diyarbakır Nafıa Müdürlüğünden: 

Talibi çıkmıyan D. Bakır lisesi pavyonunun 36375,04 
liralık esa keşfinden 32200 liralık inşaatı yeniden kapalı 
ıarfla ihaleye konmuştur. 

Bu işe aid evrak şunlardır: 
Eksiltme şartnamesi. 
Mukavele projesi. 
Hususi, Bayındırlık ve yapı işleri genel ve fenni şarl 

nameleri. 
Bu evrak Nafıa Dairesinde görülebilir ve istenebilir. 
Bu işin ihalesi 9.4.938 cumartesi günü saat 1 ı de ka· 

palı zarf usulile Nafıa Müdürlüğünde yapılacaktır . 
Eksiltmeye girebilmek için 2415 liralık muvakkat te· 

minat cari sene Ticaret odası vesikası, Nafıa Vekaletin· 
den alınmış 10000 liralıktan yukarı ehliyet vesikası. 

Talihlerin zarfları cumartesi günü ihale saatinden bir 
saat evvel Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde ver
meleri. 

Postada gecikmeler kabul edilemez. 

Konya Kültür Direktörlüğünden: 
Konya Şeydi şehir ilçesi merkezinde yaptırılacak ilk 

okulun bir kısım 16769 lira 44 kuruş keşif bedelli inşaütı 
28.2.938 tarihinde kapalı zarf usuliJe eksiltmeye konul
muş ise de talihlerin yaptığı tenzilat haddi layık görül
mediğinden bu tarihten itibaren bir ay müddetle pazar· 
lığa konulmuştur. 

Pazarhk 29.3.938 salı günü saat 15 te Vilayet Daimi 
Encümeni odasında yapılacaktır. 

Muvakkat teminat bedeli keşfin yüzde 7 ,5 ğu 1257 
liradır. 

Şartname ve keşifnameler hergün Kültür Direktörlü
ğünde görülebilir. 

T aliblerin bu işte ehil olduklarını gösteren belgelerile 
baş Yormaları ilan olunur. 

İzmir Belediyesinden: 

Dört bin iki yüz seksen altı lira altmış iki kuruş mu-



bammen bedeli keşifli Osmanağa su menbaanın ana du· 
vurlar~le üstünün betonarme olarak ıslahı işi başmühen· 

dislikten bedeli mukabilinde tedarik edilecek keşif ve şart 
nameleri veçhile 5.4.938 salı günü saat on altıda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. İştirak etmek isteyenler 321 
lira 50 kuruşluk muvakkat teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen gün ve saatte encümene 
gelirler. 

Edirne Kültür Direktörlüğünden : 

,Keşif bedeli Muvak. teminat Tarzı 
3100 lira 235 lira açık ek. 

Ser ve müştemilatı inşaatı 
Edirne Lisesi bahçesinde yapılacak olan ser ve mÜf· 

temilatına ait inşaatı 18 3.938 tarihinden itibaren açık 
eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 4 nisan 938 tarihine mü· 
saadif pazartesi günü Edirne Kültiir Direktörlüiü daire· 
sinde ve saat 15 te yapılacaktır. İsteklilerin şartname, 
proje ve keşifr.amelerini görmek üzere tatil günlerinde 
mada hergün öğleden evvel Lise Direktörlüğüne müra • 
caatları ilan olunur. 

Tiirkiye Cumhuriveti Ziraat Ra:akası ;\1anisa Suhesinden: 
J •• 

Mani a Ziraat banka ı binasının dahil ve haricindeki ta· 
mirat işlerile banka bina ımnı ittisaliııdek~ arsa üzerine va-

~ 

pılacak depo, garaj duvar ve:ıaire işlerinin inşaat muham· 
men keşif bedelleri mecmuu olan 9682 lira 12 kuruş üze· 
riııden eksiltmeye konulmu:.tur. 

Ek:;iltme l l.4.938 tarihine raslıyan pazartesi gunu saat 
16 d ı ~hnisa Ziraat banka ı müduriyet odasında yap•lacak
tır. 

Bu işlere ait teknik ..,artnaıneler, planlar, keşif ve hüla· 
"aları mukavelename proje i Mani:::a ve İzmir Ziraat banka
larına müracaatla parasız görülebilir, 

Eksiltme kapalı zarf ıı ulile yapılacaktır. 

Muvakkat teminat akça ı 726 lira 16 kuruştur. 
Eksi1tmew gireceklerin 1 rfıa vekaletinden ahnmış ehli-

yet vesikası ve bu yıla ~it Ticaret Oda~ı ve ... ikalarını ve 
muvakkat teminat makbuzlarım kapalı zarfın içine koymaları 
ve k<Lpah zorflarııı ilıt'.arıııda müteahhitlerin 2.t90 sayılı ka
nunun 32 inci maddesi ahkflmına riayet etmeleri ~arttır. 

Bu ek:siltmeye girecek olanların kapalı zarflarını 11.4.38 
pazarte i glinii saat 15 c kadar l\1ani-,a Ziraat banka ı şnhc· 

i miidiirlüğiine vermeleri lazımdır. 

İzıııir Lise ve Ortaokulhr Alını Satım Komi.:;yoıııı 
Başkanlığından: 

lzmir AntikitP. müze inde açık P.ı;: iltme ile yaptırılacak 
kaı<le ve onarımın rııııhuınmen keşif hC'deli ıos:~ lira 92 
kuruştur. 

Açık: eksiltme 12.4.938 salı günü aat l(l da kültür rli
rckti.irlüğiinde toplanacak komisyonumuzda yaµı]ac·aktır. IJk 
teminat 80 liradır. Keşif ve ~artnamelerini görmek isteyen· 
frr hergün Gaziler mahallesinde müze direktörlüüüne müra-o 

caat t-tmelidir. 

Çanakkale Tafıa Müdürlüğiinden: 

Biğa-Karabiğa volumın 17+000 kilometre inden 459 lira 
97 kuru~ keşif bccleJli bir adet tamiratı ınütemadiye amele 
haraka::ıı ile Gelibolu-Ke~an yolunun 49+000 kilometresinde 
969 lira 9 kuruş keşif bedelli bir adet tamiratı mütemarliye 
baraka mııı inşaatı 29.3.938 günü ·ant 15 de daimi encii· 
•• en le pazarhk &uretile ihalesi yapılmak iizcre 14.d.938 ta-
rihinden itih~ren 15 gün müddetle münakasaya çıkarılmıştır 

Bu i~e giıeceklerin 107 lira 18 kuruşluk muvakkat t(>

miııat vermeleri e\'rakt keşfiyeyi ve şartnameleri görmek 1 

Lt-yenlcrin Nafıa müdtirhiğüne müracaatları ilan olunur. 

lzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

İzmir tayyare alayına ait 12471 lira 45 kuruş bedel 
keşifli Gaziemirde yapbrılacak beton künk vaz.'i inşaatı 
kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. 

ihalesi 1 nisan 938 perşembe günü saat 15 buçukta 
kışlada İzmir levazım amirliği satınalma kemisyonunda 
yapılacaktır. 

Teminat muvakkata akçesi 935 lira 36 kuruştur. 
Şartname keşifname ve resmi her gün komisyonda gö· 

rülebilir. 
İstekliler ticaret odasında kayıdlı olduklarına ve bu işe 

yapabilecekler:n- chir ıhaleden laakal bir hafta evvel İz· 
mir nafıa fen heyetinden alacakları vesikalarına göster· 
mek mecburiyetindedirler. 

Eksiltmeye iştır.ık edecekler .>.490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncu maddelerind~ ve şartnamesinde yazılı vesikalarile 
teminat ve teklif mcktublarıııı ihale saatinden en az bir 
saat evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

Antalya Vilayetinden: 

Antıılya-Burdur yolunda Kırkgöz köpriisü inşaatı 15,047 
lira 61 kuruş ke~fi üzerinden 25.5.938 çarşamba günü saat 
] 5 e kadar kapalı :larf u ulilc eksiltmeye konu]ınu~tur. 

Teklif mektublarının o günü saat 14 e kadar vilayet ma
kamına vcrilmi~ veya gihıderilmiş olması ve 2490 sayılı it
halat kanununun 32nci maddesindeki tarif daire ·inde tanzim 
edilmesi ve l J 28 lira 58 kuruşluk teminatın vatırıldıuına da
ir olan makbuz veya banka mektubunu v~ ayni ;.,manda ' 
Nafıa vekaletinin umumi müteahhidlik vesikasını da ihtiva 
etmeı:;i lazımdır. 

Talihlerin istedikleri evrakın sur~tini 75 kuruş mukabi· 
linde Nafıa mü<lürlüğündcn ve sair izahatı encümen kale
minden alabilecekleri ilan olunur. 

İatanbul Nafıa M üdürlütünden: 

11.4.938 pazarteai günü aaat 15 te İstanbulda Nafıa Müdürlü· 
ğünde 1251,55 lira keşif bedelli Topkapıaarayı müzesi Eski Ve· 
kilharç dairesi tamiratı açık ekıiltmeye konulm&Jştur. 

Mukavele, Eksiltme:, Bayındırlık İşleri Genel, husuai ve fenni 
şartnameleri, proje ketif huliaasile buna müteferri diğH enak 
da.iresinde ırörülecektir. 

Muvakkat teminat 94 liradır. 
İsteklilerin en az 500 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 

idarelerindeo almıt olduğu veıikalara istinaden lstanbul Nafıa 
Müdürlüğünden eksiltme tarihinden bir hafta evvel alınmış ehli· 1 

yet ve 938 aenesine ait Ticaret Odası vesikalarile ielmeleri. 

r • 

Istanbul Belediyesinden: 
Muhammen 

·ııııll 
bedeli r~ 

Diş servbi ıçm hir tane tablet ~ ı 3 ıS 
» •» » 9 kalem alat 28 9.5 4 34 

Göz » » 2l » ıı 141 50 21 23 
ııı· Ha~eki hastanesi için lüzumu olur> vukarıda ınuh8 

r • r 
men kıymetleri yazılı bulunan 3 türlü alat ayrı ayrı P 
zarlığa konulmuştur, Listeleri Lıwazım Müdürlü&ünde g& 
rülebilir. 1::.tekliler hizalarında rrösterileıı ilk" tenıiıt31 

t:> :ıt 
makbuz veya mektubile beraber 29.:-3.938 salı giitıi.İ sıı 
14 <le Daimi Encümende bulunmahdırlar. 

• 
* * 

Belediye matbaasına lüzumu olan muhtelif puntod~ 
80 kilo pirinç çizgi pazarlığa komilmu;?tur. Hur,hırıJl bt:P 
sine 480 lira lıedel tahmin edilmiştir. Listesi Le"szı~ 
~1üdiirliiğünde güriilcbilir. Jsteklıler 72 liralık teıııiıı•. 
makbuz veya mcktubile b,·raber 9.3.938 -.;alı güııtı .. •:l' 

14 de D .. imi Encümende bulunmalıdırlar 

* * • 
I·~ ~,atih Beledfre şuhe ·i anharınd~ m~rcut olup 23 1 

Edirne Vilayeti Daimi Encümeninden: 

90 kuruş kıymet takdir edilen yazı tahtası, , ün ~iltf• 
hoı tum honı ... u, rle~ir ~i~cir, hakır tel. kurşun. daıJl~a~ 
telefon, halta, ve.::ıaıre gıbı 29 kalem köhne eşya 30.3 . 
çar;;amha günü saat l.j de pazarlıkla ·atılacaktır. Jste~lı' 

ı ler o gün orada bulunacak memura müracaatları lüzU(llıı 
1 ilan olunur. 

Keşan ·İpsala yolu üzerinde 1 JX700. 14X875, 15X250, 
15X343, 17X400, l7X900 uncu kilometrelerdeki 6 adet 
bir metrelik menfez ve aynı yolun 14X465 inci kilometre
sinde bir buçuk metrelik bir menfezin yeniden inşası açık 
eksiltmeye konulmuştur. Talihlerin proje, keşif ve .5artna· 1 

mclerini görmek ve eksiltmeye iştirak etmek üzere 244 \ 
lirahk teminat makbuzlarile birlikte 5.4.938 salı günü saat 
15 te Vilayet Daimi Encümenine gelmeleri. 

• * * Uzunköprü-Meriç yolunun 18.20 ve 25 inci ve 
Meriç Şubaşı temdidindeki OX500 kilometrelerindeki ~354 
lira 67 kuruş bedeli keşifli dört ahşap köprünün tamira· 
tı açık eksiltmeye konulmuştur. Talihlerin proje, keşif vo 
şartnamelerini görmek ve eksiltmeye iştirak etmek üzere 
176 liralık teminat makbuzlarile birlikte 5.4.938 sah gü· 
nü saat 15 tc Vilayet Daimi Encümenine gelmeleri. 

~------------------
* "' * 

D. t bl ·1 fi k l ı .. et' ış servısı ıçııı a et ı e ·"' a em a at ve goz . 1 
için 21 kalem alat almacaktır Bak: 2 inci ı:;ahifedek1 

Belediyesi ilanlarına. 

ensucat- lbise·Ktmdura-Çamaşır v .s. 

1. t b l L A- · ı· ~ · S l K · und
11
' s an u evazım mır ıgı atma ma omısyon ~ 

Askeri okullar için 30350 metre haki poplin g
01111 

lik bez ~~.3.938 pazartesi gü.ıü saat 15,30 da Toph
911 

e 
Levazım Amirliği Satmalma Ko nisycn~nda pazarhkltı ~ 
siltmesi ya~ılacaktır. Tahmin bedelı 26708 lira, ılk .te~, 
natı 2003 lıra 10 kuruştur. Şartname ve nümunesı il' 

misyonda görülebilir. İsteklilerin belli saatte Konıi:.Y0 

gelmeleri. 

* * * Edirne-Kırklareli yolunun tamiri için Süloilu ocak· 
larından gitiril~cek 1671 lira tutarmdaki 300 metre mikap 
taş ile Edirne-Kırklareli-İstanbul ve Hasköy yollarından 
433 lira 80 kuruş tutaruıdaki tamirat ceman 2114 lira 80 1 ~~~-~-~~~~~~~~=~=-~~~~~~~~~~~ 
kuruşluk iş açık eksiltmeye konulmuştur. Talihlerin pro
je, keşif ve şartnamelerini görmek ve eksiltmeye iştirak 
etmek üzere 159 liralık teminat makbuzlarile birlikte 
5.4.938 salı günü saat l 5 te Vilayet Daimi Encümenine 
gelmeleri. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

Kayaş mühimmat deposun1..laki 28 N. lı saç ambar pa
zarlıkla tamir ettirilecektir. Keşif bedeli 245 lira 98 ku
ruştur. Teminatı 37 liradır. Pazarhğı 30.3.938 çarşamba 
günü saat 10,30 dadır. 
Pazarlığa iştirak edeceklerin temioatlariyle birlikte mu 

ayyen gün ve vakitte MMV satınalma komisyonunda bu
lunmaları. 

ilaçlar, Klinik ve İspençiyari alat: 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

Muhammen bedeli ~ bm lira olan 5 bin m3 oksijen a· 
çık: eksiltme usulile J v.4.938 Per~eınbe giinii saat 15.30 da 
Sirkeci 9 uncu İı;>letme lıinasıııda mubayaa komisyonu tara
fından satın alınacaktır. 

Bu işe girmek i..;teyenlerin 375 liralık muvakkat temiııat 
makbuzları ve kanuni vesikalarile heraher komisyona müra· 
caatlan lazımdır. Şartnameler parasız olanıK. komisyondan 
verilmektedir. 

Ziraat Vekaleti Satanalma Komiayonundan : 

Kapalı zarf uıulile 40 ton gözta,ı satın altnacaktır. 
Muhammen bedel 8000 lira, ilk teminat 600 liradır. 
Ekıiltme 11.4.938 de saat 15 te Ziraat Ve1'ileti binasında yn· 

pılncaktır. 
Şa_rtn:ımeler Ankarada Ziraat Vekaleti Satınalma Komisyonun· 

dan.' lstanbulda Ziraat Müdürlüğünden parasız olarak verilir. 
isteklilerin teklif meklublarım terninatlarile birlikte :nuayyen 

günde 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü maddeh:rinde zik· 
redilen vesikalarln birlikte eksiltme saatinden bir saat önceye 
kadar Komisyona vermeleri. 

. 
~~haa işleri, Kı~·tasiye, V~!hane Malzem~ 

"' • "' h·fed' 
80 kilo pirinç çızğı alınacaklar. Bak: 2 ınct sa 1 

1 İst. Beled. ilanlarma. 

~ahrukat Benzin-1' ak ine yağlan v. s. 

Ankara Nümune Hastanesi Başhekiınliğinderı: .. ti'' 
Ha.:ıt~nemizin 937 mali rıh ihtiyacı için beher tonu 23 ıııı~ 

kuruş fiah muhammenesi olan asgari 150 azami 200 ton s6 
t 1 

i 1.4.938 pazartesi günü Ankara Nümune Haataneıinde sıı' ~ 
te kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Muvakkat te, 
tı 389 lira 25 kuruştur. Muvakkat teminat. para veya P'

1
1 

hiyetindeki evral: komisyonumuzca ahnmıyacağındnaı bunl''d 
mek istiyenler ihale gününden evvel hastaneye müracaat ~,(. 
teminatlarını Maliye Vekaleti veznesine yatıracaklardır· dil 
zarflar ibaie ıünü ihale saatinden bir saat evvel tesliı:ıt e.,I.' 
olacnktır. Muayyen saatten sonra verilecek veya gönd'

11 ~ . şe 
zarflar kabul edilmez. Kapalı zarfla" kanunun tarif ettiğ1 8~ 
hazırlanmış ve mühür mumile mühürlenmiş olması şarttır• t,ı 
nuoun tarifatına uygun olmıyan zı;s.rflar kabul edilmez. Ş:~n 
Ankara Nümuoe hastanesinde ve latanbulda Sıhhat Müdot 
de görülebilir. 

• • • 
250 ton sömikok kömürü alınacaktır. Bak İnhisarlıır 
Müd ilanlarına. 

Müteferrik 
İstanbul Jandarma Sahnalma Komisyonundan : 1,ı 

Miktarı kilo Cinsi Tahmin bedeli ilk f eıı' 
Lira Liri 

8000-9000 Yün fanila ipliği 23400 t755 ı 
1- VekillP-r Heyeti karariyle 938 senesine sari muka.-e

1
', 

suretiyle cinsi. miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminat mil<1'' r 
karıda yazıla 8000-9000 kilo yün fanila ipliği Gedikpaş•0: '/ 
darma Sahnnlmn Komisyonunca 11 Nisan 938 Pazartesi gii" 
15 te kapalı zarf eksiltmesiyle salıu alınacaktır. 

2- Şartname her gün satına ima Komisyonunda görületı•, 
3- isteklilerin eksiltme günü saat 14 e kadar k•"~ 
t . •. h 1 ..,il 

şar naıneaıne gore azır ıyacakları te\llif mektublarını kow 
vermeleri lazımdır. 

ı. 

Eı 



~•rt 1938 --
1,ıı!~ •det büyük ve 300 ad:t• küçük süpürıe alınacaktır. Bak: 
~ U. Müd. ilanlarına. 

Erıaı 
~ahire, Et ve Sehze: 

Edirne Garb Hd. Tuğ. St. Al. Kom. Başkanlığından: 
~•lta1 c· Miktarı M. bedeli İlk teminatı 
~ ~ •nıi kilo kr. St. Lira kr İhale uat şekli 
22fı \· Prasa 12243 3 85 35 36 29.3.938 10,30 aç. eks. 

y:k 'P•nak 292185 85 128 20 " 14,30 " 
~' ••a~rıda cins ve mikdan muhammen fiah eksiltme tarzı, gün 
~ tt ,1 Yazılı sebzelere iıtekli olanların belli gün ve aaatında 
~'ıtıi IDınatlariyle birlikte Milfettişlik binasında Tutay aahn alma 

'Yoıauna ıelmeleri. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 
l~al ~ 

lttty t ganü talibi çıkmıyan Gümüşauyu hastanesinin 1500 kilo 
~ ~tı Vermeyi teahhüt eden üstenci namı hesabına 1128 kilo 
tGııa ranı tereyağının pazarlıkla ihalesi 1 l nisan 938 pazartesi 
~lltu •aat .14,30 da yapılacaktır. Muhammen tutarı 1128 lira 65 
t•\'t~tur. ilk teminatı 85 liradır. Şartnamesi her gün öğleden 
•ey, komisyonda görülebilir. İsteklilerin ilk teminat makbuz 
dıklıdtnektublarile beraber ihale günü vakti muayyeninde Fın-

• kaınutanlık satınalma komiayanuna gelmeleri. 

• • • 
Çotb •

1 
ihale günü talibi çıkmıyan 5500 kilo pilavlık ve 4200 kilo 

••at al ık pirincin pazarlıkla ihalesi 11 nisan 938 pazartesi ıünü 
~İtin .5.30 da yapılacaktır. Muhammen tutarı 5500 kilo pilivlık 
llıirı,:ıııı 1210 lira 2400 kilo çorbalık pirincin 480 liradır. İlk te
~onı· arı nıecrnuu 154 liradır. Şartnamesi hergün ötleden evvel 
lıtıs~~nda görülebilir. 

hlı ~ lılerin ilk teminat makbuzu veya mektublariyle 2490 sa· 
li~te ~nunun 2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı vesikaları ile bir
llıi•y ıhale günii vakti muayyeninde Fındıklıda komutanlık ko· 

onuna •elmeleri. 

kıta:••. ihale ıüaü talibi çıkmayan İstanbul komutanlığına batlı 
lliaa t •hti yacı olan 21 bin kilo sabunun ihalesi kapalı zarfla 11 
Şart 9:\8 pazartesi gilnü saat 15 te ilk teminatı 441 liradır. 
liı, .11anıesi hergün öğleden evvel komisyonda görülebilir. İstek-

tın ·ı ııu 11 2 
ı k teminat makbuzu veya mektublarile 2490 sayılı kanu-

tii11 ... 'Ye 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarile beraber ihale 
tupı"' •hale saatinden en az bir saat evveline kadar teklif mek
lla •rınııı Fındıklıda İstanbul komutanlığı sabnalma komisyonu· 
~eleri. 

• E rrt b 
~- :.---- - _ _,,,. __ _ 

Cinsi 

meşe 

Kırklareli Orman idaresinden : 

Parti Mu vak. 
cinıi 

6 mete 
10 kayın 

12 
l 
5 

vahit fiah 
lira kur. 
6 70 
2 00 

M3 03 

25.000 
4.000 
6.000 
2.000 
3.000 
5.000 
9.000 
7.000 

14.000 
11.000 
12.000 
' 18.000 

8.000 

Cinai Parti 

kayın 1 
5 
5 
1 
4 
4 
2 
4 
3 

1 
1 
2 

1' 10.000 
ltt 

0
1rklareli vilayetinin merkez kuası dahilinde Ortabayır Dev· 

)ııı kr~rnaı:undan yukarıda beyanı ırösterilen 34 parti meşe 35 parti ka
S 0 Ylüler arasında yapılacak küçük arrhrma.ya çıkarılmıştır. 

biıı atış 2.4.038 tarih cumartesi günü saat 12 de Orıran İdaresi 
•ıı .. a ıçıııde yapılacaktır. 

~lıru eher metre mikibın muhammen vahit fiatı mefe 6 lira 70 
Ş f, kayın 2 liradır. 

tııall ytnanıe ve mukavelename projeleri Edirne ve Kırklareli Or-
1"1 d•relerinden alınır. 
S U'V•kkat teminat mefe:ıin ve kayının 79 liradır. 
•tı, köylüler arasında yapılacaktır. 

İstanbul Defterdarlığından : 

tıı,,~a Yarın Burıaz Küçükçekmece gölü aaydiye rüsumunun 1 
•çık 938 den 23 şubat 941 e kadar üç seneliği 15 ıtün müddetle 

S •rttırınaya çıkarılmııtır. 
lir•ci•bılt bedeli 10261 lira 20 kurut mnhammen bedel de 6(j()() 

ır, 

l,rj~ı~ ~r.ttırma 1 nisan 938 cuma ıünü saat 14 de Av Vergi · 
P\! Udurıyetinde yapılacaktır, 
i Uvaltkat aemiaat 450 liradır. 

~'!' ':tldilerin şartnameyi görmek ve fazla malumat almak üzere 
l,,it~~ Av Vergileri Müdüriyetinde müteşekkil kemiıyona gelme· 

•1a olunur. 

İataG bul Defterdarlığından 

bil li•tineye milli emlik ecri miılinden bordu Suphi Kamilin iş· 
~a "trgi borcunun tahsilini teminen tahtı hacze alınan 3900 pla· 
bir llufll•talı altı silindirli ve 22 beygir kuvvetinde Doç markalı 
~'ı> •ıiad kamyonu 26 mart 1938 cumartesi günü saat 11 de Un· 
~aıı •ttında Tekirda{ı iıkelesinde 6 numaralı mahalrle tahsili emval 
f,~l Unu hükümleri dairesinde satılacaktır. İsteklilerle bu hususta 
•il Ş tn.•lümat almak iatiyenlerin Küçükpazar Maliye Şubesi Tah· 

Cflıtiııe müracaat etmeleri ilin olunur. .. 
y •* 

ıı, t •tı tahtaıı, telefon balla kurşun dagaaı v.a. 29 kalem köh· 
fYa •atılacaktır. Bak: 2 nci sahifedek! İst. Beled. illn\arına. 

MÜNAKASA GAZETESi Sayfa 3 
M"&trht' " .. 

' 1 İnhisar ar .. rlüO-ü 
o e : 1 

H 0 psine 100 lira bedel tahmin edilen Şehzadebaşında 
kalenderhane mahallesinde medrese sokağında 3 N. h e
yin ankazı satılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. 
Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 
7 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 11. t.938 pazartesi günü saat 14 de Daimi .En-
cümende bulunmalıdırlar. (B) (1617) 

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

24 - 3 

FİATLAR ( Cours officiels) 
Afion (Opiuın) 
Butday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday sert (Ble dur) 
Buğday kızılca (Ble roux) 
Arpa Anadol (Orıe An.) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seigle) 
Yulaf (Avoine) 
Mısır sarı (Malı jaune) 
Peynir kaşer (Fromage kacber•) 
Nohut iri<Poia chiche) 
Kaplıca 

Güz Yünü 
Darı sarı (millet jaune) 
Keçi kılı (Poils de Chevre 
Badem iç 
Ceviz içi 
Susam (Sesame) 
Mercimek (Lentiile) 
Fasulye ufak (Haricot sec) 
Burçak 
Susam ., ( " sesame) 
Yapak Anadolu (Mohaire) 

,, Trakya ,, Thrace 
Kuş yemi (Millet) 

1938 

Aşağı (Moins) Yukarı (Plus) 

5 28 
5 20 

4 30 -

7 -- -

16 30 

JO -

52 - -
69 -

4 32 50 

56 - -
74 

Zeytin yağı I.ci yemel..lik (Huile d'ol.) 
Tiftik mal 121 

,, oğlak 

f ç fındık (Nois. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Fındık kabuklu (Noisettes) 
Pamuk yağı (Huile de coton) 

GELEN (Arrivaıes) 
Afion (Opium) k 

Buğday (Ble) 
Arpa (Orre) 
Çavdar (Seigle) 

Un (Farine) 
Mııir (Ma'is) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu l Gr. Lin) 
Fasulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foiııı 
Susam (sesame) 

80 
46 50 

69 -
20 50 
30 -

38 -

75 25 

23 50 

34- -

GİDEN (Exportation) 
Razmol 
Arpa (Orge) 
Yulaf 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Pois chic::he) 
iç fındık (Nois dec.) 6 -
Un (farine) 
Tifti~ 

Yapak {Mohaire l 
İç ceviz 
İç badem (amande) 

DİŞ FİATLAR 
(Marcbea Etrangers) 

Buğday (Ble) Liverpul 4 56 
,, " Şikar'o 4 Ol 

Kuf yemi (Millet) 
Mercimek (1<.:ntille) 
Nohut (Poiıı Chichc) 
Zeytin yağı (Huile d'ol.) 
B. Peynir (Fromage B.) 
Tiftik 

11 25 " " Vinipek 5 39 
ı Arpa (Orge) Anvera 4 13 

19 - . Mısır (Malı) Londra 3 89 
1 Keten t.(Gr.Lin.) ,, 7 48 İç fındık (Nois. dec. ı 

Razmol 
K fındık (Noisette) 

Fındık (oois.) G.Hamburg 39 -
K ,, ,. 38 -

.. .. !lmil ................................ . 

26 Mart Cumartesi ve 27 Mart Pazar gündüz 
gece Dünyanın en güzel sesli san' atkarı 

•• 

LQTEŞOf\IE 
Şehir Tiyatrosu san' atkarlarile beraber 
·•YARASA,, operetini oynıyacaktır. 

Biletler şimdiden tiyatro gişelerinde satılmaktadır. 

........................................... 
Tiyatrolar 

TEPEBAŞI DRAM KISMI 
Bu •k11•m 

saat 20,30 ela 

ESKİ FRANSIZ TiYATROSU 

KOMEDi KIS.dl 

Bu akşam 

saat 20,30 da 11111111111 

1
11! 111 1 

FİDANAKİ ; Bir Kavuk 

ılııııııı I ı 
Yazan: 

Pandeli Horn 

dram 3 perde 

Türkçesi 
Fahri Kolin 

Devrildi 
, komedi 5 perde 
Celal Musahip oğlu 

1 

1- Nümuneleri mucibince 2000 adet büyük ve 300 
adet küçük süpürge pazarlıkla s .. tın alınacaktır. 

il - Pazarlık 8.IV.938 tarihine rasthyan cuma gunu 
saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonmjdn yapılacaktır. 

lll- ~ümuraeler hergün söıü geçen Şubede görüle bilir. 
Vl- isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa

atte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. (t614) l-4 

* * * 
1- idaremizin Çamaltı Tuzlam ıçm şartnamesi mucı· 

hince 250 ton Sömikok pazarlıkla satın alı'lncaktır. 

11- Pazarlık 12.IV.938 tarihine r stlıyan salı gunu 
saat 15 te Kabataşt..ı Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ili- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

lV - İsteklilerin pazarlık için tayin edil en gün ve s atte 
yüzde 7,5 güvenme paralarıle birlikte yukarıda adı ıeçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 1613) 1-4 

• • • 
1- Cibali Depolar gurubuna bağlı Bahariye Bakım ve 

İşleme evinin Ahçılığı şartnamesi mucibince pazarlık usu· 
lile eksiltmeye konmuştur. 

Jl- Pazarlık 1 IV 938 tarihine rasthyan cuma gunu 
saat 16 da Kaba taşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır 

111- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

I V- İsteklilerin pazarlık için tayin cdi!en gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gel. eleri ilan olunur. ( 1497) 

Uyufturucu Maddeler inhisarı bedellerini beş sene zarfın
da ödemek üzere aldığı 1934 ve daha evvelki seneler mah

aulO konsinye afyonların bakiye üç senelik taksitlerini 
defaten ödeyecektir. 

Uyuşturucu Maddeler 
İnhisarından: 

s~nelik satışlarımızın yüzde 30 una iştirak ettirilmek suretile 
bf!delleri ödenmekte olan 934 ve daha evvelki seneler mahsulü 
konsinye afyonların iki aenedenberi verilen tnkaitlerle takriben 
nıııf bedelleri tediye olunmuştur. 

Mezkur Afyon sahiplerine mahzn bir yardım olmnk üzere ge
ri kalan üç •enelik tak•itin 1 Nisan 938 tarihinden itibaren def'. 
aten ödenmesine karar verilmiştir. 

Alakadarların ellerindeki ayniyat makbuzlarının sıra No. larına 
nazaran aşağıda gösterilen tarihlerde İstanbulda İdaremıze müra
caatları lüzumu ilan olunur. 

İstanbul haricinde müesses oldukları için bizzat müracaat e
demiyeceklere ait olan bakiye bedeller bundan evvel yapıldığı 

gibi Banka vasıtasiyle kendilerine havale edilecektir. 
Muayyen tarihlerde makbuzlarını ioraz cdemiyenlerin müra · 

caatları tediyatın sonuna bırakılacaktır . (1570) l -6 
No. Tarihi Gün 

1000-1015 1 Nis n 93~ Cuma 

1016 1030 4 n ,, Pazartesi 

1031- 1045 5 " " 
Sah 

1046-1060 6 ,, ,, Çarşc:mba 

J061-I075 7 n n Perşembe 

1076 - 1090 8 ,, " 
Cuma 

1091 -1105 11 " " 
Pazartesi 

1106-1120 n " 
,, Snlı 

1121-1135 13 " " 
Çarşamba 

ll36 1150 14 " .. Perşembe 

1151-1165 15 " " 
Cumn 

1166 -1180 18 
" " 

Paıarte!i 

1181 -tı95 19 ,, 
" 

Salı 

1196-1210 2() 
" 

,, Çarill:ıt '.> ıı 

1211-1225 21 ,, " 
Perşembe 

1226-1240 22 ,, 
" 

Cuma 
1241-1255 25 

" " 
Pazartesi 

1258- 1270 26 
" " 

Salı 

1271-1285 27 ,, 
" 

Çarşamba 

1286-1300 28 
" " 

Perşembe 

1301 - 1315 29 ,, " 
Cuma 

501-520 2 Mayıs 938 Pazartesi 

521 540 3 " " 
Salı 

541-560 4 " 
,, Çarşamba 

561-580 5 ,, ,, Perşembe 

581 - 600 ö " " Cuma 

601-620 7 ,, 
" Cumartesi 

. ,, ,, .. ,, 
0.0.YOLLAQI iSLETME U. MUDU~LUGUPD~ 

t 

Muhammen bedeli 20000 lira olan 100 ton Klorütutya 9-5-193~ 
pazartesi günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile Ankıır. da İd re 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1500 lirnlik muvakkat teminat ilı
kanunun tayin ettiği vesikllları, ve Naha 1ütcahhitlil. ves kası 
ve tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar Komisyon Reislığine 
vermeleri lazımdır. 

imtiyaz sahibi ve yuı lıJeri 
Direktiiri: lama.il Glrit 

Bım~dıtı 7er: ARTUN Baaımevı 1 
Gal.11t• Billur ~ N=". 10 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydarpafada Tesellüm ve Sefk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

1515) 3-4 



Deuxieme Annee- No. 650 

ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS Ptn. 450 

6 " .. 850 
12 .. .. 1500 

F.tranger : 12 •oia Ptra. 2700 

Le No. Ptrs. S 

VENDREDI 

Quotidien des Adiudication 

•• u A 
GAZET 

--·-··---

25 

ADMINISTRA 1 lU' 

Yoghourtchou H-ıı 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe s~ııır 

Pou,. la Publicite a'adre1aer 
a 1' Administration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

T elephone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Adresse T clegraphique: 
1 tanbul - MÜNAKASA 

Tablea Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de )' adjudication 

1 ~ 

A) Adjudications au Rabais 

Mode 
d'adjudicat. 

Prix 
e.timatif 

Caution. 
Proviıoire 

Lieu d'adjudıcation et du 
Cabier des Cbargea 

l 
Constr•ıction-Reparation- Trav Publics·M~riel de Construction-Cartographie 

Construction e: reparation au bltiment de la banque 
ıı A~ricole et construction garare mura ete. 
!I Rcparation au musee antiquıtes l:r:mir. 

Constr. de 6 archea d'un metre et 1 de 1 arche 
de 1,5 m. s route Kecbane lpsala. 

Rep. de 4 ponts en bois s route Ou:r:ounkeupru
Meritch. 

1 Rep. de chausıee s rowte F.dirne-Kirklareli 
Construction de serre et de seı dependıu:ces au 

jardin du iyece Edirne. 
: Conatr. en beton arme des murs principaux de la 

ııource d'eau Osaıanagha. 
il Constr. de deux g-uerites pour ouvrien ı route 

Biga-Karabiga. 
ln.tallation des tuyaux en beton :ırme pour cana

lisation iı Gaziemir. 
Construction lıitiment ecole Primaire a Konia Sey· 

dichehir ( 1 partie) (aj.J. 

Conatruction pont "Kırlcgueu:r:,, s 'route Antalia
Bourdour (cnh. eh. P. 75). 

il Construction d'un pavillon au lycee Diarbakir (1 
partie} (ııj.). 

Conıtruction des parties en maçonnerie et beton 
de l'ecole Primaire a Guireıoune (cah. eh. L. 2) 

Reparation au muaee Toplcapou 
,, depit No 28 a Kayache 

Publique 

,, 

Publique 

" 

" ,. 

" 

" 

" 

Gre a gre 

Pli cach 

" 

,, 

Publique 
Gre a i're 

9682 12 

1053 92 

2354 67 

2114 80 
3100 -

4286 02 

/ 

1247 45 

16769 44 

15047 64 

32200 -

-41321 82 

1251 55 
245 98 

726 16 

80 -

244 -

176 -

159 --
235 -

321 50 

107 18 

935 36 

1257 -

1128 58 

2415 -

3099 14 

94 -
37 -

Dir. Banque Agricole Succur1ale 
Maniasa 

Com. Ach. Ecoles Secondaires et 
Lyceea a b::mir 

Com. Perm. Vil. Edirne 

n 

" Oir. Instruction Publiq.ıe Edirne 

Municipalite lzmir 

Dir. Trav. Pub. Tchanakkale 

Com. Ach lntend. lzmir 

Oir. lnıtruction Publıque Konia 

Vilayet Antalia 

Dir. Trav Pub. Diarbaldr 

,, Guircıoune 

,, lstanbul 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Anlcara 

Prodııits Chimiques et Pharmaoeutiques - Instruments Sanitair!!_-Fou~e pour Hôpitaux 

Tablette pour le service dentaire : 1 p. Grc a gre 21 - 3 15 

lnstrument (pour le service dcntaire) : 9 lota 
,, pour le service ophtalmog"ique: 24 lots. 

Oxyı,ene : 5000 m3. 
Sulfate de cuivre: 40 t. 

Habillement - Chaussures 

ToiJe pour cbemise : 30350 m. (ai) 

Tissus- Cuirs. 

T ravaux d'Imprimerie-Papeterie 

Entre-lig-nc en laiton : 80 k. 

Combustible - Carburant-Huiles 

" ,, 
Publique 
Plı cach 

28 95 
141 50 

5000 -
80(J0 -

Gre a gre 26708 -

Gre a gre 480 -

4 34 
21 23 

375 -
600 -

2003 10 

72 -

{ 
Com. Perm. Municipalite lstanbul 
Dir. Econom. ., ,, 

idem 

" 9 F.xpl. Ch. de fer Etat Sirkedji 
Com. Ach . Ministere Agriculture Aınk. 

Dir. Agricole Ist. 

Com. Ach. lııtend. l11t. Tophane 

{ 
Coaı. Perm. Mun. lstanbul 
Dir. Econom. ,, ,, 

Jours 

11-4-38 

12-4-38 

5-4-38 

5-4-38 

5-4-38 
4-4 38 

5-4-38 

29·3·38 

7-4-38 

29-3-38 

25-5-38 

9-4-38 

12-4-38 

11-4-38 
30-3-38 

29-3-38 

29-3-38 
29-3-38 
10-4-38 
11-4-38 

28-3-38 

29-3-38 

Semi-coke p. la Saline Tchamalti : 250 t. 
Semi-coke : 150-200 t. 

Gre a grc - -
Pli cach la t. 25 95 389 25 

Com. Ach . F.eon. Monop. Kabatache 12-4-38 
Cbef Med. Hôpital Model Ankara 11-4-38 

Divers 

Balaiı; ~rands : 2000 p. - Id. petits : 300 p. 
Fil pour flaneJh,a de laine : 8-9 t. 

Provisions ------· 
Lerumeı : 2 lota (aj.). 
Beurre : 1,5 t . (aj. ). 
Riz pour pilav: 5,5 t.- ld. pour soupe: 4,2 t. (aj .). 
Savon : 21 t. (•j.). 

B) AdJudications a la sureochere 
Conce:saion de la peche a Kutchuktchckmedje (pen

dant 3 ans} (aj.). 
Boia de clıene : 11994 quent. (aj .). 

,, • ,, et d'hetre. 
Vin, vinaigre, zinc acier ete. 
Registres et quittance en ancien caracterea : 25 t . 
Chnines de fer, tuyaux, fil metıllique, telephone, 

ete. : 29 lota. 

_ , 

Gre a gre 
Pli cach 

Publique 
Gre a gre 

• 
Pli cach 

Publique 

,, 
n 

23400 -

1128 65 
1210-488 

10261 20 

Gre a rre -
Publique la t. 27 -
tire a gre 23 90 

1755 -

85 -
154 -
441 -

450 -

79 -

675 -

Co.ıa. Ach. Econom. Monop. K.tache 
Com Ach. Command. Gend. G.pacba 

Com. Ach. Brirade Edirne 
Com. Ach. Comaaand. lst. Findikli 

" 
" 

Dir. Biens Nat. lstanbul 

Dir. Fo. et Kırklareli 
., 

Dir. Monopoleıı lzınir 
Oir. P.T.T. lstanbul 

{ 
Com Perm. Municipalite lstanbul 
Oir. Econom . ,, ,, 

8-4-38 
11-4-38 

29-3·38 
11-4-38 
11-4 38 
1 J-4-38 

1-4-38 

2-4-38 
31-3 38 
8-4-38 

30-3-38 

Heure 

16 -

16 -

15 -

ıs -

ı,c; -
15 -

16 -

15 -

15 30 

15 -

15 -

11 -

15 -

15 
10 30 

14 -

14 -
14 -
15 30 
15 -

15 30 

14 -

15 -
14 30 

14 -
15 -

10-14 
14 30 
15 30 
15 -

14 

12 
15 -
15 -
13 

Cumartesi 26.3.938 

fnönüde yap. elektrik HntraJ binası ile .U teafa. (Tfj" ,; 
Şubeıi) .\~ 643 

Telefon makineıi (İıt. Deniz Tic. Müd.) N. 649 

Pazar !7.3.938 
- ,~ı~ 

Sivrihiur kaaabaaına getirilecek Hacı Ümit suyunun bO~ P 
tefrişi ve toplama hnu:r:unun inş. (Sivrihiur beled·) • 

• Önlerinde yıldız İfareti olanlar mü:ı:ayedeye aittir· 

He.miş : "No.,, işareti ilim havi gazetemizin s11.yıınn1 

Samedi 26-3-938 

A' 
lnstallation d' eau et central electrique a lneunu (Ligııe 

Turque Suc. Ankara) N. 643 . ~ 
Machines telephoniqueı (Dir. Commerce Maritime ıst.) 

Dimanche 27·3·1938 
. ---- s· rihi•'ı 

Travaux pour adduction d'eau Hadji Umit ıu bourg ıv 
nicipalitc Sivrihisar) N. 641 

eb 
'" Lee asteriıques indiquent une venle pıır voie de sureıı e' 

t c 
N. R.- Les Nos ındique! en regard des nrticlcs ıo• 

journal danı lequel l' aviı a paru. 

İstanbul 
24 -3-1938 

Paralar 
Sterlin 625, -

1 Dolar 124, -
20 Fransız Fr. 74, 

20 Liret 95, -
20 Beldka Fr. 80,--
Drahmi 18,-
20 İaveçre Fr. 575,--
20 Len 20,-

1 Florin 65, -
20 Çek kronu 78,-

1 Avulturya Si. 21,-
1 Mark 22, -

Zloti , 20,-
Pena-ü 21,-

20 Ley 12,-
20 Dinar 48,-

1 İsveç kuronu 30,-
1 Türk altını 
Banknot -,-

630,-
127. -
80,-

104 -
84,-
22, 

580. -
2.3, 
70,-
82.-
23,-
25,-
22.-
25,-
14, -
52,-
32,-
-.-
-,-

London 
NeY York 

Paris 
Milano 
Brükıel 

Ati na 
Cenene 
Sofyn 
Amsterd. 
Prag 
Vivana 
Madrid 
Beri in 
Varşova 

Budap..eşt 
Bükret 
Belgrad 
Yokohama 
Moıkova 

Stokkholm 

625, 
o.soıo 

26,36 
15,2185 
4,7080 

87,51 
3,46 

64,0112 
1,4437 

22,7675 
4,2275 

12,65 
l,9822 
4,24&4 
4,0225 

106,8050 
34,5875 

2,75 
23,53 

3,10 

istikrazlar Esharr" ı''. 
Aç?ht l~ 

Açılış apanıt l . 13. n1 
Türk B. 1 Peşin 19,20 19.20 1 Aı an çımento 

97
,, _,.. / ~ 

Türk bor. 1 vadeli 19.25 19.35 1 Merkez bankası _/" 

,. ,, il Petin 19.20 19.20 t 
,, il Vadeli 19 . .i5 19.35 j TahvilB ~ 

İıtikrazı dahili 94.- 94.- 1 Anad. M. Vadeli 40· 
1 

'' DEVRİ 
Tercüme Bürosu 

~ 
Her lisandan ve her türlü tercüme işleri .,e tl 

hassa münakasa ve müzayedelere müte.allik ş6' 
melerin tercümesi derühte edilir. 

Aıami ihtimam ve sürat 

Fiyatiar gayet mütediidi' 


