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S msun Vilayet Makamından: 

17.ı.938 perşembe günü saat 15 te Samsun vilayet 
daimi encümeninde 1190 lira keşif bedelli Samsun çar
şamba yolunun 7 +413 ncü kilometresindeki Kirazlık kö
prüsünün tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işe ait Bayındırlık işleri genel şartnamesi şose ve 
tesviyei türabiye kargir inşaat fenni şartnamesi ve keşif 
defteri ve hususi şartname ve mukavelename vilayet 
Nafıa direktörlüğüne gönderilecektir. 

Muvakkat teminat 89 lira 25 kuruştur. 
Talihlerin en az IOOO liralık bu işe benzer iş yaphğı

na dair resmi belgeyi ve ilandan sonra alınmış Ticaret 
ve sanayi vesikalaranı ve 2490 numaralı eksiltme kanu· 
nundaki şeraiti haiz olmaları lazımdır. 

Dahiliye Vekaletinden: 

Edremide I0,9 kilometro mesafeden su isale i kaptaj ve mas
laklar inşusı, su deposu tamiri, şehir şebekel)i yapılması, mü
teferri malzeme tedarilci kapalı zarfla eksiltm~ye konmu,tur. 

1 İşin muhaınmen bedeli 57390 lira 38 kuruştur. 
5 İsteklıler bu işe aid şartname, proje vesair evrakı 287 

kuruş mukabilinde Dahilıye v ~kal eti Belediyeler imar he yeli fen 

Şefliğinden alabiiirler • 
3 Eksiltme 21 mart 93 tarihine rasllıyan pazartesi günü 

saat 11 de Ank da D hiliyc Vekaleti binasında toplanacak Be-
lediyel~r imar heyetince yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yuılı te· 
minat ve v~saiki ayni gün saat lO n kadar komisyon reısligine 

teslim etmiş olmaları lazımdır. 
A- 2490 ıayılı kanunun 16 ve 17 ncı maddelerine uyıun 

4145,52 liralık muukkat teminat. 
B- Kanunun tayin ettiği vesikalar 
C- Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeğe 

bir mani bulunmadığına dair imzalı bir mcktub. 
O- Belediyeler imar Heyeti fen fen şefliğinden münakasaya 

rirme~ için alacakları vesika. 
5- Teklif mektubları ihale günü saat 10 a kadar makbuz 

mukabilinde ko:nisyon Reisliğine v~rilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklif mektublarını iadeli tnahhüdlü ol

olması ve nihayet bu s&atc kadar komisyona gelmiş bulunma ı 

lizımdır . 
Bu iş hakkında fazla İl.abat almak istiyenlerin Belediyeler 

İmar Heyeti fen şefliğine müracaat etmeleri. 

• • * Bornova ya 5,5 kilometro mesafeden su isalesi, kaptaj, 
ma lak, depo inşnsı, şebeke yapılma ı, malzeme tedariki ve mü
teferri hususat kapalı urfla eksiltmeye konulmuştur. 

l İşin muhammen bedeli 60,643 lira 05 kuruştur. 
2- İstekliler bu işe aid şartn me, proje ve sair evrakı 303 ku· 

ruş mukabilinde Dahiliye Vekaleti Belediyeler imar heyeti fen 
,efliğinden alabilirler. 

3 Eksiltme 21 mart 938 tarihine rastlıyan pazartesi günü sa-
at il de Ankarada Dahiliye Vek~leti binasında toplanacak be
lediyeler İmar heyetince yapılacaktır, 

4- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı te
minat ye vesaiki ayni gün saat 10 a kadar Komiıyon reisliğine 
tealim etmiş olmaları lazımdır. 

A- 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maJdelerine uyırun 
4282, 15 liralık muvakkat teminat . 

B - Kanunun tayin ettiği ve ikalar. 
C Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye 

bir mani bulunmadığına dair imzalı bir mektub. 
D- Belediye imıı.r heyeti fen şefliğinden münakasaya ırirmek 

için alacakları ve ika. 
5- Teklif mektubları ihale günü saat 10 a kadar makbuz mu

kabilinde komisyon reisliğine verilecektır. Posta ile göndedilecek 
teklif mektublarını iadeli taahhüdlü olması ve nihayet bu saate 
kadar komiayona gelmiş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkındn fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler 
imar heyeti fen şefliğine müracaat etmeleri . 

• • • 
Uşağa 5,5 kilometro mesafeden su isalesi kaptaj, mas-

lak su deposu inşası, malzeme tedariki ve müteferri hu· 
ıusat kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

l - işin muhammen bedeli 125,584 lira 50 kuruştur. 
2 - İsiekliler, bu işe aid şartname, proje ve sair ev

rakı 628 kuruş mukabilinde Dahiliye Vekaleti Belediyeler 
imar Heyeti Fen Şefliğinden alabilirler. 



Sayfa 2 

3- Ekıiltme 21 mart 938 tarihine rastlayan par.artesi 
günü saat l lde Ankara Dahiliye Vekaleti binasında top· 
!anacak Belediye imar heyetince yapılacaktır. 

4- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağida 
yazılı teminat ve v saiki ayni gün saat 10a kadar Ko
misyon Reisliğine teslim etmiş olmaları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 nci maddelerine 
uygun 7529,25 liralık muvakkat teminat. 

B- Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye 

girmeğe bir mani bulunmadığına dair imzalı bir mektup 
D Belediyeler imar heyeti fon şefliğinden münaka-

saya girmek için alacakları vesika. 
5 Teklif mcktublara ihale günü saat 1 O a kadnr 

makbuz mukabil nde komisyon reisliğine verilecektir. Pos
ta ile gönderilecek teklif mektubhırmın iadeli taahhüdlü 
olması ve nihayet bu saate kadar Komisyona gelmiş bu
lunması lazımdır. Bu iş hakkında fazla izahat almak is
teyenlerin Beledıyeler ımar heyeti fen şefliğine müracaat
ları. 

Afyon Nafıa Müdürlüğünden: 

Teklif edilen bedel layık hadde görülmediğinden dolayı ihale 
edilmiyen Afyon Lisesinde ynpılacak 44799 lir 66 kuruş keşif 
bt"ddli tadilat ve pavyon inşaatı bu kere şartnamedeki müddet 
keyfiyeti uzablarak daha mü nid bir şekilde yeniden ve 17.2.938 
tarihine müsadif perşembe günü saat 15 te Afyon nafıa Müdür
lüğü komisyondn ihale edilmek üzere k palı zarf usulilc eksilt
ıneye konulmuştur. Eksiltme şartname i ve buna müteferri diğer 
evrak iki lira yirmi dört kuruş bedel mukabilinde Afyon Nafıa 

Müdürlüğünden alınabilir. Muvakkat teminat 3310 liradır. istek
lilerin Nafı vekaletinden 93 senesi için atın nış otuz bin lira· 
lık müteabhidlik vesikası göstermeleri ve teklif mektublarını 17 
§Ubat 938 tarihinde snat 14 e kadar Afyon Nafia Müdürlüğüne 
gönd rnıeleri ilan olunur. 

Iğdır Malmüdürlüğünden: 

lğdırda yapılmakta olan Hükümet Konağının 15000 
ve 4000 liralık ceman 19,000 liralık inşaatına ılaveten 
mezkür inşaatın bakiyesi olan 17818 "Ol,, liralık bir kı· 
sım inşaatı da kapah zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 25.'>.938 t rihine musadif cuma günü saat 
15 le Iğdır Malmüdürhiğünde toplanacak eksiltme komis· 
yonunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı 1336.35 liradır. 

Dosyasındaki evrak şunlardır: 
Plan, keşif, silsilei fiat, fenni şartname, eksiltme şart· 

namesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri genel şartna
ınesı. 

İstekli olanl r Nafıa Vekaletinden almış oldukları 938 
yıh yapı ehliyet vesikası, 9i\8 Ticaret odası v sikası ve 
teklif mektublarıaı mühür mumu ile kapatılmış bir zarfa 
koyarak yukarda yazılı saatten bir saat evveline kadar 
Komisyon Rei liğine makbuz mukabilinde teslim etmeleri 
ve yahud posta ile göndermeleri. 

Postada geciken teklif mektubları komisyonca nazarı 
itibara alınacaktır. İlk talibine verilecektir. 

İstanbul Komut nlığı Salmalmn Komisyonundan: 

Gümüşsuyu ha tanesi koğuşlarından bir tanesine girişlerinın 
pazarlıkla tamiri ihalesi 7.2.938 pazartesi günü saat 15,30 da yn• 
pı]acakbr. Muhammen keşif bcdeJi 56 lirıı 9H kuruştur. itk te· 
minatı 27 liradır. Şartnamesi her gün öğleden evvel komisyonda 
görulebilir. fst.klil •rin ilk teminat makbuz veya mektuplarile bc
rnber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesi
kalari le ihale günü vakti munyycninde Fındıklıda Komutanlık 
snbn ima komisyonuna gelmeleri. 

Sivas Belediye Reisliginden: 

J340 lira 76 kuruş bedeli keşifli fenni mezbahanın bazı neva· 
ltisinin ikmali için 15 gün müddetle açık eksiltmeye konmuştur. 
I0.2.38 tarihine tesadüf eden çarşamba günü saat 14 de ihale e

-dilecektir. Keşif ve fenni şartname görmek isteyenlerin beledi
ye mühendislığine ve talip olnnların yevnıi ınezkıirda yüzde 7,5 
teminat paralarile belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı Istanbul 
Satmalma Komisyonundan: 

1 sayılı açık deniz rnotörü güverte tamirinin ~9.1.938 
cumartesi günü t 1 deki açık eksiltmesine istekli çıkma
dığından 8 2.938 sa1ı günü saat 1 1 de yeniden eksiltmesi 
yapılacaktır. 

Tasınlanan tutarı 2024 lira ve ilk teminatı 1 a2 liradır. 
Ş rtnamesi komisyondadır. Göriılebilir. 
lstcklılerin gün ve saatinde k&nuni vesikala ı ve ilk 

temina mukbuzlarile Galata eski ithalat gümrtiğü bina· 
sındaki komisyona gelmeleri. 

1 
l 

MÜNAKASA GA7.ETE51 

Diyarbakır Nafın Müdürlüğünden: 

İki defa eksiltmeye konulup ilanı yapılan 34,230 lira 9'l ku
ruşluk O. Bakır lise pavyonu talibi çıkmadığından 17. t.38 tari· 
hinden itibaren 17.2.38 perşembe günü akşamı saat 11 e kadar 
eski şeraitle pazarlığa konuıduğu ilin olunur. 

Siva Bayındırlık Müdürlüğünden 

1- Eksiltmeğe konan iş Sivas - Tokat yolunun Oi-000 -1+000 
inci kilometreleri arasındaki yola lüzum olan IOl,000 parke ta· 
şının ihzan bu taşların keşif bedeli 9 ,988 lira 90 kuruştur. 

2 Eksiltme 7.2.938 tarihinde paurtesi günii saat 15 de Vila· 
yet daimi encümende açık ekıiltme suretile yapılacaktır. 

3 Talipler ,artname ve bana ekli olan evrakı her gün Si· 
·vas nafıa Müdlrlüğ6ode görülebilir. 

4 Ek11iltmeye girebilmek için talihlerin 749 lira 15 kuru,luk 
muvakkat teminat vermeleri ve ehliyeti fenniye Yeııikalarile ti· 
caret odası ıicil vnrakalarının ibrazı lazımdır. 

• • • Eksiltmeğe konan iş Sivas Tokat yolunun o+<l60 1 +000 
ınci kilometreleri arasındaki yola 77:120 parke taıın ihzarı bu 
taşların keşif bedeli 7666 lira 73 kuruştur. 

Ekıiltme 8.2.938 tarihinde sah günü saat 15 tf" vilayet daimi 
encümende açık eksiltme suretile yapılacaktır. 

Talipler şartname ve buna ekli evrakı her gün Sı vaa Nafıa 

müdürlüğünde görebilirler. 
Eksiltmeğe girebilmek için taliplerin 575 lira muvaklc:at temi

nat vermeleri ve ehliyeti fenniye vcsikalarile ticaret odası sicil 
varakalarını ibrazı lizımdır. 

• * • 
Büyükadada Çuıar caddesi 56 54 No. lı evin tamiri ile Beşik-

ta 24 üncü mck. t miri. Bak : İııt. Belediyeıi ilanlarına. 

Elek rik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 
.........,__,.t'!ılll ::cynıe., ..................... ~ 

Manisa Şehri Elektrik Tesisat Birliği Reisliğinden: 

Manisa şehrinde yeniden yapılmakta olan elektrik 
santralı binası demir çatısı nafıa müdürlüğünden musad
dak proje, plan ve keşifnameleri mucibince 4436 lira ke· 
şif bedelile açık eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işe ait şartnaıne ve evrak şunlardır: 
A- Eksiltme şartnamesi ve buna merbut hususi ve 

fenni sartname. 
8- Mukavele projesi 
C-- Plan ve projeler 
istekliler bu evrakı 22 kuruş bedel mukabilinde Ma

nisa şehri elektrik tesisat birliği reisliğinden alırlar. 
Eksiltme 16.2.38 tarihine rastlıyan çarşamba gunu 

saat 15 te Manisa belediye dairesindeki hususi mahallin· 
de toplanacak olan birlik encümence yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek ıçin isteklilerin 333 Hra mu
vak at teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki ve
sikaları haiz olup getirmesi lazımdır. 

A- 938 yılına it ticaret odası vesikası. 
B Bu demir çatı işb biL.Zut yapabilir ehliyet de ve· 
bir ehline ayırtabilir olduğunu gösterir vesik:ı. 1 ya 

1 

ı-
Mensucat-Elbise- undura-Çamaş1r \' ~ 

1..,taııhul Bölgr San'at Okulu Ek iltmc '<' ihale Komisyonundıı.n 

!\evi Mikdarı Muhaın. Bedeli 11k teminatı 
Lira K. L. K, 

Kısa palto 100 J 'l 25 91 88 
İhale ı 17.2.9:38 pcı~o.;mbe ~üunü aat J4 dt> açık --biltme 

U::5ulile \apılat'acaktır. 

l:ıtanbul füilgc 5a11"..ıı ( 11-..ıılu 'alı·lıe::ıı it;iıı kı-;a p.ılto eksilt· 
nıeye konulmu~tur. Hu lıwmsta gerekli durum yııl arda ya· 
zıJmıştır. ~ksıltme Cağaloğlunda ) iik C'k mektepler muhase
beciliği lıina::ıında yapılaı·aktır. Ek::ıiltnıf'vc girecekler Tica
ret odasından 9~7 \e~ib--ıııı ta,ını.tları \C 2190 ııumar,ılı 

kanunun emrettiği C\ ::ıaf 'r ~arlı lıait olmaları lazıPH!ır. 1 -
tck)iJer belli gün \'C :snulte wÖZÜ geçen muh8::5Cberı)İğ"<' \'ü 

şartnameyı görmek içın de ol...ula ha vurmaları ilrııı olmıur. 

Sivas Erkek Öğretmen Okulu Direktörlüğünden: 

Lira kr. Metre Takım Çift Cinsi üzde temin. Lira kr· 
1234 10 287 lacivert kumaf 92 56 
488 25 115 isk rpin 36 62 
575 00 115 dikiş ve iç masrafı 43 13 

2297 35 yekıin 172 31 
Okulumuz yatılı talebesi için alınması zııruri ola;ı yukarıda 

cins ve :miktarile tu t11rı yazılı ,:ı kalem eşya 24. 1.38 den itibaren 
açık eksiltmeye konulmuştur. İhale~i 8.2.38 sayılı günü saat 14 
de kültür direktörl6ğünde yapılacağından iıteklilerin yüzde 7,5 
teminat akçalarile birlikte kültür direktörlüğüne gelmeleri ve bu 
hususta izahat almak isteyenlerin okul direktörlüğüne müracaat· 
ları. 

İstanbul Lev zını Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Ordu hastaneleri için alın cak 23200 metre pijamalık 

bez eksiltmesine talip çıLm.ıdığından 15.2.938 sah günü 
saat 14 de Tophanede İstanbul Levazım Amirliği Sabı,
alma Komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 5568 lira, ilk teminatı 417 lira 60 1\uruş
tur. Şar name ve ııiimuncsi komisyonda görülebilir. İc:
teklileı ın kanuni belgelerıle beraber belli saatte komis
yona gelmeleri. 

İstanbul Belediyesinden: 
i~ 

Karaağaç müessesatı Müdörlüğüne lazım olan 
tane yanım söndürme makiuası pazarlığa konulaıuşt 
Buna 40 lira bedel tahmin edilmiştir. Evrakı Encü.,e, 
kaleminde görülebilir. İstekliler 7.2.938 pazartesi ıJÖ a 
nü saat 14 de Daimi Encümende bulunmaladırlar. 

d • • • 
Yollar şubesine ait kamyon şaselerine 38 kale; lı 

malzeme pazarlığa konulmuttur. Bunların hepsine 2 
lira 6 kuruş fiat tahmin edilmiştir. Listesi Encüıııe• 
kaleminde görülebilir. İstekliler 7.2.938 pazartesi 'J6 
nü saat 14 de Daimi Encümende bulun 11alıdırlar. 

'-----------,--------------------
Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzem~ -- _._ ... ~----.. ~ ..,_, -
Ankua Merke:ı Hıfzıssıhha ; .. ü~sıuesi Sabnalma Komisyoıııl 

MüHsescmi:ı kütübbancsine sabo alınacak muhammen b 
3997 lira ola• eıki senelere aid tıbbi mecmualıır 19.2.938 c:ıı 
teıi ıünü saat l l de açık eksilmeye konmuştur. 

İstekliler her gün müe11eae muhuib mutemedliğinden li•1 

alabilirler. 1-
i,.tekli Ticaret Oduına kayidli olmakla beraber ayrıca 

7,5 teminat parasını hudud veznesine yatıracaktır. 

Mütcferril· 

Sıvas Vilayetinden: 

24. t.938 tarihinde ihalesi Sıvas daimi enciimenin de Y\ 
cağı ilin edilmif olan 989U lira keşif bedelli 100 bin psrkt 
na talih çıpmlldığandan ekslltmesinin 5.2.938 gününe kadar 
tıldığı ilin oluaur. 

Gaziantep BelediyHinden : 

Gaziantep Belediyeıi buz fabrikasına ili.Ye edilecek teıi•• 
talip çıkmadıtından bir ay m'1ddetle tekrar eksiltmeye kon11111f 

Tesisatın muhammen bedeli 10617,05 liradır. 
1 

2- İıtekliler bu ite ait şartname ve sair evrakı Gaı•• 
Belediyesinden parasız alabilirler. 

3 Eksiltme 25-2-938 tarihine rasthyan cuma srünü saat 
1 

Gaziantep Beletiiyeıı.inde yapılacaktır. 
4- Muvakkat te111in9t 788,78 liradır. 
5 Teklif mektublarında timdiye kadar b11 işleri y•Ptı 

dair 6000 lirahk bir vesika ile işin lllaşından nıhP.yctine ~' 
çalıştıracağı bir fen adamı ve vesi kaaını gösterecektir. 

4
b 

6- Teklif meklubları ihale günü aut 14 • kadar ilr.111 

mukabilinde Belediye Reisliğine verilecektir. _ 
1 

7 Poıta ile gön.Jerilt>cek mektubların iadeli taatıhocl 
ması ve nihayet bu saate kadar riyasete gelmiş bllloll 
lazımdır. 

8 Bu iş hakkında fazla izahaı almak istiyenler!n 
Belediyesine mürncaat etmeleri ilin olunur. 

• • • 1 

Yollar şubesine ait kamyon şaseler için 38 kalem malıeı# 
lınacaktır. Bak: 2 ci sahifedeki İıt. Belediyesi ıliniarına. 

* • • 
Karaaiaç müeuesatı Müd. için iki tane yangın söndürfllt 

kinesi alınacaktır. Bak: 2 inci hahifedeki İıt. Belediyesi ilaı:ıl• 

1 

• 
* • 

Muhtelif boyda iç Ye dıf li!tik alınacaktır. Bak 
1 yeıi ilanlarına. 

ı~ 
Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Diyadıakır Levazım mirliği Salınalına Komi ·)untıııd 
:. 2-1 ·938 cumarte. i günü ant 10 da kapalı zari ıı

ıhale:;İ yudılaı·ag; hilrlırilen 15 hin kilo ade yağına r.ıt' 
giiıı vr, saatte istekli çıkmadığından konıi~yoııca bir H' 

fınıla pazarlıkla atın alınacaktır. .MU\akkat teminallp 
lir,t olup i teklilerin h~r gün me ai aatler dahilinde 
hukır levazım amirliği ı:ıatınalmn komisyonuna miirac:ıB 
ilan olunur. 

Lüleburgaz Tüm ~atıııalnıa Komiı.:yoııundan: 

b 1 "' b' ı· · · ·ı · 1 118,3()() kil0 
Hayra o u ~v. ır ığıııın ı ıttyacı o an 

maıı açık ek iltıne ile ı6.2.ll38 aat 16 da alınacaktır. 
1
• 

hammcn bedeli 1183 lira ilk teminatı 88 hra 72.5 kllrt 
lsteıdileriıı şartııaıne ini görmek üzere her gün ,e 1 

siltrm'\ e iştirak içiıı belli gün ve aatte teminatları 'e~ 
nuııi \ e'-İkalnrile Liilehurgaz Tiiın atınalıııa komic:} 1

'
11 

bulunmaları. 
~ 

• • * Liilehuq~az ·,.. birlığiııin ihtiyacı olan l 20 lı111 ~ 
kuru ol açık rbiltme ile 16.2.938 saat 15 te alırıJt~ 
1uhanımen hedeli 2700 lira ilk lt>minalı 202 Jır,ı 5 

rıı~tıır. 1 teklılerin aı Lnaıne ini göınek ıizerP her gıı" 
ek iltmPH~ i::tirak için hdli giın ve .. antta teminatları \ 
nuııi ve ikal,ırile Liil hıırgnz Ti.imen ... atınt1lm konll ' 
Ja hı.ılunmaları. 



lstanhııl Bcledi)C iııden: 

Ve · · altı "iclth nakil\ ı- n'sminclcn olan lıorcundan dolayı lıariz 
hiltn~~ alınan Doç markalı ve 2127 numaralı takse otoıııo· 
da 

9 
.. -. ubde Kızılmc-;ciddı• ;{ n uınaralı evin iinündekı ar ... a-

llı .2.938 çaq~amha güııii o.lal l 1 clı• açık arltırıııa ilr sa
acağ ı· 1 1 an olumır. 

1 .... "'* \ e"aiti nakliye resmindPn olan horruııdan 
ıaeız J 

01 
• a lınd.ı alınan Huik marJ... ılı \ e ~ 171 numaralı 

~ ornobiJi ~i~lıancde Anadolu garajındn 8.:Z.938 alı 
at 11 de aı·ık ıultıı nıa ıle :-:atılı cağı ılaıı olunur. 

Türk Hava Kurumu Samsun Şubeainden: 

dola ı 

t ıhi 

~iinii 

b, 1'urk ha•a kurumu tarafından toplattırılacak kurbnn deri ve 
ol '5•klnrın ihale günleri aşağıda gösterilmiştir. İsteklilerin tayin 

un•n günlerde aid oldukları t.abelere müraca tları ilan olunur. 
S, ihale tarihi 
V tn_"un 7 .2.38 
Ç ttırköprü 7.2 38 
•rşanıba 3.2.38 

pa:ıarteai günü saat 15 te 

" 
,, 

" 
Salı ,, .. 14 de 

Edirne Vilayeti Huıuıi Muhasebe Müdürlüğünden: 

'tı İ.d rei 6usuıiyeye aid Erika markalı l5 lira. muhammen kıy· 
İıtetın.de:n port tif küçük yazı makinesi pazarlıkla satılacaktır. 
tı cklılerin 18.2.938 cuma günü saat 15 te müracaatları ilan olu· 
lir. 

• * • 
~ Haliç ve rıhtım tarafında 1 ve 2 No. lı iki tane kısa anka· 
ı • tdncaktır. Bak: İst. Beled. ilanlarına. 

~ 

··dür üğü de : ı ı 
1 

s lar U. 

. 1 -İdaremizin Zonguldalc't Şdl"l ı rnıc •e projesi mil ı1 Cıbince yaptıracagı barut tecrit dc1>o u inşaatı pazadık 
lls ) 'l 

U ı e eksiltmeye kon nuştnr. 

1
. 2 -Keşif bedeli 425 lira ve muv.ıkkat leminalı J2 
tadır. 

3 Eksiltme 9.2.938 tarihınc rnstlıycın çarsJmba giinü 
&aat 1 G da Kabataşt.ı Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alını Komisyonunda yapılacaktır. 
in _4-Şar~uame ve proje<>~ 2 kuruş bc~el ~uka.~il-~n~.e 
~ .~•sarlar inşa. t Şubesile Zonguldak Mustakıl Mudurlu 
t?lınden alm.ıbilir. 

.. 5 İ teklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
Ytııde 7.5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı ge-
Çen komisyona gelmeleri ilan olunur (432) 3 - 4 

* * • 
İdaremizin Paşababçe Miiskirat Fabrikasında şart

tıanıe ve projesi mucibince yaptırılacak Kanalizasyon in· ' 
Şaatı kapala zarf usulile münakasaya konmu tur. 

t 
2- Keşir bedeli 22890 lira 5 t kuruş ve muvakkat 

ern· •nat 1717 liradır. 
3 Eksiltme 15-2-9.}8 tarihi·ıe rasthvan Sa # A.tt 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat 

salı gunu 
Şubesindeki 

ırn Komisyonunda yapılacaktır. 
h' 4 - Şartname ve projeler 1, 14 bedel moka bilinde İn
l~arlar Umum Müdiirlüğü İn ·aat Subesile Ankara Baş· 

lllud Ürlüğünden alınabilir. 
5 - Eksiltmeye iştir k etmek isteyenlerin fenni evrak 

ve Vesaikini İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ay
rıca ehliyet vesikası almaları lazımdır. 
ttı 6 - Mühürlü teklif ·mektubunu, kanuni vesaik ile 5 ci 
p Elddede yazılı ehliyet vesikasını ve yüzde 7,5 giivenme 
~:tasını ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü 
Ilı' R'eç saat 14 e kadar yukarıda adı geçen Alım Ko
rııısyonu Başkanhğana makbuz mukabilinde veril•niş ol· 

alıdır. (430) 3-4 
... . 
• 

ar 
1
- Kabataşta Ş uap imalathanesile yanındaki ambar 

asının k 1 b . . . b t - . Şa l apatı ması ve am ar zemınmın gro e on uzcrme 
P anma · · · · 'b' 1 k u •ut·ı sı ışı şartname ve pro1esı mucı ınce pazar ı 
\~ eksiltmeye konmuştur. 

ttıi - Keşif bedeli 3294 lira 5~ kuruş ve muvakkat te· 
tıatı 247 ı· d lll ıra ır. 

aat Eksiltme J 5.11.938 tarihine rastlıyan salı günü 
sind ~~,5 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube-

l~ ~Alım Komisyonunda yapılacaktır. . . 
lnh· Şatname ve projeler 16 kuruş bedel mukabılınde 

•sar} 1· V ar. nşa:ıt Sul esinden alınabilir. 
a tt .. isteklilerin pnzar!ı 'o: için tayin edilen gün ve 

a.<{1 e Yuıdc 7,5 güvenme pare lariyle birlikte yul·arıda 
g Çen Komisyona gelmeleri il ıı olunur. (579) 2 4 

MÜNAKASA GAZETESİ 

Hepsine 200 lira bedel t.ıhmio edilen Karaköy köp· 
rübaşmda Haliç ı; e Rıhtım taraflarında 1 ve 2 N.h iki 
tane kişe ankuı satılmak tiı.rf" açık artbrmaya konulmuş· 
tur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. is
tekliler 15 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile be
raber 18 2.938 cuma giinü saat 14 de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. \B) (680) 

• • • 
Belediyesi nakil vasıtalarına lüzumu olan muhtelif 

boyda iç ve dış lastik kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. Bunların hepsine on bin lira bedel tahmin edil
miştir. Eksiltme 18.2.938 cuma günü saat 15 te Daimi 
Encüm. nde yapılacaktır. Listesile şartnamesi Le•azım 
Müdürliiğünde görülebilir. İstekliler 2490 N.lı kanunda 
yazılı vesika ve 750 liralık ilk teminat makbuz veya mek· 
tubile beraber teklif meldublarını havi kapalı zarflarını 
yukarda yazılı günde saat 14 e kadar Daimi Encümene 
vermelidirler bu saattan sonra verilecek zarflar kabul 
olunmaz. (B) (686) 

• • • 
Muhammen Temin atı 

bedel 

Büyükadada çınar cadde inde 56 54 
N. evin tamiri 244,98 36,75 

Beşiktaş 24 üncü mektebin tamiri 246,20 36,93 
Yukarıd keşif bedelleri yazılı tamirler ;ıyrı ayrı pa· 

zarlığa konulmuştur. Keşif evrakile şartnameleri Levazım 
Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında gösteri
len teminat makbuz veya mektubile beraber 7.2.938 
pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalı

dırlar. (İ) (687) 

e 

Gi.izeı Sanatlar A ademisi Artır
ma ve E silt:me Komisyonundan:ı 

Akademide bulunan tahminen 15 3 ınoloz duvar taşı ve tl8 
pnrça mermer taş 14 2.938 tarihinde s at 15 te Cağaloğlundaki 

Yükselt mel\tcbler muhasebeciliğinde müteşekkil komiıyon tara· 
fından açık arttırmP ile satılacaktır. Hepsinin muhammen bedeli 
50 lira ve muvakkat teminat miktarı 3 lira 76 kuruştur. Şartna· 
mc Akademıden her zaman bcd isiz olarak alınabilir. Taş ve 
mermerler i .. tiycnlere mahallinde göaterilir. (582) 2-4 

~~~~~~~~~~~~~~~! 

! D.D.YOLLA!lı İŞLETME u. MüoUıuföUNo;N l I 
:.; 

Muhammen bedelleri ile mıktar ve evıçafı aşağıda yazılı 2 
gurup mıılzcme her gurup ayl'ı ayrı ihale edilmek şartile 10.2.38 
per emb~ günü sant 10,30 da Haydarpa ada Gar binası içindeki 
satınalma komisyonu tarafından açık <'k6iltıne ile satın alınacak
tır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve hi
ı.alarındıı yaz.ılı muvakkat temin1ttlarile bir\ikte eksiltme 2ünü 
~aatine kad.u komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler H ydarpnşa Gar binası içindeki u tın· 
alma komisyonu tar fından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1 27500 kilo muhtelif eb'atta U. de niri 300 kilo 40X40 mm 
cb'atlı dört köşe demir 40H kilo 8X60 m ın eb'adında laına 
demiri muhammen bedeli 3428 lira muvakkat teminatı 
257 lira IO kuruştur. 

2 Muhtelif cins, eb'at ve mildarda beş kalem :ı buvatmanlı 
dökme boru ve teferruatı muhammen bedeli 1105 lira 85 
kuruş muvakkat teminatı 82 lira 94 kuruştur. 

Tiyatrolar 

Tt:PEBAŞI DRAM KISMI 

Yazan: 
Mahmut Yauri 

Bu akşam 
saat 20,30 da 

SÜRTÜK 
3 perde 

imtiyaz. sahibi -re vaa itleri 
Oi .. ~tr m-;. · lıımn · Ginı 

(457) 3-4 

ESKİ FRANSIZ TİYATROSU 
KOMEDi KJSMI 

Bu akşam 
saat 20,30 da 

Sözün 
Kısası 

komedi 4 perde 
Y zan: 

Von Schonthan 

1111 ııı mı 

1 
ili ı 1 

11111!11 

Türkçesi 
M. Morny 

8a115 ft :rcr: ARTUN Ba&nnnı 
\.:\I tıı BHlur -ıc.k No. 10 

Kanunlar, f(c;.rarnameler, Ticaret muahedleri 

Türkiye ve Romanya arasında Ticaret Anlaşması 

(604 üncü nüshadan devam) 

Liste 2 
Aşagıdaki numaraların karşısında gösterilen Rumen menşeli 

mallar Türk iyeye :zirde derpiş edilen senelik kontenjanlar dahi· 
lindc idhal edilecektir. 
Türk tarife 

No. 
24 

Eşya 

Peynir • Ka,kaval 
Kontenjan 

10 ton 

66 Tııtkal-A. hayvani tutkal, toz, livh çubuk) 
halinde ) 
B. Jelatin, toı, lhha, çubuk h lindc ) 
C. Bunl:ırın mamulah ve yapıştırmnğa mah-) 45 ., 

euı mustahz:arlar ) 
D. Gom, laka ) 

72 Deriler - Yaş, tuzlu v~ kirece batırılmış, iş-) 

lcnmemit, tüylü veya tüysüz ) 

C. Sair deriler: ) 

1) on kiloya kadar ) 1000 " 
2) on ı~ilodan on sekiz kiloya kadar (IO ha·) 

riç) ) 

3) on sekiı kilo vo ondan yukarı {18 dahil) 

73 Deriler • Kuru, işlenmemiş, tiıylü veya t<iy·) 

ıüz. ) 
C. Sair deriler ~ 
1) Altı kiloya kadar ) 300 ,, 
2) 6 kilodan IO kiloya kadar (6 dahil 
3) 10 kilo (10 dahil) ve ondan l•ukarı ) 

126 Keçe fapka taslağı (klof) kadın erkek ve ) 1 " 
çocuk içi11. ) 

271 Tababette müatamel nebatat 
(her ııevi ve her şekilde) 
Bütün poı:iıyon. 0,5,, 

284 A l 
D2 

286 

Kibrit imalinde kullanılan kereste (salibi· 
yettar vekaletin müsaade ile) 3000m.c. 

) Parke tahta ıvc kontrplike tahtalar 
A. Yapıştırılmamış 
B. Yapıştırılmış 

) 40ton 
) 

288 Yalnı yumurtaların ambalajı için rende ta· 
lası 1000 ,, 

289 Hazırlanmış fıçı t.ahta11 ve ağaçtan fıçı çen· 

beri 2000 " 
290 A.B 
296 B 

Ağaç fıçı 5000 " 
Her nevi agaçtan knba alat ve edevat, mu· 
nuat 5 ,, 

302 Ağaçlan kundura çivisi (kesilmiş vey& şerid 

halinde kürdan 2 " 
(Devamı var) 

lst. Ticaret ve Zahi e Borsas 
[Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul J 

3 - 2 • 1938 

FİA TLAR ( Cours officiels) 
Afion (Opium) 
Butday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday sert {Blc dur) 
Buğday kmlca (Ble roux) 
Arpa Aoadol (Orge An.) 
Arpn yemlik 
Çavdar (Seigle) 
Peynir kaşer (Fromagc kachere) 
Nohut iri(Pois chiche) 
Yulaf (Avoine) 
Mııır sarı (Mala jaune) 
Kaplıca 

Güz. Yünü 
Ceviı. içi 
Susam (Scsame) 
Mercimek (Lentillel 
Tiftik mal 

,, oğlak 

İç fındık (Noi . decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 

GELEN (Arri\·age-.s 
Afion (Opium) k 
Buğd y (Blc) 90 
Arpa (Orrc) 77 
Çavdar (Seiglc) 
Un (Fariue) 65 
Mıeır (Mais) 62 50 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) I03 -
Fasulye (Haricot sec) 30 25 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foinl 
Susanı (ıeeame) 

Ku, yemi (Millet) 
Mercimek {lentille) 
Nohut lPois Chicbe) 

14 -

Zeytin }'ağı {Hu ile d' ol.) 14 -
B. Peynir (Fromag~ B.) 
Tiftik 14 25 
iç fındık (Nois. dec.) 
Rnzmol 
İç badem (amande) 

15 

Aşağı (Moinıı) Yukarı (Phıs) 

!) 35 -
5 20 

4 5 

5 

4 3 50 
4 30 

16 JO -

130 
3.3 

5 37 50 
5 32 -

4 7 50 

134 
3320 -

GİDEN (Exportation) 
Razmol 100 
Arpa (Orırc) 
Tiftik 
Kuş yemi tmillel) 
Nohut (Po:s cbiche) 
İç fındık (Noıs dec.) 
Un (farine) 
Kıl (poil) 

1 Yapak (Mohairel 
K fındık (Noisett ) 
İç ceviz 

DİŞ FlATLAR 
(Marches Etrangers) 

Buğday (Ble) Liverpul 5 27 
" ,, Şikago 4 33 
" ,, Vinipek 5 8.'l 

Arpa (Orge) Anverıı 4 55 
Mısır (Mais) Londra 3 92 
Ket~n t.(Gr.Lin.) ,, 7 82 
Fındık (nois.) G. Hamburg -l4 
K • • 
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ADMINISTRA"l ıvı 

Yoghourtchou Han 
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Galata. Perchcmbc Baıar 

Tclephonc: 49-142 

Boite Postale N. 1261 

Adresse Telegraphique : Pour la Publicite s'adreas:er 
a l' Administratioo Journal Professionnel des Fournisseurs et des Enlrepreneurs de l'Etat lr;;t ınbul MÜNAKASA 

[ , 

Objet de l' adjudication 

& A djudicatlons au Rabais 

Mode 
d'adjudicat. 

Prix 
eatimatif 

Caution. 
Proviıoire 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier des Cbargeı 

Jours Heure 

Coırstnıctiom-Reparation- Trav Publics-Materiel de Construction-Cartographie ---·---· ---
Rep. du pont "Kirazlık,, ı route Samsoun-Tchar

chamba. 
ıı Adduction d'eau d'une distance de 1400 m. a Ma

rache, cap'tage, construction d'un maıılak. depôt, 
reseau et fournitures de materiaux •ecessaires 
(cah. clı. P. 867). 

'I 

1 

Adduction d'eau d'une distance de 5,5 km. ;ı Bur
nova, le: c&ptage, construction maslak. depôt, re
ıeau, fourniture des materiaux necessaires et au· 
tre11 .accesıoires (eah. eh. P. 303). 

1

1 

Adduction d'eau d'uııe distance de 10,9 km. a Ed
remit, captage, COl\!ltruction maslak, reparation 
dcpôt, rcseau et fourniture des materiaux ncces
saires et aotrıes aceessoires (eab. eh. P. 287). 

Adduction d'eau d'une distanee de 5,5 koı. a Ou
chak. captage, constructi.:m maslak, depôt, re· 
seau. fourniture des materiaux necessairea et au· 
tres acceHoircs (cah. eh. P. 628). 

Adduction d'eau d'une distance de 24 L:m. a Me
nemen, captage. construction maslak, dcpôt, re- t 

seau. fourniture des materiaux et autres acces· 
soires (cah. eh. P. 526). 

Constr. d'un paviHon au lycee Afion (aj.). 
PreparatİC\n de 101000 paves pour constr. de route 

Sivas-Tokat. 
Preparation de 77520 paveı pour coruıtr. de route 
Sivu-Tokat. 

Constr. konak fOUVentemental a lgdir (1 partie). 
Rcp. pont du moteur marin No.l tCrh.eh.p224(aj.). 
Coııstr. d'ua pavillon au lycee Oiarbakir (aj.). 
Diveraes reparations a l'abattoir 
Rep. a l'bôpital Cumuehsouyou 
Rıip. maison d'habitation Na. 56 54 a Buyulcada 

,, 1190 --

Pli eaeh 173466 09 

,, 60643 05 

" 
57390 38 

" 
125584 50 

,, 

" ?ublique 

" 
Pli caeh 
Gre a grc 

" 
Publique 
Gre a grc 

" 

105187 34 

4•1790 66 
998~ 90 

7666 73 

17818 01 
2024 -

3340 76 
356 99 
244 98 

Rep. bitiment 24 eme ecole 'liechiktaehe. ,, 246 20 

Electricite-Gaz-Chauffag e Central .J.!!ıstallation et Materiel) 

Construction toiture en fer de la centralc electri
quc (cah. eh. P. 22). 

Ha billement - Chaussures Tissu.s- Cuirs. 

Paletots courts : 100 p. 
Toile pour pyiamas : 23200 m. {ai.). 
Etoffeı pour costumee : 287 m. 
Chaussures : 115 paires 
Confeetion de costumes : 115 comolets 

'I ravaux d'lmprimerie-Papeterie 

Revues de medecine pour la bibliotbeque de l'lns
titut sanitaire. 

üivers 

Machinc extinteur d'incendie pour l'lnstitut Kara
aghateh : 2 p. 

Materiel pour chaasies de carnion : 38 lots. 
Pavi-s : 100000 p. (aj.). 

ı; Materiel pour instal. fabrique de glace a Gaziantep 

l
' (aj.). 

Chambre a air et pneus 
1 
1 

1 

Provi~ions 
:ı-~ 

ı ı Foin : 120 t. 
lı 

Paille : 118-300 k. 
ı ! Beıırre : 1,5 t. (aj. ). 

ı \ 

il 

B) Aôjudications a la surenchere 
Auto marque Dotch : 1 p. 

,, ,, Buick : 1 p. 
Tiseus de coton et laine. machine radio, lits en 

laiton, transformateur ete. 
Oecombreı de deux guichets 

ıı Peaux et boyaux 
,, 

eerire portative. 

Publique 

l:'ublique la 
Gr(' a grc 
Publique 

,, 
,, 

Puhlique 

Gre a grc 

" 

Pli cach 

Publique 
,, 

Gre a gre 

Publique 

,, 
Publique 

.. 
,, 
,, 

Grc a rrc 

4436 

p. 12 25 
5568 -
1234 10 
488 25 
575 -

3997 -

40 -

277 06 

10617 05 

10000 -

2700 -
1183 -

200 

15 

89 25 

9923 30 

4282 1) 

4145 52 

7529 25 

6509 50 

3360 -
749 15 

575 -

1336 35 
152 -

27 -
36 75 

36 93 

333 -

91 88 
417 60 
92 56 
36 62 
·13 13 

788 78 

750 

202 50 
88 72 

,00 -

15 -

Vilayet Samsoun 

Dir. Restauration Mu•icip. Pres Mi
nistere de l'IDterİ«!ur 

Idem • 

" 

,, 

" 

Dir. Trav. Pub. Afion 
,, Sivas 

" " 
Oir. Bienı Nat. lfdir 
Com. Acb. Coınm. G. Surv. Douan. lst. 
Dir. Trav. Publics Oiarbakir 
Municipalite Sivas 
Comm. Ach. Coınmand. lst. Findikli 
ı Com. Perm. Munieipalite lstanbul 
\ Dir. Econom. 

" 
,, 

idem 

17-2 38 

21-3-38 

21-3-38 

21-3-38 

21-3-38 

21-3-38 

17-2-38 
7-2 38 

8-2-38 

25-2-38 
8-2-38 

17-2-38 
10-2-38 
7-2·38 
7-2-38 

7-2-38 

15 

11 

11 -

11 -· 

11 -

11 -· 

15 
15 

15 

15 
11 -
11 
14 
15 30 
14 

14 

Presid. Union Electrique Ville Manisaa 16·2-38 15 -

Com Ach. Ecole des Arb lst. 
Co•. Aeh. Jntend. lst. Tophane 
Dir. Ecole Normale a Sivas 

,, 

Com. Aclı . lnstitut Hyg. Ank. 

l Com. Perm. Munieipalitc lstanbul 
l Dir. F.conom. • ,, 

idem 
Vilayet Sivas 
Municipalite Gaziantep 

Com. Perm. Muoicipalite lslanbul 
Dir. Econom. 

" 

Com Aeh. Div. Lulebourgaı: 

" 
Com. Ach. lnt. Diarbakir Un mois 

Com. Perm. \funicipalite lstanbul 
Dir. E.com. ,, " 

idem 
Dir. Ventes Douanes lst. 

{ Com. Pcrm. Municipalite ı~tanbul 
l Oir. Econoın. ,, ,, 
Lirue Aviation Turque Samsoun 

,, 
Dir. Compt.ıhilite Privee Edirne 

17 2-38 
15-2-38 
8-~-38 

8-2-38 
8-2-38 

lY-2-37 

14 
14 
14 
14 
14 

11 -

7-2-38 14 

7-2-38 14 
8-2-38 

25-2-38 15 

18-2-38 14 

16-2-38 15 -
16-2-38 16 -

a partir du 22-1-38!. 

9-2-38 

8·2-38 
9-2-38 

1?3-2-38 

7-2-38 
8-2-38 

18-2 38 

14 

15 
13 30 

14 

15 
ı4 

15 -

Avis Officiels 
De l' Administration Generale des 

1 Chemins de Fer et des Ports de l'Etş 
Diverses matierea pour peinture dont les noms, qu•11~ 

valeurs estimatives sont indiqueı ci-bu seront achetee• ~el 
ment par voie d 'adjudication souı pli cachete le Vendred•, 
vrier 1938 a 15 h. au local de 1' Administration Geııer 
Ankara. 

Ceux qui desirent y prendre part doivent reme~tre il .~'ı 
sidence de la Commi1Sion le jour de l'adjudication jusqıı 'b 
leurs offres, les garanties provisoircs indiquees pour c 
groupe, les certificats exiges par la loi et un certificat de 
peteoce delivre par le Ministere des Travaux Publics. 

Les cahiers des charges sont distribues gratuitement a 
par le Service d'approvisionnement et a Haydarpaeha 
Bureau de Reception. ·; 

Gararıt•. 
. oı 

provıll 

--1 

Objet Quantite 
Kgs. 

Valeurs 

Huile de 

" 
" Siccatif 

lin anglaise 80@00 
,, raffinee 4000 
,, terebenthine 5000 

7000 

e~_timative 

Ltqs. 

39920 
# 

6860 

Cumartesi 5.2.938 

Ltq•· 
299t 

51450 

* Deri ve barsak (THK Ank. Şubesi} \: 586 
Ank. cezaevi jandr. karakolu işgalindeki 4 oda 

sinin temiri (Ank. Va!.) .\~ 592 
Odun: 566 t. (Tekirdağ Ask. SAK) ı\: 593 
Çanakkale Mst. Mvk. namına Çaoakkaleye gelen 

(Çanak. Mst. Mvk. SAK) .\' 593 
Kimya alet ve edevatı (MMV) .\~ 598 

• Önlerindf' yıldız işareti olanlar mfil:ayedeye a tlır. 
• • .ıos 

Hamiş : uNo.,, işareti ilauı havi ga-ıetemızın sayısını "' 

Samedi 5-2-938 

"' Peaux et boyaux (Lıgue Aviation 1'urque suc. Ank.} N .586 ~ 
Reparation au batiment penitencier Ankara (Vılayet Ankarıı) 
Bois : 566 t. (Com. Ach. Milit. Tekirdagh) N. 593 
Traıı~port de marchandi~es pour l'armee (Com. Aclı. P)ace 

T chanakkale) N. 593 
lnatruments et produits chimiquea (Mio. Def. Nat.) N. 5 8 

* Les aaterisqueı indiqucnt une vente 

N. B.- Les Nos indiqu ·s en regard 
1 journal dansı l equel l'aviı a pa.ru. 

par voıc de Rurencb 

~· des articles sorıt ce 

Tercüme Bürosu 
Her lisandan ve her tiirlü tercüme işleri 

hassa münakasa ve müzayedelere müteallik şıtr 
melerin tercümesi derühte eClilir. 

Azami ihtimam ve sürat 

Fiyat:iar gayet: müt:ediidif 

"MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine 
Hususi tenzilat yapılar i 

Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N· 
Telefon : 49442 


