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a) M ASAL 

İnşaat - Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harit ı 

Nafıa Vekaletinden 
Eksiltmeye konulan iş: Malatyada Sürgü Regülatörlü 

tevsii inşaatı ile Regülatörden itibaren takriben 12.200 
metre uzunluğundaki Sürgü kanalının ikmali ve imalatı 

sanaiyesi, keşif bedeli 128,600 liradır. 
Eksiltme 24 Mayıs 938 tarihine rastlıyan sah günü saat 

15 te Nafıa vekaleti sular umum müdürlüğü su eksiltme 
komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

istekliler eksiltme şartnamesi, muka Yele projesi, bayın
dırlık işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve proje· 
leri 6 lira 43 kuruş mukabilinde sular Umum müdürlü
ğünden alabilirler. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 
7680 lirahk muvakkat teminat vermesi, 50,000 liralık Na
fıa su işlerini veya buna muadil nafıa işlerini taahbüd e· 
dib muvaffakiyetle bitirdiği ve bu kabil nafıa işlerini ba· 
şarmakta kabiliyeti olduğuna dair nafıa vekaletinden a
lınmış müteahbidlik vesikası ibraz etmesi. 

İatcklilerin teklif mektublarmı yukarıda yazılı sat-
ten bir saat evveline kadar Sular umum müdürlüğüne 
makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Postada olan ge
cikmeler kabul edilmez. 

Manisa Valiliğinden: 
48709 lira 50 kuruş keşif bedelli Manisa Memleket 

hastanesi sıhhi tesisatı kapah zarf usulü eksiltme5inde 
teklif edilen fiat haddi layık görülmediğinden bu iş ıs ma· 
yıs 938 perşembe günü saat 11 e kadar olan bir ay müd· 
det içinde çıkacak ve layık had fiat teklif ederek taiibi· 
ne pazarlık suretile verilecektir. 

Bu işe aid şartname, plan, keşif vesair evrak Ankara 
İstanbul, İzmir Vilayetleri Nafıa ve Sıhhat Müdürlüklerin· 
de mevcuttur. Daha fazla tafsilat Manisa Nafıa Müdür
lüğünden istenebilir. 

Eksiltme pazarlık ıuretile yapılacaktır. 
Taliblerin 938 yılına aid Ticaret vesikalarile 10 bin 

lira değerinde yüksek tazyıkh buhar kazanı tesisatı ve 
çamaş•rhaneyi memnuniyetbahş bir şekilde yapmış olduk
larına dair vesika ibraz etmeleri şarttır. 

Pazarlık için tatil günlerinden maada bir ay müddet 
içinde hergün Vilayete müracaat olunabilir. 

Mersin Nafıa Müdürlüiünden: 

Tarsusta yapılacak yirmi yataklı hastane pavyonunun 
temel tecrübesi, hesabatı, beton arme hesabat ve tafsilat 
ve inşaat resimleri de müteahhid tarafından ihzar ve ma· 
kamalı resmiyeye tasdik e tirilmek şartile bilcü,nle yapı 
teferrüatile ve anahtar teslimi olarak hususi eksiltıneye 

çıkarılmıştır. 
Taliblerin 2250 liralık muteber bir banka kefaletname

sile ve noterlikten musaddi\k bir taabbiidname ile 25.5.38 
tarihinde saat t5 e kadar Tarsusta Çukm·ova veya Rasim 
bey fabrikalar müdüriyetlerine müracaat veya gönderme
leri ve bu müddetten soııraki müracaatlerin kab ıl edil
miyece&"i ilan olunur. 

Bu hususta icap eden malumatı almak üzere fabrika· 

lara veya Mersin nafıa müdürlüğüne müracaat olunması 
Müesseselerimiz en muvafık şeraiti havi teklifleri in· 

tihabda serbesttir. 

Gaziantep Nafıa MüdürlüK"üoden: 
51239 lira 15 kuruş bedeli keşifli Tahtaköprü, Meli

kanlı, ve Alagöz banisi gümrlik karakolları inşaah 26 ni
san 938 tarihinden itibaren 15 gün müddetle kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konmuştur. Muvakkat teminat 3842 li
ra 94 kuruş. 

İhale J7.5.938 tarihine müsadif sah günü saat 16 da 
Gaziantep Nafıa Müdiirlüğünde toplanacak eksiltme ko
misyonu tarafından yapılacaktır. 

Keşif ve projeler hususi ve eksiltme şartnamelerini 
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görmek istiyenler Gaziantep Nafıa Miidürlüğüı;e müra· 
caat edeceklerdir. 

İstekliler elinde Nafıa Vekaletince verilmiş müteahhit
lik vesikası bulunması şarttır. 

İstekliler 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
de erinde yazıla vesikaları ve muvakkat teminat makbuzu 
veya banka kefalet mektublarile birlikte kanunun tarifat 
ve şartnamedeki şeraite tamamen uygun ve noksansız 
olarak yazacakları teklif mektublarını havi kapalı zarfları 
ihale saatinden bir saat evvel kornisyo1.1 reisliğine verme
leri ilan olnnur. 

İzmir İncir ve Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinden 

Germencik incir kooperatif binalarında ilaveten inşa 
ettirilecek bir pavyon, helalar ve diğer müteferrik işler 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

İnşaat ve ameliyahn muhammen keşif bedeli 14.857 
lira olup vahit esası üzerinden yaptırılacaktır. 

Teminat miktarı olan 1115 lira nakit, banka mektubu 
veya devlet tahvilleri olarak yaptırılır. 

Eksiltme 9 mayıs 938 pazartesi günü saat 15 te İzmir· 
de 1 inci kordonda iş genel direktörlük odasında yapı
lacaktır. 

Fenni evrakı görmek istiyenler İzmirde Birjncikordon
da gümrük karşısınd.ı işletme hanında birlik fen mü avi
rine müracaat etmelidirler. 

,.. * • Bozdoğanda inşa edilecek pavyon, helalar ve di-
ğer müteferrik işler kapalı zarf u.rnlilt9 eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

İnşaatın muhammen keşif bedeli 1 9801 lira olup vahit 
fiat esası üzerinden yaptırılacaktır. 

Teminat mikdarı olan 1500 lira nakıt, Banka mektubu 
veya devlet tahvilleri olarak yatırıhr. 

Eksiltme 10.5.38 tarihinde salı günii saat 15 te İzmir
de 1 ci kordonda İş hanında genel direktörlük odasında 
yapılacaktır. 

Fenni evrakı i'Örme1~ istiyenler İzmirde birinci l<0r
donda gümrük karşısındaki işletme hanında Birlik fe ı 
müşavirine müracaat etmelidirler. 

Çanakkale Nafıa Müdürlüğünden: 

Biga·Karabiga yolunun 17+000 kilometresindeki 459 
lira 97 kuruş keşif bedelli mevcut bir adet tamiratı mü
temadiye amele barakası tamiratının t lip çıkmamasına 
bina ea 11.4.938 tarihinden itibaren bir ay zarfında tek
rar pazarhk suretile ihalesi yapılmak üzere münakasaya 
konulmuştur. 

Bu işe gireceklerin 32 lira 20 kuruşluk teminatı mı· 

Yak!rnta vermeleri ve evrakı keşfiye ve şartnameler( gör· 
mek istiyenlerin nafıa müdürlüğüne müracaaıları ilan o· 
lunur. 

Küt. hya Vişne Fidanlığı Müdürlüğünder.: 

ihalesi 14.4.938 gününde yapılması evvelce ilan edilen 
2194 lira 15 kuruş bedeli keşifli demir kapu, havuz ve 
beton babalara talip çık·ındığınd-tn ihalesinin 7.5.938 
cumartesi günü saat ona talik edildiği ilan olunur. 

Tekirdağ Askeri Sahnalma Ko·nisyonundan: 

Malltarada bulunan piyade alayı ve Topçu Taburu ıçın 
cem'an 6 adet hela çukuru inşa ettirilecektir. Talip olan
ların Tüm sa. al. kom. da mevcut şartname ve yeni ke· 
şifleriyle planlarını hergün görmeleri ve bu işlerden Korca 
tanınmış olanların teminatı muvakkatesiyle ihale günü olan 
t O mayıs 938 salı günü saat 15.30 da müracaatları ilan 
olunur. 

Ordu Nafıa Müdürlüğünden : 

4.-ı .938 pazartesi günü saat 14 de ihale edileceği ev
velce ilan edilen Hükumet konağı içinde makam odası 
yanında yapılacak 188 lira 76 kuruş keşif bedelli bölme
ye talip çıkmadığından 4 nisan 938 tarihiııden itibaren 
bir ay müddetle pazarlığa bırakılmıştır. İsteklilerin 4 ma
yıs 938 çarşamba günü saat 14 de muvakkat teminat 
akçası olau 14 lira 15 kuruşla Vilayet Uaimi Encümeni
ne ve keşifle şartnameyi görmek istiyenlerin de Nafıa 
Müdürlüğüne müracaatları ilin olnnur. 

• '\ 14.4.938 tarihinde ihalesi yapılmak üzere ~ksilt
meye çıkarılan 993 lira 76 kuruş bedeli keşifli ünye ce· 
za evi tamiratına istekli çıkmadığından 2490 sayılı artır-

ma ve ekEiltme kanununun 43 i:ncü maddesi mucibince 
bir ay içinde pazarlık suretile ihalesi yapılacağından is
teklilerin 14 5.938 tarihine kadar Nafrn dairesine müra· 
caatları ilan olunur. 

MÜNAKASA GAZETESi 

Betiri Kayıaakamlıtından: 

Betiri kanıı merkezinde yeniden yapılacak olan 20005 lira 
4• kuruş bedeli keşifli Hükümet konağı inşaatı kapalı zarf uıulile 
ekıiltmiye konulmuftu.r. 

1 - Ekıiltme rünü 2..:ı mayas 938 çar\amba gönü ıaat !5 tes
bit edilerek Beşiri Koyma.kanalık makamında yapılacaktır. 

2 - İsteklilerin evrakı fenniyesini Siird Nafıa Md. ne Betiri 
den okuyabilirler. 

3 - Muvakat teminatı !504 liradır. 
• - lıteklilerin Reımi Gazetenin 1·5-936 günü ve 3297 aaych 

nushaaında çıkan talimatnameye ırore vesikalarını hazırlayıp 2490 
sayılı kanunun 32 nci maddesi mucibince teklif mektublarını bi
rinci maddede yazılı ıün ve aaattea bir aaat evveHne kadar Ko
miıyoa Rı. ıönderilmesi. Postada gecikmeler kabul edilmez. 

Manisa Vilayeti Daimi Encüaaeninden: 

1 - Etme • Takmak yolunun 3+983 üncü kilometreıindeki 
abfap tabiiyeti demir köprünftn ahşap tab iyeıi ile yastık keriş· 

lerınin tamir ve yenilenmesi ve şosaya kum nakh 824 lira 15 "u
rutluk ke,ifnameai üzerinden açık ekıiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu ite ait keşif evrakı Nafıa müdürlüğünde görülebilir. 
3 - Muvakkat teminat 61 lira 72 kuruftur. 
4 - İhalesi 5-5-938 pertembe günü saat on birde Daimi En· 

cümende yapılacaktır. 
• • • 1 - Memleket hastanesindeki Bakteryoloji liboratuarı 

karo ve dıt tretuar inşaatı 356 liralık keşifnemeai üzerinden a
çık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait keşif evrakı Nafia müdürlüğünde görülebilir. 
3 - ihalesi 5-5-938 perşenbe günü ıaat on buçukta Daimi 

Encümende yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 26 lira 70 kuruştur. 

Galata ·aray Lisesi Alım Satım ı< oınisyorııı Bıışkanlığı ndan: 

T~minatı Keşif bedeli 
Lira Lira 

Soğuk hava mahzeni inşası 138 916 
Galatasaray lisesi binasında yapılmasına !uzumu görülen 

keşif bedeli ve teminatı yukanda yazılı soğuk hava mahzeni 
inşasının 12.5.93B per;~eınbe günü saat 15 te 1 tanhul kül 
tür direktörlüğü bina:;ında Liseler ınuha:sebecil;ğin<le topla · 
nan komisyonda pazarlıkla eksiltmt:si yapılacaktır. 

isteklilerin en az 700 liralık bu işe benzer i~ yaptıkla
rına dair idareleriu<len almış olduğu vesikalara istinaden 
lstanbul Nafıa veya Yüksek 1\lühendis mektebi direktörlü
ğünden eksiltme tarihinden evvel yazılmış ehliyetname ve 
Ticaret odası vesika~:il ve temi nut makbuz.larile belli gün ve 
saatte komisyona gelmelari. 

Kerest, etahta ve saire 

Devlet Demiryolları ve Limanluı İşletme U. İdaresinden= 

Muhammen bedeli 17920 lira olan 16 bın ad. kayın ağac 
18.5.938 çarşamba günü saat 15.15 tc kapalı zarf usulü 
ile Ankarada id<are binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1344 liralık m!lvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve nnfıa müteahhit· 
lik ves;kası ve tekliflerini ayni gün sıat 14, 15 e kadar 
komisyon rdsliğine vermeleri lazımdır 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daire
sinden, Haydarpaşada, tesellüm ve sevk şefliği nden, İzmir 
ve Eskişehirde idare mağazalarından dağıtılmaktadır. 

..... 

Mensucat-Elbise-1'' undura-Çamaşır v .s. -
Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Her bir metresine tahmin edilen fiatı 30 kuruş olan 300 
bin metre yatak kılıflığı bez knpalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. İhalesi 18 mayıs 038 ~arşamba günü 
saat 15 tedir. Evsaf ve şartnamesi 450 kuruş mukabilin
de MMV. satmalma komisyonundan alınır. İlk teminatı 
5750 liradır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 
2 3 maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve teldif 
mektublariyle birlikte ıhale saatinden .en az bir saat ev
vel Ankarada MMV sabnalma komisyonuna vermeleri. 

Orman Koruma Genel Komutanlık 
Satınalma Komisyonundan: 

Orman koruma genel komutanlık kıtaları ihtiyacı için 
otuz adt:t 34909 ilci 52345 metre yazlık elbise kumaşı ka
palı zarf usulile ihalesi 17.5.938 salı günü saat 15 te An
karada Yenişehirde Komutanlık bimısındaki Satınalma 
Komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 28789 lirn 75 kuruş ve muvakkat 
teminatı 2159 lira 25 kuruştur. 

Şartnameler bir Hra 45 kuruş mukabilinde satınalma 
komisyonundan alınabilir. 

İsteklilerin şartnamesinde yazılı vesikalarla beraber 
teklif mektublarını ihale saatından bir saat evveline kadı:ır 
komisyona vermeleri ilan olunur. 

• * • 
25 top kaput bezi ile 8 top bas"' ... alınacnkhr. Bak: 

Erzak sütununda Ordu Menılehet Hastaııesi Başhekimliği 
ilanlarına . 

• 

%7C • 

. 
atbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzem~ 

...-.r-.. ~~..-

Turgutlu Belcdiysinden: ~· . . deCft:'l 
Rel<'diye devairinin 938 mali senesinde 1 tımal e. . ,e 

defaıir ve saır evrakı matbuanın pazarlıkla tabettirileceğl r• 
pazarlık gününün de 26 nisan 938 salı günii öğleden 50~.1• 
saat 2 de olacağı Anadolu ve Y eniastr gazetP-lerile ilan e ;r· 
mi~ isede yevmi mezkı1rde tıılip zuhur etmediğinden pazııı· 
lık ı.S.938 çurşamba günü "aat 15 e talık edildiği ilan ° 
nur. 

Na~~.at: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Ordu İnhisarlar Müdürlüğünden: 
ıı\itl 

930 mali yıla içinde gelecek tahmini bin ton tuz ile 1118:,,o• 
müskirat ve levazımatı a•irenin vapurdan aaile idare_ aın lı•d•' 
kadar :ıaldiye ve hamaliye 15.4.938 den 5.5.938 ırünune. i ,11· 
2\; gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin şeraıt . ..,jıl 

·yet• ... 
lamak ve daha ziyade malumat :ılm'lk üzere menıurt 
müracaatları ilin olunur. 

Eskişehir Belediyeainden: 
ryeSI 

Bir sene müddetle mezbahanın kesim ve nak 
1 ~,· 

26.5.9~8 tarihine rastlayan pazartesi günü saat t5 e 
dar yirmi gün müddetle açık eksiltmeye konulmuftur·9ıe· 

Talip olanların pey sürmek ve şeraiti öirennıek gii.,o 
re belediyeye ve münadiliğe müracaatları ve ihale 
belediyede hazır bulunmaları ilin olunur. 

-----/ 
l\\ahrulcat Benzin-Makine yağlan v. s. 

• • • ,. 
28 t. odun, 600 teneke benzin, 2 teneke valvaliP br 

ğı ile makine yağı alınacaktır. Bak: erzak siitununda 
du Memleket Hastanesi Başhekimliği ilanlarına. 

~~~~-~~~~~~~~~ 
Müteferrik 

d•'; 
Bursa Sıhhat Müdürlüğünde İskan Daireıi SatınalmR 1'· , a 

ölıil1 

Muhacirlere tevzi edilmek üzer~_ alınaca.k 1~2 çif koşuın rAiid~ 
13-5-938 cuma günü saat 15 to vılayet daıresınde sıhhat . 'b''e 
lüğünde ihalesi yapılmak üzere 29 nisan 938 tarihinden ıt• r· 
15 gün müddetle kapalı zıuf usulü ile eksiltmeye konın~t~"bedel1 

Şartnameler Sıhhiye müdürlüğünde görülebilir. Tahın101 r:ı'~ 
10200 liradır. Talihlerin yüzde 7.5 teminatı olan 765 liralık tetcl 
buz. veya teminat ltağıtlariyle eksiltmeden evveline kadar 
mektublarını m z.kür komisyona vermeleri. 

lstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: r p91ı 
Hamı kışlabı i1,;in )'i:lpı malzeıııe i satııı alınacaktır. ~~9pı· 

zarfla ıh ılesi 18 mayıı:; 938 ç.ırşaınha günü :,aat L5 te Yıııııtl 
lacnktır. .Muhammen ke:§if hedcli S958 lirr.dır. İlk t~rıı0ııJB 
447 liradır. Şartnamesi. hergün. üğl dçn evvel koıJll~rı.ıblS' 
gfiriilebilir. İsteklilerin ılk teınınat mnkhuz veya . ıne ,.9ıı 1 

rilc 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üııcü maddelentıdc ;r ~· 
vcsiknlarile beraber Hı~le güı.ü ihale ~atından en az ~~60\ı~ 
at e\ \'elin<' kadar te Jıf mektuhlarını F ındıklıdll kolll 
satına• ına l.omisyonuna vermeleri .·. ~ 

355 1 • Banka marka kalay ile 182 k külçe kurştıllrıı'' 
nacaktır. Bak: PTf falırikasl ~atınalına komisyonu ııaolıı 

Erzak, Zahire, Et 1e Sebze· 
ıı' 

Ankara Lev zım Amirliği Satınalma Komisyonu~0' ~il• 
Ankara rrarnizon birlık \e müesseseleri içın 7 bııı it' 

tavuk etinirıc açık ekı:.iltıııesi 25.5.938 &aat 15 te Ankscı.ı 
vazıın amirliğ; ~atınalma koıni::ıyonunda yapılacaktır. . 1, 

Muhammen bedeli 3850 lira ilk teminatı 288 )lrı.t 
kunıştur. ~~ 

* Ankara (J'arnizon müeE::ıeseleri için 50 bin kıh> Q! 
* * e •ı- ll 

Y uıı ctiniıı r azaı lığında talip çıkmadığın<lan tB nıa) · 11ır . 011 tı 

saat 15 te Ankara lcvaıını aınırlıği satınnlma ~omısy 

Pa'•ıırlıkla ek<;iltme::ıi varılacaktır. :;
1 

" • ]'rı.t 
:\lulıauıınen bedeli ·ıı500 lırn ılk tcmiııatı 1687 1 

kuruştur. 

. d•J)' 
İstanbul Lev zım Amirliği Satıoalma KomısyonuP ır 

ı ı L ~ . l w . l ğl • . . n 1133 
ti stanbu ev.ızım amır ıgıne ıa 1 ı mucs::>c ısa. ıçı 11 ; 

kilo yoğurdun kapalı zarfla eksiltmesi l 7 mn yıs 938 
5~ 11/ 

rıu ~mat 15 te opharıeJı-. L"\'azıın amirliği satınalına ~oil ! 
yon unda yupılacaktu. Hepsinin tahmin bedeli 181 ~~ tır ~l' 
kuruş. ilk t ·miııatı l 3S9 lirn 79 kuruştur. Şartıı.ırnesl ,.er'' 1 

nıi!lyond ı gCir.iilehllir. Yo~urdtın lıep i. l~ir ~üteah~id9 1ıtt<' 
lelıilcı~eği gihı Anadolu cılıetı. Huııw!ı ~ılı~tı ve bur 
olmak üzere üç gururıa da ayrılabilıı. 



1ıtanbul Komutanlığı Satınalma Komi!yonundan: 

ki} l tnnbul Kornutanlığı birlikleri için satın alıııacalc 10880 
ltı o taıe baklanın açık eksiltme ile ihalesi günü talihi çı k
lıe •d~ğı~dan ihale i Hl ~ün uzatılarak S mayıs 938 per;~eın. 
2() gunu saat 15 tc yapılacaktır. ,\lnlıaınmen tutarı 43;) lira 
ı~de:uruştur. İlk teminatı 33 lıra<lır. Şartnames i hergiin iiğ· 

e~·vel komi!!yonda gilriilehilir. 

Lüleburgaz Tümen Satınalma Komisyonundan : 

11 
Lüleburgaz Merkez birlikleri için 190 hin, Hayraholn 

fta~arj a_layı için 30 bin, Kaynarca suvari alayı için 29 hin 
!lal aeskı suvari alayı için 46 bin kilo sığ1r eti ayrı ayrı ka
Ok 1 Zarf usulil münakasaya konulmuştur. Lüleburgaz etinin 
lltt lerninatı 4100 lira, Hayrabolu suvari birliğinin ilk tt•rni· 
~· 562 lira 50 kuruş. Kaynarca suvari birliğınin 609 li
lq ır. Babaeski birliklerinin ilk teminatı 862 lira 50 kuru ,_ 
Ilı!:· Merkez birlikleri ile Kaynarca bir)i~inin eti 19.5.938 
~1 fernbe günü s:ıatleri Merk~z birliklerinin 11, Kaynarca
~~S 15 tedir. Babaeski ve Hayrabolu suvar~ birliklerinin eti 
lu .938 cuma günüdür. Saatleri Babaeskinın 1 l. Hayrabo-

'1un 15 tedir. 

Selimiye Askeri Satınalma Komisyonundan : 

let Selimiye Tüm. Birlikl~rile k.aradeniz boğazındaki birlik
kı hayvanatının çayırlanmnsı için 4·24 dönüm çavırın otla· 
1ı(e i .6 mayıs 938. cuma günü saat 15 tt: Selimiyede asker· 
~ daıresi binasında bulunan tüm satınalma komisyonunca 
ıarlık suretile :;atın alınacaktır. 

ltllı~2 i dönüm çayırın tahmini iiatı 2120 liradtr. Muvakkat 
1 natı 159 liradır. 

ln ~llvakkat teminat ..ıkçesi ihale gün ve ~aatindı>n evvel 
tıı ınuhasebe veznesine yatırılmış bulunacaktır. 
Bankalardan alınacak mektuhlar da şayanı kabuldür. 

nu Çayırı olanlardan bu pazarlığa iştirak edecekler ihale "Ü· 

ı .. r~~en P.uvel Komisyona ınüracaatJc çayırlanm gösterec:k. 
ttı· ır. Ç11yırlarını komisyona gö~termeyPnler pazarlı•1a istirak 

itil I") :,; 

rncyecektir. 
Şartname hergün komi~yaıırla gö,·ülebilir. 

Kütahy.:ı. C. Müddeiumumiliğinden: 

~t l\iitahya ceıaevinin f> aylık ekmek ihtiyacının beledi
•tte kabul edilen ikinci nevi ekmekten beheri 960 gram 
~ ~evıniye azami 350 a sgari 100 ad'!t olmak ve ihale 

~tibi rnayı~ _938 tari~inde y~~ılmak üzere 25 nisan 938 
~~ldu~rle~ ıtıb~re~ bır ~y ınuddetle. açı~ ~ksiltmeye ko· 
_, 'h ıu ısteklılerın temıoat akçclerıle bırlıkte ihale gü
Ct 

1 ale komisyonuna ve şeraiti öğrenmek üzere bergün 
~!\t..,i müdüriyetine müracaatlara. 

~----- --
İzmit Tümen Sahnaltna K lmiııyı;nundan: 

't .. 
~'tırlltn•n kıtaları için İzmit civarındaki çayırlardan 800 dönüm 

<; Pazarlıkla aabn alınacaktır. 
'-'itt -Yırın panrlıtı 9 mayıs 938 pa:z:arteıi günü aaat 15 te İ.ı· 

Ç lümen aatınalma komisyonunda yapılacaktır. 
t'-ı "Yırın beher dönümünün taııınlaaan fiah 3 liradır ilk inan· 

18o liradır. 

Lüleburgaz Tümen Sahnalma Komisyonundan: 

''iltııeburıaz tümen metkez birlikleri için 190 bin kilo 
dt '~-~tinin kapalı zarfla eksilt.nesi 19 mayıs 938 saat 11 
~t'. Uleburgaz tümen ıatınalma keraiıyonunda yapılacak-

"1uhammen bedeli 57 biıı lira ilk teminat 4100 liradır. 
Şlrtnamesi komisyonda görülür. 

.... ~ ..... 

t; Ordu Memleket Hastanesi Bathekimiiğinden 
'ıı•i 

Miktarı Kilo Cinsi Miktarı Kilo 
~ile· azami asgari azami aaıart 
"-"t

11
1 e'knıek I0400 8700 Zeytin 50 40 

&,d il eti 5800 4600 Mercimek 75 50 
l~'t.' )at 600 500 Nohut 100 75 

~~-- 350 aoG Salça 150 iOO 
~till (Ayvalık) 300 250 Yuınurta 400 400 
~~~:erme) 1800 1700 LimoP 250 200,, 
~tih 

200
250 200 Ça•aşır çividi 250 200,, 

).-., 150 Kibrit 200 150., 
l,~" <Yerli) 600 500 Süp6rge 2ıJO 175,. 
~tııı •;bıe ınuhtelif 3500 2900 Odun, meşe, gür, 28000 24000 
~~il '•ıılya •· cinıi 400 300 Gazyağı 600 500 
~~t._ Jağı 100 75 Benziıı yatı tenek. 65 60 
L '-t.._ Yerli 1700 1500 Grea yatı 2 1 
~~ ! llnu 130 100 Makine yatı 2 1 
~ '"tii 2300 2300 V alva)iD ,, 2 1 
~ "tt ~ ~~t 2700 2300 Kadut beıi top 25 15 
~ tı,1 700 600 HaHe ,, 8 5 
t'-'t ~ıdatya 100 80 Pirinç unu çapa 18() 150 
~il' 5 4 Çay Harman 4 3 

' ı, P.t~ 50 40 Çamatır sodası 200 150 
~ i~t'."1•lt•t Haataneainin 1939 nıayıs 31 gayeıine kadar 14 ay
,~ ~1hc1 olan yakarıda cins ve azami aıgarl miktarları yazılı 

1 1 
tl llena erzak mahrukat ve müteferrikası 4 mayıı 938 çartam

, '~ıı"ı~fi tali'-ine verilmek üzere bir ay rnüddetle paı:arlıta bı
~b't ttır. Münaka.a fartnameııi Daimi Encümen kaleminde olup 
"''~ ~:ltnak istiyenlerin hergün nsüracaatlan ve ekıiltmeye iş· 
1 '- .. tcelderin yüzde yedi buçuk teminatla ihale vaktıoda Dai· 

'"-ene r•lmeleri ilin olunur. 

MÜNAKASA GAZETESi __ ,, 
Ankara Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 
1- Ankara garnizon birlikve müesseseleri için 70 

bin kilo pirincin pazarlığında talip çıkmadığından 7.5.38 
saat l 1 de paza'rlıkla eksiltmesi Ankara Lv. amirliği sa
tınalma komisyonunda yapılacaktır. 

2- Muhammen bedeli 14000 lira ilk teminatı 1050 
liradır. Şartname ve nümunesi komisyonda görülür. Ka· 
nuni vesika ve teminatla komisyonda bulunulması. 

KÜT AA YA VİLA YETİDEN 

Vilavet merkezindeki memleket hastaoeııiain 938 malt yılına 
ait 6449 lira muhammen b~deli 28 kalem erzakı açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

1 - Ekıiltme 17-5-938 .salı rlnü saat 15 de vilayet makamın· 
da toplanacak daimi encümen huzurunda yapılacaktır. 

2 - Muukkat teminat (495) liradır 
3 - Şartnameleri her gün vilayet: daimi encümen kaleminde 

ııörülebilir. 

İıleklilerin mezkür ı-ün ve aa"tte muvakkat teminatlarile Yi· ' 
liyet daimi e.:ıcümenine ın üracaatlrrı. 

f!ll!!!'!"""N!!&&!~~~!!l!!!"- '"!!!!'!'~ml!"'!""!.'!!""!'."~~~~"!!!!!"!'~~~~~ ı 

b) ÜZ~- V ~_p-~~L E R j 
i.tanbul Gümrükleri Batmüdirliitlnden: 

1145 sayılı me:a:ad kaimesinde kanuni safi sıkleti 75 kilo atır· 
htında 1232 lira 51 kuru, deterinde 87 adet otomatik Bara bel· 
lom tabancaıı, 1 kilo 280 gram atırlıtında 29 lira 80 kurut de
teri nde 1 aded Barabellom tabancası, 820 ıram ağırhtında 705 
kuruş değerinde bir aded yana kırma toplu İspanya tabancası, 
900 ıram atırlığında 3 lira 25 K. O. Rüverver, 750 G. atırhtın· 
da 688 K. D. yana kırma Fran11:z: beyliti Lehel tabanca, J kilo 1 

470 ıram atırlığında 20 lira 51 K. O ataç muhafaz:alı otematik 
Baraltellom tabanca11. Numaraları mGdüriyette mahfuz 92 aded 
tabancalar, bu nui silahları kullaamıya kanunen ulihiyetli dai· 
reler araaında arttırma ile satılacağından bu daireler namına 
müteabhidler tarafından getirilecek Ye1ikalar üzerine arttırmaya 

girerler. Teslim muamele1i rearni dairelere giimrük ambarı dalai · 
linde yapılıp (müteahhitlere teslim edilmez.) 16.5.38 ıünü uat 
15,30 ta Sirkecide Retadiye cadde1indeki Gtlmrük satıt salonun· 
da açık arttırma ile satılacaktır. İateldiler yüzde 7,5 pey akçe1i 
makbuzile bu tabancaların arttırmaaıaa ıirecekler resmi daireler- ı 
den ya:z:ılmıt evrakile beraber relmeleri ve pey alrçeleriai• her· 
pn uat 12 ye kadar vezneye yabrılm .. ı meeburidir. 

Kütahya Defterdarlıtın4an: 
Tavşanlı kaza•ının Alabarda imtiyazı hududu dahilindeki 12~0 

ton kro?l maden cevheri kapalı zarf usulile satıhta çıkarılmıftır. 
1- ihale 25.5.38 çarşamba rünil saat 14 de defterdarlık ma· 

kamında yapılacaktır. 

2 - Madenin bir tonu için 600 kuruş kıymet tahmin edilmiş

miftir. 
3 - İ.tekliler 563 lira muvakkat teminat .ereceklerdir. 

. .· ist~nbul Belediyesi İlanlan · 

Umumi Meclisce 938 senesi nakdi yol mükellefiyeti şo
se ve k6prüler kanununu tadil eden 1882 numaralı ka
nuna tevfikan altı lira ve taksit zamanları da biri Haziran 
diğeri Teşrinievvel ayları ve 938 senesi bedeni yol mü
kellefiyeti 6 liranın mukabili sekiz gün olarak ve çalışma 
ay larl da Eyliil Teşrinievvel T eırinisani ayları olmak üzere 
tesbit edilmiş olduğunda!l bu aylar zarfında nakdi ve be
deni mükellefiyetin ifası lüzumu ilin olunur. (8) (2533) 

P.T.T. Fabrikası Alım Satım Komisyonundan: 
335 kil!> Banka marka kalay ile l 8ı kilo kiilçe kurtun utan 

alınacaktır. Tamamının muhammen bedeli 691 lira 10 kuruttur. 
Eksiltme 18-5-938 tarihine rastlıyan Çartamba gllnü aaat 15 

te yapılacatından talihlerin 51 lira 8.1 kuruttaa ibaret muvakkat 
teminatlarını vezneye yatırmak auretile muayyen ıün ve saatte 
Komiıyona milracaatları. (2516) l-4 

inhisarlar U. Müdürlüğünd_e~ 1 

1- İdaremizin Paşabahçe Fabrikasında şartname ve 
projesi mucibince yaptırılacak kargir ve betonarme isti· 
nat dıvarı ile filtre dairesi in,aatı kapalı zarf usulile ek· 
siltmeye konmuştur. 

11- Keşıf bedeli 16730 lira 37 kuruş ve muvakkat 
teminatı 1254.78 liradır. 

lll - Eksiltme 9.V.938 tarihine rastlıyan pazartesi 
günü saat 15,30 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartname ve projeler 84 kuruş bedel mukabilin-
tle İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesile Ankara ve 
İzmir Başmüdürlüğünden alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak 
ve vesaikini İnbisar İnşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca 
vesika almaları lazımdır. 

VI- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V nci 
maddede yazılı ehliyet vesikasını ve yüzde 7,5 muvakkat 
teminat parası veya mektubunu ihtiva edecek olan kapalı 
zarfların eksiltme günü en geç saat 14,30 a kadar yuka· 
rıda adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz: 
mukabilinde verilmiş olması lazımdır. (2327) 3- 4 

Sayfa 3 
•• • 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muhadeleri 

Ticari mübadelatıu sureti tesviyesi hakkında Türkiye ile 
Çekoılovakya arasındaki 12 mayıs 936 tarihli anlaş· 

maya bağlı müzeyyel protokol 

512 
513 
515 
519 
520 
521 
523 
524 A,B,C 
5'.!6 
527 
528 
529 A 

529 A 

529 B 

529 B 

529 c. o 
530 
531 
532 Al 

532 B.C.D 
533 
535 
537 A 
538 
539 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
548 
549 
550 
551 
553 
555 
557 
558 
560 
562 
563 
564 
565 
567 
568 
569 

(684 inci nüshadan devam) 

(Vantuz hariç) 

(İç kutru 14 cm den aşağı ve aynı zamanda et 
kalıolıa-ı 6 mim dan az olan borulardan maadHı) 
İktı1&d Vekaletinin evvelden müaaadeaile (İç 
kutru 14 cm. den aşağı ve aynı zamanda et 
lıtahnlıtı 6 m m den az olan borular) 
(İç kutru 9,S (dahil) m 1m den 76,25 (dahil) mim 
ye kadar olan dikitli veya kaynaklı borulardan 
maada•ı) 

İktıud Vekaletinin evvelden mü.aadeıile (İç 
kutru 9,5 (tlahil) m m den 76,25 (dahil) m m ye 
kadar olan dikitli veya kaynaklı borular) 

(Y iillııız ıiyah ve beyaz kabara çiviler, ıiyab ve 
beyaz okulu çiviler, bakırlı çivi ismile anılan 
bakır nngi verilmiş adi çivi ve bafllZ dört kö· 
fe mahruti ökçe çivisi} 

574 B.C.D.H. 
583 

ıa 

598 
607 
614 

618 
619 
620 
624 
625 
626 
634 
648 
649 
650 
651 
652 
653 A .B 
654 

657 
658 

658 

660 
660 

68'l 
663 

(Bu numaraya giren eşyadan dürbünlerin yalnız 
sekiz defaya kadar büyütenlerinin idhali ııerbeıt
tir. Daha fazla büyüten dürbünlerden vekaletle
re ait olanların idhali bu vekaletlerin müsaade· 
ıine bağlıdır. Vekaletlere aid olmayanlar için 
11marlanmadan önce Milli Müdafaa Vekaletinden 
izin almak şarttır . ) 

Ziraat Vekaletinin evvelden milıaadesile 

İktiıat Vekaletinin evvelden müsaa:lesile 
(Yalnız: taş kırmıı makineleri, !torna tezıihları, 
testere, rende, freze, planya ve zımba makine· 
neleri, muton "sonet,,, karıştırma ve katranlama 
makineleri, •u:ıayyak bava çekiçleri ve makab· 
ları ve itıçakları) 
İktı1&d Vekaletinin evvelden müsaadeai\e KL 
li.teıinde yazılı olanlardan maadaaı) 
Yalnız dikiş makineleri. 
İktınd Vekaletinin evvelden müHadeaile (dikiş 
makinelerden maadaaı) 

(Devamı var) 

o 

imtiyaz l&bibi ve yaı:ı işleri 
Di?fttöri: ln11ail Girit 

Bını5dığı 7er: ARTUN Ba11me•ı 
r '"'"' Bilh, ı nkıık N:\ 10 
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' Tableau Synopt·que des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabaıs 

) 

Mode 
d'ııdiudicat. 

Prix 
catimatif 

Caulıoa. 
Proviaoire 

Lieu d'adjudıcatıon el du 
Cahıer des Cbarges 

Jours 

1-' Construction-Reparation- Trav . Publics-Materiel de Const~ction-Cartogrnphic 

Constr. rerulateur, eanal de 12200 ... de longeur Pli eaeh 128600 - 7680 - Mia. Trav. Pub. Dir. Hydraulique 24-5-38 

et travaux d'arts iı Malatia (cah. eh. L. 6,43). 
l Reparation maison d'arret a Ordou (aj .). 

• bat. konak gouveroemental iı Ordoıı 
Conatr. konak gouvcrnemental 11u bourg Bedıiri 

" hôpital de 20 lita iı. Tarsous. 
lnatal. sanitaire iı l'hôpital Regional de Manissa (aj) 
Conatr. depôt frigorifique au bat. iyece Haydarpııcha 

1 ,, bit. surveillanee douaniere iı Tahtalceupru, 
Melikanli et Alarueuz. Bani (aj.). 

Reparation pont et chaıı1s.see s route E.ehme-T ak· 
mak. 

Construetion earreaux et trottoir. 
Construetion pavillon vupuienne ete. a Bozdogan 

Habillement - Chaussures Tissus- Cuirs. 

Toıle pour houıse de lit: 300000 m. (cah. eh . P. 450) 
T oile : 8 p.· ld.· pour capoutes: 2S p. 
Etoffe pour uniformcs d'ete : 34909-52345 metres 

(cah. eh. L. 1,45). 

Travaux d'lmprimerie-Papeterie 

lmpreaıion de divers reriatreı (aj.). 

Transport- Chargement Dccbargement 

Transport de ael et articles monopoli;;ea : 1000 t. 

~ois de Construction, Planches Poteaux ete. 

Bois d'betre : 16000 p. 

J.1adrierı de sııpin : 1300 pieces (cah . eh. P. 174) 

Combustible - Carburant-Huiles 

Boiı: 28 t.· Petrole : 600 k.- BP.11zine : 65 bidons
Huile pour machlne: 2 bid.· Huile valvalioe: 2 bid. 

IJivers 

Materiel de eoastr. pour la caserne Rami. 
Etaiıı marque Banque : 335 kiloı· Lin2"ot de plonıb 

181 k. 

ıl Provisions 

1 Provisionı : 30 lotı. 
H 

Yoghourt : 113316 k. 
Lait : 11398S k. 
Vıande de boeuf ; 285 t. 

1 " ,, .. : 190 ı . 
Provision pour hôpital Regioul Kutahıa 

! Fevcs : 10880 le . (•j.). 
1 Viande de mouton : SO t. (aj .). 
'
1 

,, ,, poule : 7 t. 

1 
P.in pour le penitencier de Kutahia (pendant 6 moie) 
Riz : 70 t . (aj.). 

1 

B) djudicatio!!_S_ a la su~chere 
Boiı de sııpin : 89 m3. 

,, ,, 
" " 

,, 
,, 

: 272 quent. 
: 68·836 m3. 

" .. " reaineux : 629 quent. 

1 
Tente et autre : 13 lots. 

, Minerais de chromc : 1250 t. 
,; Oivcrs piııtolcts . 

Bois de sapin. 

. ; 

Gre a rre 
• 

Pli eaeh 

Gre a gre 

n 

.Pli caeh 

Publique 

" 
Pli caeh 

993 76 
188 76 

2000S '44 

48709 50 
916 -

51239 15 

824 18 

3S6 
19801 

Pli cach le m. O 30 
GrE' a ıre 
Pli cadı 28789 7S 

Gre a gre 

Publique 

Pli each 

,, 

Grc a gre 

Plı caeh 

Gre a gre 
Pli each 

• ,, 
" Publique 
,, 

Grc a rre 
Publique 

Gre a rre 

Publique 
,, 

" 
" 

Pli caeh 
Publique 

" 

17920 

34831 09 

~958 

691 10 

18130 56 
12538 35 

57000 -
6449 -
43S 20 

22500 -
3850 -

1'4000 -

la t. 6 -

H 15 
1S04 
2250 

136 -
3842 94 

61 72 

26 70 
1500 -

5750 -

2159 25 

1344 

2612 33 

447 
51 83 

1359 79 
940 37 

6134 -
41CO -

495 ·-
33 -

1687 so 
288 75 

1050 -

563 

Dir. Trav. Pub. Ordou 1'4-5-38 

" Kaymakamnt 8cchiri 
Dir. Trav. Pub. Mersin 
Vil . Manissa Dir. Sanitairc ist. et Ank. 
Com. Ach. Dir. Lyeee Haydıırpacba 
Dir. Trav. Pub. Gaziaatep 

4-S-38 
25-S-38 
25-5-'JS 
20-5 38 
12-5-38 

17-5-38 

Vılayet Maniısa 

" Union Cooperative Vente Aırieole 
RaiaİAS et Figuea a lzmir 

Coa. Aeb. Min. Def. Nat. Ankara 
Chef Med. Hôpital Reg. Ordou 
Com. Acb. Command. Gen. Protee. 

Gardea Forets Ankara 

M11nicipalite Tourgoutlou 

Oir. Monopoles Ordou 

5-5-38 

5-5-38 
10-S-38 

18-5·38 
4-5-38 

17-5 38 

4-5·38 

5-5-38 

{ 
Ad. Gen. Ch. de Fer Etat Ankara 18·5·38 
Bareau ı:l'Exp. H.pacha Magu. lı.mir E.Chehir 

ldeın 19·5 ·38 

Chef Med. Hipital Regional Ordou 4-5-38 

Comm. Ach. Command. lst. Findikli 
Com. Ach. Fabriques P. T . r. 

Chef Med. Hôpital Regional Ordou 
Com. Aeh. lnt. lst . Tophane 

" 
Com Aeh. Div. Lulcbourgaz 

" 
Vilayet Kutahia 
Com. Ach. Command. lst. Findiklı 
Com. Aeh . lntendance Ank. 

" 
Procureur GeD. Republiq•e l<utahia 
Com. Ach. lnt. Ankara 

Oir. Foretı Kutamonou 

" 
" ,, 

Dir. Tr.v. Pub. Seyhaa 
Defterdıır.t K utahia 
Dir. Ventes Oouınes lstanbul 
Dir. F oret.s Eıkielıchir 

18·5-38 
18-5-38 

4-5-38 
17·5-38 
17-5-38 

19-20-5 38 
19-5-38 
17-5-38 
5·5-38 
ı8-5·38 

25-5-38 
2S·S-38 

7-5-38 

6-5 38 
4-5-38 

11-5-38 
11-5-38 
ı 1-5-38 
25-5-38 
16-5-38 
18-5 38 

- -

15 -

14 -
15 -
15 -
11 -
15 -
16 

11 

10 30 
ıs -

ıs 

15 

15 -

15 45 

14 30 

15 -
15 -

ıs -
15 -
11 -15 
1 1 -
ıs 

ıs 

15 
ıs -

11 -

1~ -
15 
15 
15 
10 
1<1 
13 3n 
14 -

• :.r::ıı 

Çarşamba 4.5.938 

1 
Müfettitlik binaaı laf. (Tunceli Nafıa Müci.) .\: '71 
Hanıar int• (Diyarl.alur Ln.) Jf: 672 

1 

Koyun eti (Kırklareli Tüm.) X! 674 
Yazlık elbiHlik kuma' (MMV) ~\! ti74 ,. 615 
Boz m~kara ipliti, dütme, kopça ..,,,. (lıt. Jndr. SA1') . d ' 
Arpa (lat. Beled.) .1! 675 ,1 ~!~ 
Köaelc, keçi deriıi, ıabunlu köıele .., ı. (Karaealtey tfar• 

.~ 675 
Kürkli kaput (Emniyet U. Miici.) X• 615 
Çuha n aatar (Karacabey Haraıı Dir.) J\': 675 
Yazı maaHı (fat. Deft.) .\'! 675 
Saç dolab (İat. Deft. \ i'I! 676 
• Odun (Kastamonu O:man Dir.) .\": 676 
Sulama kanalı İnf. (Nafıa Yek.) .\~ 680 
Kömür nakliyatı (OD yol. Kayıeri) .\! 682 
Maçka kışlaaının tamiri (Tophane Lvz.) ."\~ 686 
Beşiktat 24 iiocü mekt. tamiri (ist. Beled.) .\! 686 jrİ (f 
Maçka kıtlaaının arkasıntlıı bir.anın bedrum katının tarfl 

hane Lvz:.) .\! 686 
Kanaviçe (Tophane Lvz.) !f! 686 
Sabit raf inşaata (Ank. Valili2'İ) N. 6S6 
--------- -

Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir· 

Hamiş : "No." işareti ilanı havi gaxetemizin snyısı 01 

Mercrcdi •·5-1938 

Con1tr. bitiment in1pectorat (Dir. Trav. Pub. 
lnıt llation haarar (lntend. Diarbakir} N. 672 
Viande de 111outon (Oiv. Kirklareli) N. 674 
E.toffe pour unifomea d'ete (Min. Def. Nat.) N 674 j\ch"l 
Fil, bouton metallique et de zinc agrafeı ete. (Conı· 

Guedikpacaha) N. 675 
Foin (Municip. latanbul) N. 

0

675 
Peaux (Dir. Veterinairc Iıt.) N. 67S 
Manteaux fourreı (Oir. Gen. de Sörete) N. 675 
Draps et doublure (Dir. Veterinaire lat.) N. 675 
Pupitres et araoircs d'acier (Oir. Biena Nat. lst.) 676 
• Boiı (Dir. Foreta Kastamonou) N. 679 
Coaatr. canıl (Mio. Trav. Pub.) N. 680 
Transport de chnrbon (Ch. de Fer Etat Kafseri) 682 

6 R~p . a la caserne de Matchka (lntcnd. Tophane) N. 68 
,, bat. 24eme ecole Bcchiktache (Mun. lıt.) N. 686 t 10 
,, ., 1e trouvant pres la caaerne de Matehk.a (iP · 
N. 686 

1 

Canevaa (lntend . Tophane) N. 686 
· Constr. placards (Vil. Ank.nra) N. 686 .,,~ 

" Lea aateriıqueıı indiquent une vente par voıe de 911 ret c' 
N. B.- Lea Noa indiques c rel'ard deıı articleS •

0
' 

' 
journnl danı lequel l'aviı a paru. 

,. 

' EV i 
,, 

Tercüme Bürosu 
. ~e 

Her lisandan ve her türlü tercüme işl~tı ,,,t 
hassa münakasa ve müzayedelere müteallık 
mclerin tercüoıesi derühte edilir. 

Azami ihtimam ve sürat --tfi( ~ 

Fiyatıar gayet müted•' a 
• e u 

"MÜNAKASA GAZETESİ Abonelet
10 t ,, 

Hususi tenzilat yapıhr ~ 
J.Jııftı 

Adres : Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu 
T clefon : 49442 

HAFTALIK e 
AKAR ve EMLAK GAZE'f 

.. derıl 
Arzu edenlere meccanen numune gon ~· 

J-4•11 
Adreı: Galatn, Perşembe Pazar, Yoğurtcu 

Telefon: 49442 

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


