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Fazla malumat ve ilanları tam metni • • 
ıçın 

ıüt:fen iç sayifelere ınüracaat: ediniz ı 

İnşaat· am·, a .. -" atıa işleri ve Malzemesi- Harita 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 

İstanbul Büyük postahane bioası damı, çinko, deri, ve 
kubbe kurşunları tamirah açık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 11.3.938 cuma günü saat 15 te büyük postane 
binası birinci katta Ltanbul PTT MüdürlüiYünde müteşek· 
kil ahın satım kamisyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 
731 lira 34 kuruş, muvak'<:ıt teminatı 55 liradır. İstekli
lerin mukavele, eksiltme, keşif ve saireyi görmek ve mu
vakkat teminatlarını yatırmak üzere çalışma günlerinde 
mezkur müdı.irlük idari kalemi levazım kısı:nıaa, eksiltme 
gün ve saatinde de eksiltme taribinden bir hafta evvel 
en az 500 liralık bu işe benzer iş yaptıklarma dair İs
tanbul Nafıa müdı.irltiğü ıden almış olmaları lazım gelen 
müteahhitlik vesikasiyle birlikte komisyona müracaatları. 

Trabzon Nafıa Müdürlüğünden: 

Eksiltmeye konulan iş: 

Trabzonda yapılacak 353562 lira 89 kuruş ke~if be· 
delli lise binası kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme • 1.3.938 cuma günü saat 14 de Trabzon 
Nafıa Müdürlüğünde toplanacak Komisvon tarafından ya· 
pılacaktır. 

Bu işe aid evrakı keşfiye ve şartnameler 17 lira 68 
kuruş mukabilinde ( rabzon Nafıa Müdiir.üğünden alına
bilir. İstiyenler bu evrakı N nfıa Vele aleti Yapı İşleri U
mum Müdürlüğünde ve İstanbul Nafıa Müdürlühünde gö· 
rebilirler. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin t 7892 lira 52 
kuruşluk muvakkat teminat vermesi, Ticaret Odası vesi
kası ve Nafıa Vekaletinden alınmış yapı müteahbidliği 
vesikası göstermesi ve yaptığı i in en büyüğünün bedeli 
150.000 liradan aşağı olma nası ve müteabhiden diploma· 
lt mühendis veya mimar olması veya bunlardan birile 
müştereken teklif yapıp mukaveleyi birlikte imzalaması 
şarttır. Müşterek teklif yapanların her ikisi de müteab -
bitlik vesikasım haiz olacak ve teminat müşterek olacak
tır. Teklif mektublnn yukarıda yazılı saatten bir saat 
evveline kadar sözü geçen Komisyon Reisliğine makbuz 
mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mei<tublarm nihayet saat 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumile 
kapatılmış olması lazımdır. 

Postada hasıl olacak gecikmeler kabul edilmez. 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

14 e .. 
ıyıce 

1.3.9.\8 salı günü saat 15 te İstlnbulda nafıa müdLirlü
ğünde 992, 13 lira keşif bedelli dairemizde yaptırılacak 

oda ilavesi inşaatı pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 
Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel hususi ve 

fenni şartnameleri, proje, keşif hulasasile buna müteferri 
diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 75 liradır. 

İsteklilerin en az 500 liralık bu işe benzP.r iş yaptığına 
dair eksiltme gününden bir hafta evvel nafıa Müdürlü
lüğünden alınmış !!!Üte:ıhhitlik ve ticaret odası vesikala
rile gdmeleri. 

Ankara İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 

Çankırı Tuzlasında tuz anbarları önünde çöken saha
nın 700 metre mikabında topra'da doldurulması işi 350 
lira muhammen bedelle fenn! şartnamesine gore aleni p -
zarlığa konulmuştur. faliplerin 26 lira 25 kuruş ilk te
minat paralarile birlikte 11.3.938 tarihine saat 16 da baş 
müdürlükte toplanacak komisyona gelmelçri ilan olunur. 

Ankara alılığindeıı: 

Ke~il bedeli -4482 lira 78 kuru~tan iharı•t olaıı vilavet 
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jandarma komutanlık hina ... ı inşaatı kapalı zarf u-..ulilc ek· 
siJtmeye konmu~tur. 

Ek iltme 15 3.938 ~ününe ra:!tlıyan !'Salı günii saat 15 de 
Ankara vilayet binaaı dahilindeki Nafıa komi:;yonıırıda ya
pılacaktır. 

istekliler teklif mektuhlarını, ticaret odası vt·~ika ve 1836 
lira 21 kuru~luk muvakkat teminat mektubu veya makbuz· 
lan ve Nafıa vekaletiııdeıı 9:-m takvim yılına mahsu!'i olarak 
aldıkları müteahhitlik Ye.:ıiknl.ırile birlikte SÖ/.Ü geçen günde 
aat 14 <le komi~yon reiJiğine vermeleri , istekliler huna aid 
keşif ve şartnameyi her giin ı rafıa miidürlüğiinde gfüı · bile· 

cekleri. 

lzmir İli Daimi Encümeninden: 

Ekıiltmeye kenulan iş: Ödemiş-Çatal yolunun t +450 15+6~ 
kilometreleri arasındaki toprak te1Viyesi ve şoae ile sınai imalit 
yapıları. 

Açık tutarı: 112121 lira 56 kuruş. 
Ekşiltme: 17-3-938 perşembe günü saat 11 de İzmir ili Daimi 

Encümeninden kapalı zarf uıulile yapılacaktır. 

İştek\iler: Ekıiltme tartnamui, mukavele projesi , bayındırlık 
işleri genel şartnamesi, fenni ve hususi şartname, keşif ve pro· 
jeleri İzmir-Ankara-İstanbul Nafıa Müdürlüklerinde görüp ince
leyebilirler. 

Eksiltmeye girebilmek için: İıteklilerin 6857 muvakl<at teminat 
verme.i ve Nafıa Vekiletinden alınmış müteahhitlik ltelıeai ile 
Ticaret odası vesikası 2490 sayılı ya.anın 31 nci maddesi tarifa· 
tı daire.inde hayırlıyacakları teklif mektublarile birlikte yukarı· 
da 3 ncü maddede yazılı saatten bir saat eveline kadar İzmir 
Vilayeti Daimi Encümeni Batkanlığına teslim ederek makbuz 
almaları lazımdır. Postada olan ıeeiknıelcr kabul edilmez. 

Kuyucak Belediye Riyasetinden: 

Belediyece inşa ettirilecek 2998 lira 98 kuruş ketifli fenni 
mezbahanın bilumum malzemesi belediyece temin edilmek yalnız 
itçiliği 1.2.938 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık eksilt· 
meğe konulmuş isede ihale günü olan 21.2.938 pazartesi günü 
yapılan açık eluiltmede talip çıkmadığından eksiltmenin bir hafta 
temdidine kar•r verilmiştir. Muvakkat teminat 54 lira 44 kuruş· 
tur. işçilik muhammen bedeli 725 lira 92 kuruş olup talip olan• 
ların 2490 sayılı kanun hükümlerine göre istenilen vesaiki ibraz 
etmeleri lazımdır. Şartnameyi görmek isteyenlerin belli günden 
önce belediye encümenine müracaatları ve ikinci eksiltmenin 1 
mart 938 salı ıtnü yapılacağı ilan olunur. 

• • • 
izmirde yaptırılacak tütün bakım ve işleme evinin temel ~a-

zıkları iti. Bak: İnhis. U. Müd. ilanlarına. 
• • • 

lzmirde yaptırılacak tülün bakım ve itleme evi İnlf. Bak: İn
hiı. U. Müd. ilanlarına. 

• • • 
Kazhçeşme mecra kanalının tamir, tadil ve temizleme işi. 

Bak: ist. lielr.d. ilanlarına. 

ilaçlar, Klinik ve isı>ençiyari ~t:__ 

İzmir Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimliğinden: 

Eşrefpaşa hastanesi için aim&.cak olan 2260 lir tt mu
hammen kıymetli 40 kalem alat ve edevatı tıbbiyenin ya· 
pılaıı eksiltmesine istekli çıkmadığından vilayet encüme
ninin olbaptarki kararları veçhile ilac tarihinden itibaren 
bir ay zarfında pazarlıkla temini uygun görülmüştür. 

Taliplerin nümuneleri görmek ve şeraiti anlamak üze
re hergün hastane baştabibliğine müracaatları ve eksilt
mesine iştirak etmek üzere ilan tarihinden itibaren bir 
ay zarfında encümenin toplandığı her pazartesi ve per
şembe günleri saat 9 dan 12 ye kadar vilayet encümeni
ne müracaatları ilan olunur. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

Eksiltme günü talip çıkmayan 70 kalem kimya a lat 
ve edevatı pazarlıkla satın alrnac1ktır. Hepsine tahmin 
edilen fiat 2367 liradır. 

Pazarlığı 3.3.938 cumartesi günü saat 10 da MMV 
Satınalma Komisyonunda yapılacaktar. istekliler kanuni 
177 lira 53 kuruşluk teıninatlarile birlikte eksiltme gün 
ve saatinde MMV Satınalma Komisyonuna müracaat et

sinler. 

• * • 

MÜNAKASA GAZETESi 

ıçın 500 kg. 2 milimetrelik bronz tel aatıo alınacaktır. 
Muhammen bedeli 62.5 lira, ilk teminatı 47 liradır. 

Şartnamesi hergün Kurum Levazım Müdürlüğünde 
görülebilir. 

İhalesi 7.3.938 pazartesi günü saat 15 te Kurum Le· 
vazını Müdürlüğünde yapılacaktır. 

İsteklilerin vesikaları ve teminatlarile birlikte belli 
gün ve saatte hazır bulunmaları. 

* • * Münakasa tehiri: 24.2.938 günü ihalesi }·apılacağı 
ilan olunan telefon tesisatı malzemesinden 750 metre 2 
çift nakilli kurşunlu ve 1350 metre bir çif nakilli kurşunlu 
arma yeraltı kablosunun ihaleıi 7.3.938 paz.artesi günü 
saat 15 te tehir edilmiftir. Diierleri eskisi gibi 24.2.938 

saat t 5 te yapılacaktır. 

!!!? 7l5EiEt!2L! swc 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

Haymana İlçebayhtındao: 

Haymana kazasının bekçilerine ait 90: 100 takım elbiıe, ser
puş, tozluk, fotin, bel kayışı, fi,eklik, ekmek torbaları toplan 
münakasaya çıkarılmıştır. Taliplerin şeraili anlamak üzere Hay
mana kaymakamhtına müracaatleri ilin olunur. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Beher takımına tahmin edilen fiatı 25 lira ol.Ul 100 ta
kım yağlı kuma~tan manıGI İp0rit elbise i açık ek ,iltmP. ile 
-.atın alınacaktır. 

F:ksiltme 14.3.938 pazartesi giinü ~ant IO da MM V ~a
tına1ınu koıni:;yonunda yapılacaktlr. 

İlk teminat 187 lira 50 kuruştur. 
Şartname ve evsafını almak için ,\ıtMV c.;atıııalıııa komi~· 

yonuna ve <laha fazla malumat için de Celırcide kimya ta
bur komutanlığına miiracaat edilmesi. 

Ek iltıneve ırirecekler kanuni tenıin .lt Vf'. 2190 ayılı ka· , o 

nunun ı ve :~ üııcü rnaddelerind~ ) azılı lır.lgelcrle hi rlıkt r> 

eksiltme gün ve saatinde MM V :-atııınlma komi!"yonıındn hu· 
lunmalan. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Ya!ıhane Malzemesi 

• • • 
60000 top tefrikli sigara kitıdı ahnaeaktır. Bak: İnhis. U. 

Müd. ilanlarına. 

Müteferrik 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

Muhammen bedeli 99ö8 lira 74 kuruş olan 71492 kg . muhtelif 
cins ve eb'adda demir 17.3.38 perşembe günü saat 15te Haydarpa· 
şada gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf u· 

sulile satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 747 lira 66 kuruşluk muvakkat te

minat ve kanunun tayin ettiği vesaik ve resmi gazetenin 1.7.38 
güu 3645 No. lu nüshasında intişar etmiş talimatname dahilinde 
alınmış vesaik ve teklifleri muhtevi zarflarını ayni gün saat 14 
• kadar Haydarpaşada gar binası dahilindeki komiayon reisliğine 
yerilmeai lazımdır. 

Bu işe ait ,artnameler komisyondan parasız olarak dağıtıl· 

maktadır. 

• • • 
Muhammen bedeli 1 t 920 lira olan 25 grup çelik va

gon akümülatörü 4.4.938 pazartesi günü saat 15,~ da 
kapalı z ,rf usulile Ankarada İdare binasında satın alına
caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 894 liralık muvakkat temi· 
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteah
hidlik vesikası ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a ka
dar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Karaağaç muesaeaatı için ilaç alınacaktır. Bak; 2 ci sakifedeki 
İst. Belediyesi ilanlarına. 1 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dai
resinden Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden 
dağıtılmaktadır . 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. -=--·------ -- --- ~.................. - _....... 
Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: 

1 - Tahmin edilen bedeli 800 lira olan 10 adet Elek
trik hava motörü 12 mart 938 tarihine rastlı yan cumar· 
tesi günü saat 11 de açık eksiltme usuliyle alınacaktır. 

2- Muvakkat teminatı 60 lira olup, şartnamesi ko
misyonda her gün görülebilir. 
J- İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla 

bırlikte ve belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan ko· 

misyona müracaatları. 

Türk Hava Kurumundan : 
Tayyare alanl&rı arasında tesis edilecek telefon ha~h 

İzmir Eırefp•şa Hastanesi Bathekimlitinden: 

İı.mir Eşrefpaşa hastaneıi için 200 liralık yangın söndürme 
aleti mübayaa edilecektir. Taliplerin nümuneyi ıörmek ve tera
iti anlamak üzere ha1tane başhekimliğine müracaatları. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komiıyonundan: 

İki tane fayton koşumu at pazarlıkla satın alınacaktır. Satı· 
lık atı olanlar 1.3 38 salı günü saat 10 da MMV aatınalma ko
misyon una müracaat et•inler. Aynı ründe bir tane de beysrir 
derisi satılacaktır. 

• • • 
30000 adet korneş imaliyeai. Bak: İıt. Sıhhi Müeu. AEK ilin· 

larına. 

,--------------------·-----
İstanbul Belediyesinden: . 

Karaağaç müessesatına lüzumu olan ecza pazarlıi' 
konulmuftur. Bunların hepsine 294 lira bedel tabtııi' 
edilmiştir. Eczaların listesi Levazım Müdürlüğünde ~ 
rülebilir. istekliler 22 lira 5 kuruşluk ilk teminat ııı•. 
buz veya mektubile beraber 28.2.938 pazartesi gii

111 

1aat 14 de Levazım Müdürlüğünde bulunmalıdırlar· 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze : 

İstanbul Komutanlığı Sahnalma Komisyonundan: 

İhale fÜnÜ talibi çıkmıyan 33 tümene bağlı kıtat ihtiyacı 1 

lan 12600 kilo çekirdekli razaki üzümünü:ı ihalesi 1 O srün uı•tı' 
larak 28.2.38 pazartesi günü saat 15,30 da yapılacaktır. Mub•' 
men kıymeti 2520 liradır. in, teminatı 189 liradır. Şartnaosefl 
hergün ötleden evvel komisyonda görülebilir. isteklilerin ilk tf; 
minat makbuz veya mektublarile 2490 sayılı kanuuun 2, 3 Üpe: 

maddelerinde ya:ı.ılı vesikalarla beraber ıhale günü vakti nıu•~ 
yeniadf' Fındıklıda komutanlık aatınalma komiıyonuna gelmeler' 

Erzurum Levazım Amirligi atmalma komi yonıından: 

Sarıkamı~ hirlik!eri için 23 hirı kilo ı-.nde yağının kap'· 
lı zarfla r.k iltme--i 12 mart 938 ·aat 11 de Erzurum l~,a· 
zım amirliği ::ıaunalına komi yonunda yapılacaktır. 5 

Muhammen berleli 21850 lira ilk teminatı 1638 hra 1 
kuruştur, Teklif mektulıları belli saatten hir saat evveliııt 
kaJar kahul olunur. Şartname heı giin komi yonda görühir· 
lstt>klilerin helli giin vı> .,autte komi;:;yotHla bulunmaları. 

b) (. Z E E f1 - -- ---------_________ __,. 
İstanbul Gümrükleri Başmüdürlügünden: 

Mezat kaime No. sı 8869 FUM ınarka l 21 No. lı kanuni safi 

sikleti 451 kilo 199 lira 31 kuruş değerinde müstahzaratı kinıYN 
viye ve sinaiye. Bu eşya açık arttırnaa ile dahile satılır. MI< .ı 
699 bili M ve N ks 700 K 216 L 65 KD cilalı toprak şişe Ml<I'' 
10002 ABC 9168 M ve N KS il K 700 C 210 L 23 KD yüo ıneo· 
ıucat MKN 9095 FİAT M bili N KS 3 K 500 G 207 L 21 t<D 
dtmirle mürettep ipek perde MKN 740 AGFA L 918 M ve Jll 
KS 58 K 416 L 84 KD aun'i ipek ipliği MKN 10154 on üç ıaıı· 
dık İnhisarlar İdaresi anbaranda KS 629 LD defter halınde ıigll' 
ra kitıdı MKN 21 lO HOZ ADM 54 M VE N KS 6 K 530 G 313 
L 17 KD ipek potin bağı MKN 9833 SARTİ M VE N KS 135 1' 
108 L 8 KD kıldan hayvan torbası MKN 9885 SARTİ M VE ~ 
KS 350 K 39 L 75 KD beygir kılından hayvan tımar fırçası MK~ 
2040 bili l\1 ve N KS 1 K 500 G 122 L 92 KD işlenmiş sünger 
MKN 750 NPC K 80 81 M VE N KS 284 K 318 L 70 KD kur· 
şundan adresli boyalı boş tüp MKN 9126 (VK) 817 M VE N t<S 
244 K 2103 L 73 KD yün mensucat tela MKN 10082 LUGE zıı9 
M VE N KS 16 L 500 G 489 L 15 KD dolu sinema filmi Mi<i'J 
9861 DO bili M VE N KS 45 K 97 L 50 KD kösele parçası MKN 
10037 bili M ve N KS 5 K 27 LD yer keçesi MKN 10036 bili 
M VE N KS 41.500 G 200 L 21 KD şark halm MKN ;\211 bili 
M VE N KS 51 L K 116 L 21 KD lastik talaş MKN IOU25 -bili 
M ve N KS 10 K 500 G 51 L 85 KD iki adet şark haiısı MKN 
2163 bili M VE N KS 1420 K 9t L 75 KD adi ağaç gaz ııandı~1• 
MKN 20G8 pili M VE N KS 5 D 490 G 246 L 29 KD yüzlerı 
ipek içi kanadından ayrılmış kuş bu eşyalarda 1549 sayılı kanufl 
mucibince 28-2-938 gününde ve saat 14 buçukta 2490 nyılı ka• 
nun hükümleri dairesinde Sirkecıde Reşadıye caddeıinde gümrük 
satıı salonunda aktarmaya satılacaktır. istt>klilerden yüzde 7,5 
pey akçesi ve maliye üovan tezkeresi is eoır pey akçelerin;ıı 
aaat 12 ye kadar yatırılması mecburidir. 

Kocarli Orman Ba:.mühendis muavinliğinden: 

(;evve kaz ı::.ında vaki hudutları şarlm1meclt~ vazıh A pı· 
nar d;vlet ormamnJ.ın 255 gayri mamul ııwtre mıkap 
kayın ı·~çarı 20 gün müddetle acık artırmaya konulmuştur. 

Arlırma 25.2.9:~8 tarihine mü. ad;f cuma giinü aat lS de 
lzınit<le KocaP-li orman haş müheııdi ınuavinliğınde yapıla· 

caktır. 
Bı·hP.r gayri mamul metre mikap kavın eşçarınm mnham· 

men tıedeli 210 kuru .. tur. 
Muvakkat teminat 40 1ıra 20 kuru:.tur. 
Şartname \ e mukavele proje mi görmek i teyenler An

karada Ornmn umum miidiirl ıiğü i c Kocaf' li orman baş mü· 
h~ndi~ ınuavinlığine ve mahalli mühendi ... liğine müracaat 

edebilir. 

* l Kucaf'ii V ılAyrtinin lıf•nd ·k kaza::.rnda vaki hurlud· 
* * leri şartnamede yaıılı kara çökek devlet ormanındl'!n 282 

metre mikap gayri mamul kayın escarı \ irmi giin müddeti<' 
açık artırmaya konulmuştur. 

2 - Artırma 25·2-938 tarihine 
15 de İzmitte Kocaeli Orınan Baş 
yapılacak ttr. 

mlisaclif cuma günü sasl 
Mülıeııdi ınuavinliğincle. 

3 Beher g.lyri ıııamııl metre mik~p knym r carıııın 

11ıuhamın<:n lwdr·li 210 kuruştur. 
l- ~1uvakkat teminat 44 lira 50 kuruştur. 
5- Şartname ve ınukavdc proje ıni giirmek i teyenler 

Ankarada Orman Umum Müdürlüğü ile Kocaeli Orman baş 
mühendiş rnua\ irıliğint' ve hendckde Orman miihendi liğiıır 
mii r acaat edebilir. 
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lcıtak- ınıirde şa.rtnaıne ve prnj.!~İ n ı:: i >ince yaptırı-
•iltıntytv~ 11.l V.9.18 tarihinde ihale edilmek üzere ek 
kaııkı . 0n~ılan Tütün Bakım ve İşlem:e Evinin temel 
lllııştu:rı işi ayrıca kapalı zarf us ıliyle eksiltmeye kon-

11_:1( 
t'llli eşif bedeli 87265 lira ~)() kuru• ve muvakkat 

llatı ~ ~ 
Ilı uu13.27 liradır. 

tıj i~üf.ksiltme 11 IV.93S tarih ·ne r.Htiıyao paıar· 
llbcsinde •_aat 15 te Kabataştı.ı Levazım ve Mubayaat 
Ya1 i" kı Alım Komisyonda yapılacaktır. Kapalı zarflar 
kan~ll~e en geç saat 14 e kadar adı geçen Komisyon 

iV 1ıına rnakbuz mukabilinde verilecektir: 
t lnh-:-- Şartname ve Projeler 4.36 lira bedel mukabilin
ııtıir ~sarlar Levazım ve Mubayaat Şobes'yle Ankara ve 
V "'fmüdürlüklcrinden alına bilir. 

inde Fenni Şartnamesinde izah edilen esaslar daire· 
ttra YS~pılacak olan temel kazıkları işi Franki. Rodic, 
ir F" ımpleks, Brechtl, Abolorcnz Miharlis, Mast ve 

il sistıtıııalarırı usul ve sistemlerine veya bunlara miima· 
iYtn e~lere göre yapılacaktır. Eksiltmeye iştirak etmek 

il ilin ırınal~rın fenol tekliflerini münakasa gününden 
~tun . ~v~elıne kadar tetkik edilmek üzere İnhisarlar 
Vı ış ~rı Müdürlüiüne vermeleri lazımdır. 

c Yah isteklilerin bir Mühendis veya Mımar olmaları 
\dt: ~d. bir Mühendis veya Mimarı inşaatın hitamına 
l"•lar d tt n! oL.lı" l ;: iş o.ı~ınd ı b ı l ı ıd11r.1cağın ı daiı." 
'iıd,'~1 a teati edilmiş noterlikçe tasdikli bir teahhüd 
~l•l"ın' e .~afia Vekaletinden aiınmı~ bu ribi işlerı yap· 
~ıı c 1 lfosterir müteabhıtlik ve~ikasını eksiltme günün· 
•rliji~· ~eç üç gün evveline kadar İnhisarlar Umum Mü
i\lal"lu l. nşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca yeııika al
Vu aıundır. 

~J llcı Mühürli; teklif m~ktubunu, kanuni ve.saik il.! 
~ ... akk llıaddedc yazılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve 
laıı k at teminat par sı veya mektubunu ihtiva edecek 
l\ ~ "Palı x.-ırflar yukarıda yazıl tığı ütere eksiltme günil 
• 6CÇ 8 t 

Keşif b deli L~22 lira ı.ı kurus ol n Kazlıçeşme mec · 
ra kanalının tamir, t:ıdil Je temi.denmesi işi açık .ksilt· 
meye konul mıştur. Keşif evrakile şartoamesi Levazım 
Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N.h kanunda 
yazıh vesikadan başka Fen İŞieri Müdürlüğünden alacak-
1 uı fen ehliyet vesikasile 99 lira 18 kuruşluk ilk temi
nat akbuz veya mektubile beraber 14.3.938 pazartesi 
günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

<h (1034) 

Sıra 

N.sı -

2 

3 

Şubesi 

Eminönü 

" 

Alemdar 

lstanbul Defterdarhğmdan: 

Adı 

Yorgi 
Pangiros 

Mükellefin 
işi 

Sabun 
taciri 

Adresi 

Ahı çelebi, Li noııcular 
45 2 ve Galata Köprü 
caddesi 77 Konstantin 
Pangiros vasıtuile 

Sabri Müte-.hhid Şeyh geylini; Mühür· 
Celal dar zade hanında. 
Ali Hallaç Alemdar, Hililiahmer 
Fehmi caddesi 3 1 

Namlarına tarh edilen kazanç vergilerine itiraz etmiş olan 
isimleri yukarıda yazılı mükellefler, şifahen dinlenmek ve elle
rindeki defter ve ve•ikalar görülerek izahnt alınmak üzere adres· 
terinde aranmış ise de bulunamadıklarından ve yeni adre•leri de 
malum olmndığından birinci sırada yuılı mükellifin tarihi ilan
dan itıbaren i5 .,.ün içinde ve iki ve üçüncü sırada yazılı mü
kelleflerin de bir ay içinde istanbul kazanç itirazları tetkik ko· 
misyonuna lüzumu müracaatları mezkur komisyonca verilen ka
rara tevfikan ve tebliğ makamına geçmek üzere illn olunur. 

(1021) 

ı- ~ --~---
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L. K. L. K. Yon\l B ila 14 e kadar yukarıda adı geçen Alım Kom-
~Qıd aşkıınhğın·ı m 1kbuz mukabilinde verilmiş olması ' 

ır. (916) l 6 
103 42 7 76 Mahmutpaşada Dayahatun mahallesinde 

Kalcılar hanı alt katta 39 No.lu odanın 
tamamı. * • * 

c-~; ~artnanıe ve projesi mucibince İ1.mirde yaphrıla
e ih,~tun _Bakım •C işleme evi İn-ı:aatı ll.lV.938 tarihiı • 
~Palı 1 edıleceği ilan edilen temel kazıkları işi hariç 
ıı_ ıa_.rf Usulile eksiltmeye konmuştur. 

'llıinat Keşif bedeli 676,960 lira 83 kuruş ve muvak~<at 
ili~ 3?828 lira 4 3 kuruşt~.ır. 

lınu Eksiltme ll.IV.938 tarihine rastlıyan pazartesi 
. •aat 1 11ldtk· " da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube· 
~Ilı i

1 
.. Alını Komisyonunda yapılacaktır. Kapalı zar.lar 

~tılığ,\ınde saat t 5 e kadar adı geçe11 Komisyon Baş 
iV rıa makbuz mukabilinde verilecektir. 

11ld~ ~h~artname ve projeler 33,85 lira hedel mukabi
' h,ttı. ısarlar Levazım ve Mubayaat Şubesile Ankara 

ır B d V _ l aşm~ ürHiklerınden alınabilir . 
lld bi stekhlerin mühendis veya mittıar olmaları ve ya
<tiıııı t I Itıuhendis veya mim an inşaatı hitamına kadar 

~~li :d;ra~, iş başmda bulunduracağına dair aralarında 
"fıa V 1 ~ış Noterlikçe tas ildi bir teahbüd kağıdı ile 
tı''at ekaletinaen alınmış asgari 200,000 liralık bu gibi 
~•iltltı Yaptıklarını gösterir bir müteahhitlik vesıkasmı 
~t'lar t i'Ünüuden en geç üç gün evveline kadar İnhi
'lar1 ~faat Şubesine ibraz edere!{ ayrıca vesika al· 
vı azamdır . 

t ' - ~ .. ~ı llladd Uhlirlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile beşi 1· 

~ ~l ltttı·ede Yazılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve muvak
tı~ı>aı. ~lQat Parasını veya mektubunu ihtiva edecek olan 
& 11 ti\ ill"fların yukarıda yazıldığı veçhile münakasa gü
d iltka11f.~ç saat 15 e kadar adı geçen Alım Komisyonu 

it', i•rıa makbuz mukabilinde verilmiş olması l ii7.ım· 
(977) 1-6 

~ lop 600 X 700 ,•,25 Tefrikli sigar• kıiğıdı 
~ ,, 660 x 700 30 " " tt 

I~ :: : ~ :! ~ 
ı, tt 660 x 700 

" 
., " 

" ti " 

" " " l'i~I· 'y Ul(;a 50 
1 siaa rıda mıktar ve eb'adı yazılı 60,000 top tef· 

ll ra k .. ~ d '- -.... ~ agı ı pazarlıkla satın alınacaktır. 

~~~· 14 ~ıarhk 14.lV.938 tarihine rasthyan perşembe günü 
1 -"lı e Kabataşta levazım ve Mubayaal Şubesin

Şı.~l, Ştn I<onıisyonunda yapılacaktır. 
'dt11 :tnaıneler parasız olarak hergün sözü geçen 

t ly ın•'-ilir 
~ ...... 1 . 
t't)iildt ;teldilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 

t11 1(
0 

'~ glvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
tnısyona gelmeleri ilan olunur. ( 1037) ı - 5 

8a11Sdığı :;rer: ARTUN Buımev 
G•lat.- Bılluır ~ No 1

" 

203 42 

26j 70 

rn 2ö 

19 78 

Mahmutpaşada Da ,-aha tun mııhallesinde 

Kalcılar hanı alt katta eaki ve yeni 36 
No.lıı odanın tamamı. 

Fatıh Dülger Zade mahallesinde Atpazan 
cadde ınde eski 4 mükerrer numaralı ber· 
mucibi çap 21.30 metre rnurabbıundaki 

arsanın tamamı. 

Yukarıda yazılı mahlül emlak satılmak üzere 15 g6n müddet
le arttırmaya çık rılmıştır. İhnleıi 4·3 938 cuma günü saat 15 te 
yapılacagmdan istcklılerin mahlfılat i faresine müracaatları. (852) 

* * "' 1 Kars'ln mazbut Vakıfdan Yusuf "Paşa,, mahallesinde ve 
tapunun llA.3-lHarih ve 1391, 1397, \3919, 13935, 190197, 

' 582 586 · NumaralarındR kayıtlı otel ve müstemilitının mülkiyet
i leri şartnamesi mucibince satılınak üzere 25.2.938 tarihinden 

21.3.937 tarıhine kadar kapalı zarf usulile arttırmaya kenulmuştur. 
2 Mezkur ı:-ayrı menkulün muhammen bedeli 25,000 liradır. 
.i - lhaleıi 22.3.938 tarihine müsadif salı günü saat 15 te 

K:ır.s Vakıflar ldaresı ihale Ko nisyonunca Vakıflar Umum Mü-
dürhiğünün tasdikine talikan yapılacaktu-. Bu saate kadar teklif 
mektubunu ve te'minatı vermemiş olanl:ır arttırmaya kabul e
dilmiyecektir. 

4 - Muvakkat teminat muhammen bedele göre 1875 liradır. 
5 ~ Satışa aid şartname AnkaraJa Vakıflar Umum Müdürlüğü 

Emlak Müdürlügı.inde, İstanbul'da İstanbul Vakıflar Başmüdürlü
ğünde, Kars'ta Vakıflar İdnr~sinden parasız verilir. 

6- Arttırmaya iştirak edenler şartnamenin bilumum muhte-
viyatını kabul etmiş addolunur. ( I020) 

.... .,. "jıMııı.j..t ---- ,___..,~ 
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Muh1mrnen bed•li 67200 lira o'an 1125) adet makas meşe tra
versi 8-3·193~ Salı ~ünü saat ı-,45 de kapalı zarf uıulü ile An· 
karada İd are bina•nnda satın alınacaktır. 

Bu işe gir.nek isteyenlerin 4l110 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikalnrı ve Nafıa Müteahhitlik vesikası ve 
tekliflerini 11ynı gün saat 14,45 e kadar Komisyon Reisliğine ver· 
meleri lazımdır. 

Şartnameler 336 kuruşa Ankara, Haydarpaşa, Eskişehir, İzmir, 
Mudanya v<: Balıkesir veı:nelerinde satılmaktadır. (934) 3-4 

• 
"' * Muhammen bedeli ve muvakkat teminatları ~·e miktarları ••a-

ğıda yazılı yağlar R)rı ayrı ihale edilmek ,artile l 1·3-938 cuma 
günü saat 15 den itibaren sıra ile Ankarada İdare binasında ve 
kapalı zarfla satın a hnacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin aşağıda gösterilen muvakkat te • 
minatlariyle kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa Müteahhit 
lik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 00 dörde kadar Komis
yon Reisliğine vermeleri llzımdır . 

Şartnameler parasız olarak Aukarada Malzeme dairesinde ve 
Haydıırpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğind~ dağıtılmaktadır. 

Cins ve miktc. rı 

250 ton Sür,of yağı 
1100 ,, Rezidü yatı 
250 • Mazot 

Muhammen 
bedel 

Lira 

52.000 
114.500 

17.125 

(953) 2-4 
Muvakkat 
t~minat 

Lira 

3.850 
6.975 
1.284.37 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletince tabbettirilmiş olan 
ııhhi afiş\erden 6~ aantim boyunda 15,000 ve 100 santim boyun
da 15,000 adet ki cem'an 30,000 adet afiş.hı korneş imaliyesi a 
çık eksiltmeye konulmuştur. . 

1- Eksiltme Cağalotlunda Sıhhat ve içtimai Muavenet Mü
dürlüğü binasında kurulu Komisyonda 9-3-938 çarşamba i'Ünü 
saat 15 te yapılacaktır. 

2- Muhammen fiat: 68 santim boyunda olanlar 6 ve JOOsan
tim boyun ia olanlar 9 kuruştur. 

3- Muvakkat garanti: 168 lira 75 kuruştur. 
4- istekliler şartname ve nümuııeyi hergün Komisyonda gö-

rebilirler. 
5 İstekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasiyle 2490 

sayılı kanunda ya1ılı bdl:'eler veye bu işe ter ınuvakkat garanti 
makbuz: veya banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte Ko· 
mi•yona gelmeleri. (936) 

" Münakasa Gazetesi ,, sizin ıçın Anka
rada, Rumelide ve lstanbulda çıkan 40 tan 
fazla resmi ve gayrı resmi gazeteleri okur 
ve tetkik eder. 

Ist. Ticaret ve Zahire Borsası 
[Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul ) 

24 

FİA'I LAR ( Cours officicls) 
Afion (Opium) 
Buğday yumuşak (Ble tcndre) 
Buğday sert (Ble dur) 
Buğday kmlcn (Blc roux) 
Arpa Anadol (Orgc An.) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seigle) 

2 

Peynir ı,aşer (Fromage knchere) 
Nohut irı(Poia chichel 
Yulaf (Avoine) 
Mısır sarı (IV!a'is jaune) 
Kaplıca 

Güz Yünü 
Yapak Anadolu (Moha.rc) 

,. ·ı rakya ,, Thrace 
Kuş yemi (Millet) 

1938 

Aşağı (Moimı) 

550 
5 28 
5 20 -

4 9 
4 17 

4 35 -

7 20 -

1 30 

50 
70 

Yukarı (Phıs) 

5 33 -
5 30 

4 22 50 

4 35 

Zeytin yağı l.ci yemel...lik (Huıle d'ol.) 
Tiftik mal 122 

,, oğlak 

İç fındık (Nois. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Badem iç 
Cevi7. içi 
Susam ( Seaame) 
Mercimek (Lentiilel 
Fasulye ufak (Haricot seci 
Bakla (Feve) 
Fındık kabuklu (Noisettcsı 
Pamuk yağı (Huile de cotonJ 
Susam ,, ( ,, sesame) 
Darı sarı (millet jaune) 
Keçı kılı (Poils de Clıevre 

GELEN (Arrivages 
Afion (Opium) k 
Buğday (Ble) 3..'lO -
Arpa (0rge) 75 -
Çavdar (Seigle) 30 
Un (Farine' 95 
Mısir (Mais) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Fa.ııulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mobaire) 
Yulaf (foin) 
Susam (sesame) 
Kuş yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Pois Chichel 
Zeytin yağı (Huilc d'ol.) 
B. Peynir (Fromage B.) 
Tiftik 
İç fındık (Noia. dec.J 
Razmol 
K fındık (Noisette) 

Tiyatrolar 

40 50 

- 50 
15 -

30 

22 50 

TEPEBAŞI DRAM KISMI 

Yazan: 

Bu akşıam 

saat 20,30 da 

Bir Adam 
Yaratmak 
dram 3 perde 

Necip Fazıl Kısakürak 

GİDEN (Exportation) 
Razmol 
Arpa (Orge) 
Yulaf 
Kuş yemi {mıllel) 
Nohut (Pois chiche) 
İç fındık (Noıs dec.ı 
Un (farine) 
TiftH: 
Yapak (Mobairel 
İç ceviz 
İç badem (amande) 

DİŞ FIATLAR 
(Marches Etrangers 

15 -

4 -

Buğday (Ble) Liverpul 5 23 
" " Şikago 4 34 
,, ,, Vinipek 5 95 

Arpa (Orge) Anverıı 4 39 
Mısır (Mais) Londra 3 96 
Keten t.(Gr.Lin .) " 7 75 
Fındık (nois.) G.Hamburg 89 
K 38 -

ESKİ FRANSIZ TlY ATROSU 

KOMEDi KlS."11 

Bu akşam 

saat 20,30 da 

Sözün Kısası 
komedi 4 perde 

Yazan 
V on Schöntban 

Türkçesi 
S. Moray 
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Adre11e T elegrapbiqUC: Pour la Publidt~ s'adreaser~ 
a l' Administration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat l!ıhınbul MÜNAKASA 

i t 
Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l' adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Mode 
d'adjudicat. 

Prix 
eatimatif 

Caution. 
Proviaoire 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier des Charges 

Jours Heure 

Constr11ction-Reparation- Trav Publics-Materiel de Construction-Cartographie 

1 Ajustement de la terre construction industrielle et Pli cach ~212ı 56 6857 c:m. Perm. Vilayet lzmir Dir. Trav. 17-3-38 11 

chauıısel' • route Eudemiche·Tchatal. Publics Ank. et lstanbul 
j Main-d'oeuvre pour la construction abbatoir a Kou· 
1 youdjak (aj.). 
I Rep. toiture et plombs et .zinc des coupoles du bat. 

de la grande poste 
Constr. fondamentale au dispensaire de tabacı lz

m;r (cah. cb. L. 4.36) (voir details partie turque) 
Constr. dispensaire de tab~cs a lzmir (cah . eh. L. 

33.85) (voir details partie turque). 
Travaux de eanalisation a Kazlıtchechme 

Constr . batiment commandement gendarmerie a 
Ankara 

1 Conatr. batiment Lycee a Trabzonde (cah . eh. L. 
17 68). 

Constr. chambre annexe au bat. Dir. Trav. Pub. lst. 
,, Ajustement de 700 m3 de terre pres la saline 
" Tchankırı 

Publique 

" 
Pli cach 

Publique 

Pli cach 

.. 
Gre a gre 

" 

725 92 

731 34 

87265 :'iO 

676960 83 

1322 44 

24482 78 

353562 89 

992 13 
350 -

55 -

5613 27 

30828 43 

99 18 

ı836 21 

ı7892 52 

75 -
26 25 

Municipalitc Kouyoudjak 

Dir. P.T.T. lıtanbul 

Com. Ach. F.conom. Monop. K.tache 

" 

I Com. Perm. Municipalite Istanbul 
\ Dir. E.conom. • " 
Vilayet Ankara 

Dir. Trav. Pub. Trabzonde et lst. 

Dir. Trav. Pub. ist. 
Dir. Principale Monopolea Ankara 

11-3-38 ı · 

t 14·38 15 

11·4-38 16 -

14-3-38 14 -

15-3-'18 ıs -

ıı-3-38 ı4 -

ı -3-38 ı5 
11-3 38 ı6 

1 
1 Produits Chimiques et Pharmaceutiques · lnstruments Sanitaires-Fournitu!e pour Hô~aux 

i! Produits pharmaceutiques et artides sanitaires : Gre a rre 2260 - Cbef Med. Hôp. Echrefpacha a lr.mir Lundi et Jeudi 
l ı 

1 40 lots (aj. ). 
1i lnstnımenh de chimie : 70 lots (aj.). 
1 Medicamentı pour l'lnstitut Karaaghıtch. 

.. 2367 
294 ,, 

Electricite·Gaz-Chauffage Central~ıstallation ~~ Materiel) 

Ampoules electriques divera wats : 700 p. 
Moteurı electriques aeriens : ıo p. 
Fil de laiton de 2 m m pour installation telepho

nique : 500 kg. 
Cable de plomb souterrain pour installation tclc

phonique : '750 et 1350 m. (aj.). 

Habillement - Chaussures Tissus-- Cuirs 

Costumes pour gardiens, guetres, sac İl fourrage 
ete. : 90-100 p. 

Vetement a 1'hyperite graissee : 100 complets 

· ı ravaux d'lmprimerie-Papeterie 

Papier de cig-arettes (div. dim) : 60000 rames 

Divers 

Fer (div. dim.) : 71492 kg. 
Appareil pour extinction d'ineendie 
Aceumulateur d'acier pour wagon : 25 groupes 

Chevaux pour phaeton : 2 tetes 

Gre a gre 
Publique 

245 75 
800 -
625 

Publique la p. 25 

Gre a gre 

Plı cach 

Pli cach 

9968 74 
200 · -

11920 -

Provisions ı ______ _ 

i Beurre : 23 t. (aj ). 
1 Raisins ıecs : ı26 t. (aj.). 

Pli cach 21850 -
2520 -

1 
! 

! 

' 

B) Adjudications a la surenchere ----
Bois de ehene, d'hetre ete. : 17 lots 
Morceaux de toile : 33ı k. 
Fumier. 

Publique 

" 
" 

Un nouveau projet de loi sur les 
assurances 

Le ministere de l'Economie a aoumis a la presidence du 
Conseil un projet de loi modifiant certaina articlea concernant 
l'inspection des Societes d'asauraoces et leur contrôle. Par ee 
projet lea fondr de reserve et de garantie sont augmente11 et 
le contrôle des societes devient pluı rigoureux. 

Ce projet preconiıe que les fonda de reserve et de garantie 
qui seront pris des Societes seront employes dans les buts sui· 
vants: l'achat en Turquie de biens immobiliers, operiltions d'by· 
potheques ne depaıısant pas leı 50 pour cent de leur valeur 
reelle, paiemeot en especee en Ltqs., achat deı obligations et 
actions des soc:etes turques pour lesquelles le miniatere de 
l' Economie a donne son conıentement suivant un article pro
visoire du projet de loi, en vue d• ıarantir lea droita dea per· 

177 53 
22 05 

18 43 
60 -
47 

ı87 50 

747 66 

894 

ı638 75 
ı89 

Com. Ach. Mio. Def. Nat. Ankarı;ı 
J Com. Perm. Municipalite lstanhul 

3-3-38 10 
28-2-38 14 

\ Dir. Econom " " 

Dir. P. T.T. Iıtanbul 4-3·38 
Com. Ach. lııtendance Marine K.pacha 12-3·38 
LigH Aviation Tnrque Suc. Ank. 7·3·38 

" 
7-3 38 

Kaymakamat Haymana 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 14-3·38 

ıs 

11 
15 

ıs 

10 -

Com. Ach. Econ. Monop. Kabatacbe ı4-4-38 4 -

1 Exp. Ch. de fer Etat Haydarpacha 17-3·38 
Chef Med. Hôpital Echrefpacha lzmir 
1 Ad. Gen. Ch. de Fer Etat Ankara 4·4-38 
\ Bııreau r.l'Expedition H. pacha 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 

Com. Ach. Milit. Erzı>roum 
Com. Ach. Command. lst. Findikli 

Chef lngenieur Foret Edirne 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank.. 

ı-3-38 

12 3-38 
282·38 

7-3-38 
28-2 38 

'..!·3-38 

15 -

15 30 

10 -

il 
15 30 

ı6 -
10 -
ıo -

sonnes uıurees aupres deı societes d 'auurances "Pboenıx" de 
Vienne "Hayat,, et "Turkiye Milli,,, qui ont mis fin iı. leur ac· 
ti Yite. 

Les aeeordı qui ont ete conclus entre la societe de reaHU
rance nationale et les autrcs soeietes d'aasuranee, accord qui 
contiennent des di&positions pour l' ajournement a 2 anı des 
fonda de reserve exiges par la reassuranee, sont exempts dea 
presentes disposition• du projet de Joi elabore. 

Les Societes d 'assuranccs qui font des operations suı· la 
branche vie devront valoriser en argent turd Jes contrats d'as · 
surance qu' elles ont conclus en devises erangeres depuis la 
date de leur activite en Turquie; cette transformation et cette 
valoration devront etre termineea en trois mois. Les Societeı 

d'assur<'lnceı seront, en outre, obligees d'apporter dans 6 moi• 
dans le pays en devises el obligations d'Etat les sommes qu'
eHes auraient pJacees a l'etranger en capital et en fonds de re
aerve. 

Cumaarteai 26.2.938 

' Muş hükumet konağının ikinci kat inş. (Muş. Defter· 
Buğday öğlUilmeıi (Tekirdağ Ask. SAK) .\~ 607 
Salepcioğlu eamiinin tamiri (İzmir Vakf. Dir.) \~ 601 
Benzin (İst. Den. Tic. Müd.) .\! 610 
Fabrika unu (Karaköse Ask. SL\K) .\~ 611 
Benzin ve yağ (Çanak. Mat. Mvk. SAK) .\~ 614 
Koyun eti (Ank. Lvz.) .i\~ 616 
B"ton arme iskele inş. (İzmir Lvz.) .~~ 617 
Erzak ve sebze (Diyarbakır Lisesi Dir.) .Y 620 
Sabun (Marmara Üssüb. Komut.) .\~ 621 

* Önlerinde yıldız işareti oJanlar müzayedeye aittir· 

H . "N · · ·ı · h · · · ·ırı' R.mış: o." ışaretı ı anı avı gazetemızıa sayı .. 

Samedi 26·2-938 

Construction ıecond etage konak ıouvernemental a MoU 

darat Moucbe) N. 601 d 
Concassaıe de bles (Com. Ach. Milıt. Tckirdagb) N. 
Rep:ıration de la moaquee Saleptchiog-hlou (D r. V akoııf; 
Benzine (Dir. Com . Maritime Ist.) N. 610 l 
Farine de m\noter ie (Com. Ach. Milit. Karakeuse) N. 6~ 
Benzine et huile (Com. Ach . Place Forte Tchanakkalc) 
Viande de moutoıı (Intend. Ankara) N. 6ı6 
Construction dcbarcııdıı.ire en beton arme (Jntend. l:ıınirl 
Provision et legumes (Dir. Lycee Diarbakir) N. 620 
Savon (Command. Naval Marmara) N. 621 

İstanbul 
24 -2-1938 

Paralar 
SterJin 

1 Dolar 
20 Fransız Fr. 

20 Liret 

627,-
12.l,-
78, -
98, 

20 Belcika Fr. 80,-
Drahmi 18,-
20 İsveçre Fr. 570,~-
20 Len 20,-

1 Florin 65,-
20 Çek kronu 78,-

1 Avusturya Si. 21,-
1 Mark 26, 

Zloti 20,-
Pengü 21,-

20 Ley 12,-
20 Dinar 48, -

1 İsveç kuronu 30, -
1 Türk altım ' 
Banknot -,-

632,-
126,-
83,-
106-
84,-
22, 

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

istikrazlar 
Açılış apaillış 

Türk B. 1 Peşin 18,85 18.85 
Türk bor. 1 vadeli 18.95 18.875 

• ,, il Peşin 18.65 18.65 
,, il Vadeli 18.95 J 8. 785 

İstikrazı dahili 94.- 94.-

London 625, 
Nev Y ork 0,8tJIO 

Paris 23,57 
Milano 15,2185 
Brükıel 4,70So 
Alina 87,51 
Cenevre 3,46 
Sofya 64 Ol ıı 
Amsterd. l '431 
Prag 2z,7615 
Vivaneı 4,2215 

Madrid 12,65 tJ 
Berlin ı ,98~ 
V arşova ..ı,24 , 
Budapeşt 4,0~ 
Bükreş 106,80

1
, 

Belgrad 34,58 , 
Yokohama 2,15 

1 
Moskova 23,53 
Stokkholm 3,1~ 

Esh8~ 
Açılı# 

Aılan çimento 1~ 
91• 

Merkez bankaaı ~ 

Tahvil 
Anad. M. Vadeli 

"DEVRİ~ 
Tercüme Bürosu 

Her lisandan ve her türlü tercüme işle'' 
hassa münakasa ve müzayedelere müte.Jlli~ 
melerin tercümesi derühte edilir. 

Azami ihtimam ve sürat 

Fiyatiar gayet mütedi
1 

uMÜNAKASA GAZETESİ,, AboneJef' 

Hususi tenzilat yapılır 

Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Y C'ğurtça.ı t.Jİ 
Telefon: 49442 


