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~rVlÜNAKASALAR 
ih ' -...··~1at · . . 
~J'a.nırat-Nafıa işleri y_c Malze ı~~!-~~trit , 

Balıkesir Nafıa Baş Mühendisliğinden: 

d,.~Çı~ eksiltmeye konan iş: Balikesir - Bandırma yolun
'( ıty<tk'·atadere köprüleriyle Balıkesir - Bursa yolundaki 
~~Şif boy köprülerinin pere inşaatının 1534 lira 88 kuruş 
ttlad

1 
.. edeli üzerinden yapılan eksiJtmelerinde talip çık

ıt~ k R~ndan 4 nisan 938 tarihine müsadif pazartesi günüR rt ~t bir ay müddetle pazarlığa konulmuştur. 

Pazarlığa girebilmek için 115 lira 12 kuruşluk temi
natı muvakkatenin malsandığına yatırdığıoa dair makbuz 
veya bu miktarda şayam kabul banka mektubu ve yu
karıdaki işi yapabileceğine dair nafıa Müdürl:iğünden 
eksiltmeden en son sekiz gün evvel müracaatla alınacak 
müteahhitlik vesikası veya bu işe girmeğe salahiyet ve· 
ren evrakı müsbite ile birlikte Nafıa vekaletinden alın
mış müteahhitlik vesikasmın ve 938 yılına aid ticaret 
vesikasının ibrazı gereldidir. 

İsteklilerin 2490 numaralı kanun hükümlerine göre bu 
evrakı hamilen 4 nisan 938 tarihine kadar her gün için 
Nafıa müdürlüğüne müracaat edebilecekleri ilan olunur. 

A..~ ışe a~t dosya muhteviyatı şunlardır. 
il Eksıltme şartnamesi 
C:. Mukavele projesi 

D. Demiryolları Adana İşletmesi Eksiltme Komisyoound.ın : 

D Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
p--. Fenni ve hususi şartnamesi 
j~; l<eşif cetvelleri ve projeler 

ti~ ~Yenler keşif dosyasını Balıkesir Ndfıa müdürlüğün

Adana garı önündeki cadde ile Mersin istasyonunun 
8 ve 9 uncu hatleırı arasının orta okul caddesine kadar 
parke kaldırım döşeme işi aşağıda gösterilen muhammen 
bedellerle ve ihaleleri ayrı, ayrı yapılmak üzere açık ek
siltmeye konmuştur. Eksiltme, 25.3.938 cuma günü saat 
lOda Adana İşletme Müdürlüğünde yapılacaktır. Buna ait ~•ebiiirler. 

-.....,..'!l!!-5~!1!1!11--gl!l!fl!lllf!!!!!l!ll!!!m~§ l!m!!!IBllEL±~!llllLS±fil~!!!!!!!!l!!ll!!!!!!ll!!'ll!-!!!'!"!lll!IXSZl!!!!!!!!lll!!!!l!!!!!!ll!i!!!l!!llRl!!l19!!!!!~~:fl!l!!!.ll!'!!!l!'!!~l!lll'!l!!"!!!!!!!!!!5;ııll!2±L'!'!!!J•WWW• ~ ::ac;~-...ı-,.a==;o,ı:r;.-.,~=z~;...;.-~' ..., __ .,__ •• , 

Daha fazla malumat ve ilanların tam metni 
lütfen iç sayifelere ınüracaat ediniz 

• • 
ıçın 

1 

"" 

• 
mukavela ve şartname projeleri Adana İşletme veznesin
de aşağıda gösterilen bedellerle satılmaktadır. 

İsteklilerin 2430 no.!u kanununun lüzum gösterdiği ve· 
saik ve 938 yılı Ticaret odası ve Nafıa ehliyet vesikası 
ile işletmemiz veznesine yabrılacak muvakkat teminat 
makbuzu veya banka mektubu ile birlikte gün ve saa
tinde Komisyonumuza müracaatları. 
İnşaatın yapılacak vahit Muham. Muvak. 
bulunduğu ışın fiatı bedel 

yer mikdarı M-2 K. L. 
Adana gar 1810 260 4706 
Mersin 2600 260 6760 

teminat 
L. K. 
352 95 
507 

Şartname 

bedel 
K. 
12 
17 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Kuleli Askeri Lisesinin su deposunun üstünün keşfi 
mucibince örtülmP.si için 28.3.938 pazartesi günü saat 
14,30 da Topanede Levazım Amirliği Satınalma Komis
yonunda açık eksiltmesi yapılacaktır. Keşif bedeli 345 
lira 40 kuruş ilk teminat~ 28 liradır. Keşif ve şartnamesi 
Komisyonda görülebilir. isteklilerin belli saatte Komisyo
na gelmeleri. 

• • • 
İstanbuJda Başvekalt:t Arşiv dairesi yanındaki tasnif 

heyeti ç :ıhşma binası ikmah inşaatı. Bak: İstanbul Nafıa 
Müd ilanlarına. 

• * • 
Sinema, olcl, gaııno inşaatı. Bak: Lüleburgaz. Beledi

yesi ilanlarına. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 

Akhisar Belediye Riyasetinden : 

17.3.938 tarihinde ihale edilmek üzere ilanı yapılmış 
olan Akhisar elektrik şebekesi tesisatının keşifleri üzerin
de tashihat ve tadilat yapılmış olduiundan sozu geçen 
ihalenin 28 8 . 938 tarihinde saat 15 te yapılacağı ilan 
olunur. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Beylerbeyi SH. Transit deposunu .ı elektrik tesisatı 
16.3.938 çarşamba günü saat 14,30 d" Tophanede leva· 
zım amirliği satmalma komisyonunda pazarlıkla eksilt
mesi yakılacavtır. Keşif bedeli 200 lira, ilk teminatı .:SO 
liradır. Keşif ve şartnamesi komisyonda görülebilir. İstek
lilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

--------

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır \' .s. 

* * * 
Amerikan bezi, patis' a pamuk ve yüz havlusu alına-

caktır. Bak İst. Beiediyesi ila ıılarına. 

• • • 
Terlik, battaniye ve hasta 

İet. Belediye ilanlarına. 
pelerini alınacaktır. 

Mahrukat Benzin-Makine ya~lan v. s. -

Bak: 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Dikimevleri için 2750 kilo ince 800 kilo kalın makine 
yağı ile 200 kilo gres yağı mütea~hit nam ve hesebına 
29.3.938 salı günü saat 14,30 da fopbanede Levazım 
Amirliği Satınalma Komisyonunda pazarlıkla ekşiltrnesi 
yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 1143 lira ilk temi
natı 85 lira 72 kuruştur .• Şartname ve nümunesi Komis
yonda görülebilir. İsteklilerin belli saatte Komisyona 
gelmeleri. 



Sayfa 2 

Müteferrik 
Konya Vilayeti Daimi Encümeninden; 

1- EksiJ.tmeye konan iş: Konyada yaptırılacak munta· 
zam kaldırım için 18.2.938 tarihine ihalesi yapılmak üzere 
eksiltmeye çıkarılmış olan 500 bin adet parke taşı ihzaratı 
işi isteklisi çıkmadığından vi1ayet daimi encümeninin 2 mart 
938 tarih ve 188-220 sayılı kararile 21 .3.938 gününe tesa· 
düf eden pazartesi günü saat ) 5 te pazarlıkla ihalesi yapıl
mak üzere müddet uzatılmıştır. 

2- Keşif bedeli: beher parti 50 bin adet parkenin ke· 
şif bedeli 2625 liradır. 

3- İsteyen müteahhit: 2-3 parti parke taşı alabilir. 
4- Eksiltme 21.3.938 pazartesi günü saat 15 te Konya 

vilayet daimi encümen odasında pazarlık usulile yapılacaktır. 
5- Buna ait evrak Konya Nafıa müdürlüğünde görüle· 

bilir. 
6- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin beher parti 

iç1n 196 lira 88 kuruş muvakkat teminat akçası ile Nafıa 

müdürlüğünden bu iş için alınmış vesikayı ve Ticaret oda· 
sından alınmış vesikayı 4 üncü maddede yazılı saatte Vilayet 
Daimi encümeninde ibraz etmeleri lüzumu ilan olunur. 

D. D. yolları 6 ıncı işletme eksiltme komisyonun dan: 
1daremiz ihtiyacı için şartnamesinde yazılı evsafda s.ıtm 

alınacak 60 ton hurda dökmenin beher kilosu 3.75 kuruş 

muhammen bedelle açık eksiltmeye konmuştur. Eksiltme, 18 
mart 938 cuma günü saat 15 te Adanada işletme müdürlü· 
ğü binasında yapılacaktır . Şartname ve mukavelename pro
jeleri, Merı:ıin, Konya Adana istasyonlarına ve komisyonumuza 
müracaatla LiJa bedel görülebilir. Bu huı dalr.r Menin, Konya 
Adana istasiyonlarında veya hat güzergahında bir ve bir kaç 
istasiyonda da teslim edilebilir. 

1sv~ldilerin 938 yılı ticaret odası vesikaları ve kanunun 
istediği sair vesaik ve işletmemiz veznezine yatıracakları 

168,75 liralık teminat makbuzu veya bu miktarda Banka 
mektubu ile muayyen saatte eksiltmede bulunmaları. 

• • • 
Lazımlık, tükürük hokkası v. s. alınacaktır. Bak: İstan· 

bul belediyesi ilanlarına. 
• • * 

13500 k. yerli nişasta kola alınacaktir . Bak: İnhisarlar U. 
Müd. ilAnlarına. 

• • • 
1 adet hava kömpresörü alınacaktır. Bak: İnhisarlar U. 

Müd, ilanlarına . 
• •• 

2 ton yük taşıyabilecek 938 modeli bir adet kamyon 
alınacaktır. Bak: İnhisarlar U . .Müd. ilarılarma. 

b) iVI Ü Z A V E O E L E R 

Konya Orman Başmühen~isliğinden: 

Konyanın Ereğh ilçesine bağlı Kuraş köyü civarındaki 
yölük 1569 kental devrik kuru ardıç odunu 6 ay zarfında 
ormandan çıkarmak üzere 20 gün müddetle açıl-. artırmaya 

çıkarılmıştır. 

Beher kentalının muhammen bedeli 15 kuruştur. 
A rhrma ~1.3.938 pazartesi günü saat 15 te Karaman or· 

man mühendis muavinliğinde yapıla('aktır. 

4 - Şartnamf.l ve mukavelename projelerini gfümek ı s

leyenler bu müddet içinde Karaman orman mühendis mua· 
vinlığine müracaat edeceklerdir. 

Muvakkat teminatı 17 lira 65 kuruştur. 
Talip]eri ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

ibraz edeceklerdir. 
han vesair bilumum masraf alıcıya ait olacaktır. 

Çorum Nafıa Müdürlüğübden: 
Milıdarı Nevi 

1 Köhne berliye kamyonu 5 numaralı maa teferruat 
parçalarUe birlikte köhne ve dağınık bir vaziyette 

1 
1 

" " ,, 7 ,, " ,, 
,, Fort kamyon 2 ,, ,, ,, 

1 • ,, " 3 ,, " " 
1 ,, Hurda ,, 8 ,, ,, • 
4 Dıt la.tik berliyeyc ait mü•taaıel 
4 iç ,, • " ,, 
l Karpit lambaat ve depoıu ,. 
2 Köhne pilr kunak)arı 

Kıymeti 

Lira 
20 

20 
15 
15 
8 

35 
5 
2 
3 

Yekfın 123 
Yukarıda cioa, miktarı ve muhammen bedelleri yazılı nafıa 

atelyetindeki 9 kalem eşya 1&tılmak üzere 2.3.38 tarihinden iti· 
haren müzayedeye konmuştur. Arzu edenler bu eşyaları atelye
de herfÜD görebilecekleri gibi tartn•meıini okumak iıteyenler 
encümen kalemine müracaat etl?lelidir. İıtekUlerin muhammen 
bedelin yüzde 7,5 u olan 925 kuru,luk teminat makbuzile birlik· 
te 17.3.38 pertembe günü encümen riyuetine müracaat dmeleri 
ilin olunur. 

MÜNAKASA GAZETE.Si 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden:! 
l- Şartname ve nümunesi mucibince 13500 kilo yerli 

malı Nişasta Kola pazarhkla satın alınacaktır. 

ll- Pazarlık 29.lll.938 tarihine rastlayan salı gü· 
nü saat 15 te Kabataşta Le•azım ve Mubayaat Şubesin· 
deki Ahm Komisyonunda yapılacaktır. 

lll- Şartnameler parasıı: olarak hergUn sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. ( 1405) 1 - 4 

• • • 
1- Şartname ve krokisi mucibince 2 ton yük taşıya

bilecek 938 modeli bir adet kamyon aç,k eksiltme usu
liyle satın alınacaktır. 

11- Muhammen bedeli 3100 lira ve muvakkat teminab 
232.50 liradır. 

ili-Eksiltme 28.lll.938 tarihine rastlıyan pazartesi gü
nü saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin· 
deki Alım Komiıyonunda yapılacakhr. 

iV- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V - İsteklilerin kanunen kendilerinden ara~ılan vesaik 
ve yüzde 7,5 güvenme paraluiyle birlikte eksiltme için 
tayin edilen gün ve saatte yukarda adı geçen komiıyona 
gelmeleri ilan olunur. ( 1406) 1-4 

• • • 
1- İdaremizin Paşabahçe Müskirat Fabrikası için 

satın alınacak maa teferrüat 1 adet hava kömpresörünün 
şartnamesi değiştirilerek yeniden açık eksiltmeye kon
muıtur. 

ll- Muhammen bedeli sif İstanbul teslim şartile 1500 
lira ve muvakkat teminatı 112.50 liradu. 

111- Eksiltme 27.lV.938 tarihine rastlayan çarşamba 

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

iV -- Maaddel şartnameler parasız olarak hergün sözü 
geçen Şubeden alınabilir. 

V - Eksiltmey~ iştirak etmek istiyenlerin fiatsız tek· 
lif mektublarını İnhisarlar Müskirat Fabrikalar Şubesine 
vermeleri ve eksiltmen gününde bir gün evveline kadar 
tekliflerinin kabulünü mutaıammın vesika almaları lazımdır. 

VI- İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan ve
saik ile 5 nci maddede yazılı eksiltmeye iştirak vesikası 
ve yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen 
Komiıyona gelmeleri ilao olunur. ( 1407) 1 -4 

• * • 

1 - Maltepe Enstitüsünde yapılacak 
Keşfi 

motör binası inşaatı 4310.31 lira "Sa. 14,. 
2 - Maltepe Enstitüsünde yapıJacak 

Gazlama laboratuvarı inşaatı 6139.36 ,, ,, "15,., 
1 - Yukarıda iki madde halinde yazıla olup Maltepe 

Enstitüsünde şartname ve projeleri mucibince yaptırılacak 
inşaat ayra ayrı olmak üzere açık eksiltmeye konulmuştu:·. 

I1 - Motör binasının keşif bedeli 4310 lira 31 kuruş 
ve muvakkat teminata 323.27 lira, Gazlama laboratuvarı· 
nın keşif bedeli 6139,36 lira ve muvakkat teminatı 460.45 
liradır. 

111 - Eksiltme 17-111-938 tarihine r:\stlıyan perşembe 
günü hizalarında gösterilen saatlerde Kabataşta Levazım 
ve Mubayaat Şubesindeki Ahm Komisyonunda yapıla
caktır. 

JV - Motör bioasma ait şartname ve projeler 21 ku
ruş, Gazlama laboratuvarına ait şartname ve projeler 30 
kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar Levazım ve Mubayaat 
Şubesinden alınabilir. 

V - Ekıiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak 
ve vesaikini İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ay· 
rıca vesika almaları lazımdır. 

VI - isteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik 
ile beşinci maddede yaı;ılı eksiltmeye iştirak vesikası ve 
yüzde 7,5 güvenme paralarıyle birlikte eksiltme için ta· 
yio edilen flÜD ve saatlerde yukardaı adı geçen Komisyo · 
na gelmeleri ilan olunur. ( 1136) 3- 4 

* • • 
l - Zonguldak Barut Deposu memurları için şartna· 

me ve projesi mucibince yapılacak mesai odası inşaatı 

pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 
il - Ketif bedeli 415.56 lira ve muvakkat teminatı 

31.17 liradır. 

111- Eksiltme 24.lll.938 tarihine rastlıyan perşembe 
günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartname ve projeler 2 kuruş bedel mukabilin· 
de İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesiyle Zonguldak 
Müstakil Müdürlüğünden alınabilir. 

V - İstekfüerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 1254) 2 4 

• . "' 
1- Nümunesi mucibince 1080 adet tahta 

hlda satın alanacaktır. 
il - Pazarlık 25.111.938 tarihine rastlıyan cuıDa 

saat 1.( de Kaba taşta Levazım ve Mubayaat 
ıindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. s• 

lll- isteklilerin pazarlık için tayin edilen güo "'e ,oı 
atte yüzde 7,5 gü•enme paralariyle birlikte yukarıd• 
ieçen Alım Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 

(1255) 2-4 

' . . 
,, . . ' - . . . 

~:'.: , ıstaiıbul Belediyesi ilanları.· . 
~- :. :·) ... :. ,.•'ı . r . " r• - : • . . ' 

Lira K. 
12 

Mikdarı 

30 adet 

Cinsi 

Battaniye ( l 20X2 I O) üç kilo 
ağırlıktan aşağı olmayacak 

4 nümunesi gibi olacak. _!,.,.,/ 
7 30 " 
2 50 lO 

" 

Hasta pelerini nümuneıi gi· 
1 

5Q 
bi olacaktır. . ~ 
Emaye sürgü lazımlık nü
munesi gibi 

60 30 " 

65 20 
" 

75 10 
" 

20 ,, 

60 20 
" 1 30 200 çift 

, müdevver lazımlık nü· 

" 

muneıi gibi 
tükürük hokkas' nü mu· 
nesi gibi 
müdevver el tası nü· 
munesi gibi 

,, ördek (kadın için) nü· 
munesi gibi 

cam ördek nümunesi gibi _/ 

Terlik niimunesi gibi ola· 
caktır. ~ 

Haseki Hastanesi için lÜzumu olan v;;- yukarda ci~g 
ve miktarlarile muhammen bedelleri yazılı bulunan e~a· 
ayrı ayrı pazarlığa konul~uştur. Şartnamesi LevazııP ·ıeo 
dürlüğünde görülebilir. istekliler hizalarında göster• 

111
• 

teminat makbuz veya ınektubile beraber 17.3.938 perfet 
he günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırl• ' 

(8) (,, 12) 

* • • . ,. 
Haseki Hastanesi için lüıumu olan Amerikan beıı, P ı· 

tiska, pamuk, yüz havlusu vesair açık eksiltmeye k00.~. 
muştur. Bunların hepsine 4894 lira bedel tah.ınin edilı01

1 
,, .• e 

tir. Listesile Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görUJ61 
bilir. İstekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 

9
, 

lira 5 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile be'~· 
her 28.3.938 pazartesi günü saat l 4 de Daimi Enc\i!1le 
de bulunmalıdırlar. (B) ( 141 1) 

• • • . ,o· 
Umumi Meclisin 2.3.938 ve 25 sayılı kararına te•f1" 51 

Belediye tenbih ve yasaklar1 maktu para ceı~t' 
tarifesine (Azami fiattan fazlaya her nevi et satmak 1dil' 
mi beş lira) cümlesi altıncı mükerrer fıkra olarak ilave e 
mişiir. 

Alakadarların malumu olrnak iiıere ilan olunur. 
(8) (l~~ 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

LüleburKaz Belediyesinde11= 
. Jt 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Lüleburgaz Belediyesı~t~ 
mevcut Projesi mucibince bir sakaf altında Sinema, 
Gazino ve Teferrüatı inşaatıdır. 

2- Bu işin keşif bedeli: 3 l025 lira 11 kuruştur. ,ı· 

3 - Bu binanın Proje, Fenni Umumi ve hususi ş~jt· 
name ve müteferri evrakı Lüleburgaz Belediyesinde 
İstekliler Belediyeye müracaatla tetkik edebilirler. . ,~ 

4- Eksiltme Lüleburgaz Belediye Binasında 1 N•' 
938 Perşembe günü saat 17 de yapı lacaktır. 

5- Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır . J't' 
6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2327 

1
et 

muvakkat teminat akçesi vermesi bundan başka fic~~ .. 
odası vesikası ile Nafıa Vekaletinden laakal on bin lı~etİ 
lık İş yaptıklarına dair musaddak vesikası gösterıP' 
lazımdır. .. ı~~ 

7- Teklif mektupları ve teminat akçesi ihale günll 0~,,, 
Nisan ayının 1 inci perşembe günü saat 16 ya kadar ~ 
cümen Reisliğine makbuz mukabilinde verilmiş ola'' 
tar. Postadaki gecikme ve tehirler kabul edilmez. 

(1396) , ...... , 
~ 

HAFTALIK 

AKAR ve EMLAK GAZETESi, 
İstanbul İrad ve Emlak Sahibleri Birliğinin Organıdı 

Arzu edenlere meccanen numune gönderilir 
Adre.: Galata, Per,embe Pazar, Yoturtcu Han N. 1 

Telefon: 49442 



Nafıa Vekcilelinden 
t.I 21.3.938 Pazartesi i'Ünü saat 15 te Ankara'da Nafıa Vekaleti 

•l:ı:enıe Ek.iltme Komiıyonu oda11nda ceman 5277 lira muham
!ben bedelli 30 ton telgrmf teli ile 150 kilo bat telinin kapalı 
zııırf 1.1 • . 

Us11 ı e ekaıltme.ı yapıl.cakbr. 
Muvakkat teminat miktarı :W5,78 liradır. 

M E:ksiltıne şartnamesi Ye teferruat. Ankaı-ada Vekalet Malzeme 
Ü~iirliitünden parasız olaraik ahnabilir. 

t 1
•teklilerin teklif mektublarını talimatnamesine röre v ekilet

en •lınaııt Malzeme Müteahhitliği vHikası ile birlikte aynı gün ·••t 14 k . l . 1 • d e adar Komıayona verme erı azım ır. 

(542) {I H9) 4-4 

~~-~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~ 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
l~ 21.3.938 Pazartui günü ıaat 15 te iıtanbulda Nafıa Müdür· 
d\l~Gnde (5470,20) lira keşif bedelli İstanbul Bat Vekilet Arıiv 
~teıi Yanındaki taanif hey'eti çahtm• biaa91 ikmali intaatı a· 

ç ekıiltıneye konulmuştur. 

MÜNAKASA GAZETESl 

Muhammen bedeli 1,152,50 lira olan 37 kalem elektrik malze · 
meıi açık eksiltme usulile 14.3.938 puartesi ııünü saat 15,30 da 
Sirkecide 9 uncu işletme binasında Satan Alma Komisyonunda 
mubayaa edilecektir. Bu işe girmek iıteyenleain kanuni vesika 
larile ve yüzde 7,5 niıbetiııdeki teminat akçelerile Komiıyona 
müracaatları laumdır. 

Şartnameıi par&11z olarak Komiıyondan veailmektedir. 
(1349) 2-2 

P.T.T. Fabrikası Müdürlüğünden: 
620 kilo Muhtelif eb'adda Lama demiri 

2870 ,, it ,, Yuvarlak demir 
4200 Dört köşe demir 

1t n " 
Miktar ve nevileri yukarıda yazılı üç kalem demir açık ekıilt-

me ile satın alınacaktır. 
Tamaııaının muhammen bedeli 999 Dokuz yüz Doksan dokuz 

ve muvakkat teminatı 74,93 liradır. 
Ekıiltme 23.3.938 tarihine rasthya.n çarşamba günü saat l5 ta 

yapılacatından iıtaklilerin şartnameyi görmek için hergün ek
siltmeye girmek için de teminat ıuakb•ı:u ve evraki aaireleri ile 
birlikte Komiayona müracaatları. (1242) 2-4 
•• --------

Mukavele, Ekıiltme, Bayındırlık itleri rene), hususi ve fenni 
~:~tnanıeleri, Proje keşif hulaaHiyle buna mütefeni diger evrak 

1
'••inde 2örülebilir. 

i Muvakkat teminat 411 liradır. !ı Ist. Ticaret ve Zahire Borsası 
d .•teklilerin en az 3500 liralık bu İfe benzer i• yaptıklarına 
N ... , id•relerinden almıf olduğu veıikalara iıtinaden latanbul 1 [Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul ] •fıa Miidürlügünden eksiltme' tarihinden bir hafta eYvel alan- ;j_ 

"'•t •bliyet ve Töca•el Odaoı veo;ka(.,;yle gelmele,;. (1144) 
1
-----:==== 

'~~-----..----;.;;;;;;iiiiiiiiiiiöiiiiiiiiim ______ ;,;..;;;;;;.;;;;;...-.--.;;;;;;;;;;;;;;;;.--·;;;;;;,-____ _ 
11 - 3 1938 

PiYASA HABERLERİ 

Uzunköprü ile Havza arasındaki köprü 

b·E:dirneoin ,ehir istasyonu karşıaında ve Meriç nehiri kenarında 
r::t .kaç aydanberi inşaatı devam edrn gazino bitmek üzeredir. 
t •d~ıno, Üzeri ıeniş tar; slı ve 300 kişiyi alabilecek bir l'enişlik
' ır N· li ' asarı sonunda açılacaktır. . .. _ .. 

i •\'zaya Uzunköprüye bağlayan 37 metrelı k ferbeton koprunun 11 
.. •t b B k.. " • I" ~ 1 Ufün • arın tamamlanacaktır. u opruye umu mı mec ıs 

t "'•rile (Gene;al Kiı.,im Dirik köprüıü) adı verilmek suretile 
~tıer6lin kıymeti çalışmaları iltifat ve cemile kazanmıştır. 

ııı Otuı seneden beri bir türlü yapmıyan bu köprünün taıuaıulan· 
~ " 11 U:ıunköprü-Havza-Edirne yolunun en mühim bir ihtiyaeıoı 
~~~•nıış olacaktır. 

lll,h ırne?in kıyık maballeainde 65 evli güzel ve p.lin.lı bir röçmen 
ll •lleaı yapılmıttır. Tamamı bir aya kadar bıtmış olacaktır. 
t 
0

lıı•nya ıöçmenleri kadın, erkek ve çocuklarile bahçelerini a· 
c'çlıt.rnaya çalıfıyorlar. Vali Niyazi Mergen ve umumi müfettiş 1 

ı .. ttıera} Kizim Dirik buralarını sıksık ziyaret ediyorlar. Göçmen- ' 
--t~ ' • • ' 

ti ıtıeyvalı ve meyvaaız binlerce fidan par&11z olarak verılmış- 1 
\, Şin.di de 15 bin uma bat çubuğu verilmektedir. 1 

\~ti .... kyada yeniden birkaç hükumet konağı, cezaevi ve Halk.av· 
bit t•pılınaaı bekleniyor. Uzunköprü kükumet konağı inşaatına 
l\1 ~ıl haşlanmıt, ve bu ilkbaharda in9aata devam edecektir.: 
)ıı' .1•re}i Halk Partisi binannın proiel~ri de hazırlanmış ve bu 1 

illlşaıtta ba,lanması için hazırhkları tamamlanmıştır. j 
dııt ~•nbul·E~irne beton asfalt. yolunun Lüleburgaz~ . ~dirne-Hu· I 
~- rasındakı yolunun da ekııltmeye çıkmaaı ııün lftdır . 1938 de I 
1111 '>: 500() ıöçmen evi yeniden yapılacak ve bazı çiftliklerde a-

llclllcbr. 

l'urk· 
(I) 'Ye-Macaristan Tic~ret anlaşması hükümlerine göre 

sa.ylla listede yazılı olup memleketimize ithal 
tdilecek maddeler için müsaade almıya lüzum 

olmadığı hakkında 

~"~t~i 1·7 .937 tarihli Türkiye-P.ıiacariıtan anlaşmasına baglı olup ' 
•~tb ''1

•tan anta,masana bağh olup Macariıtandan memleketimize 
t,'tif tıt ithal edilebilen malları ıröateren 1 sayıh liltede gümrük 
~,.,;•i Poıiayonlarınan hizaaında "alakadar Vekaletin müsadeıile,, 
•~tb l Yazılı bulunan mallardan meri umumt ithalat rejimine göre 1 

..,,c::~ ithal edilebilenlerin bu serbestinin devam dtiği müddetçe 1 
~diı~b~•tarıdan alakadar Vekaletin müaadeaioe tabi olmadan ithal 1 

'~hlı ~rtıeleri icra Vekilleri Heyetinin 23.11.937 tari~ ve 2-7706 ı 
tıı~ 2 •r•rının verdiği salahiyete müıteniden Macarıstan Elçili-

& ·l2.937 tarihinde teati olunan notanın muktezasındandır. 
._.~tı:ı~ ~tibarla meri umumi ithalat rejimi devam ettiti müddetçe 
ı,,ll'.ı,~ et~ ıerbest girea mallardan meri Türkiye-Macaristan ••
~lltı:ıl ':_116 

göre alakadar Vekaletin mü1&deıi alınmak fartile 
''ı· c.ıcerı • .aı. d · · 'h ''-~ l trıııe ithil edilebilenler için mezkur mulA enıa ıstı • 

~yoktu.. • • 

l'· 
~cttroJ:ıı. 
l'~~ 

~Q.\ŞI DRAM KISMI 

''''ıınııı 
ııı 1 

ııııınl 
~ '<, 
'l\d t,ıı: 

~li b 
Qorb 

Bu ak9am 

1aat 20,30 da 

FIDANAKİ 
dram 3 perde 

TGrkçui 
Fahri Kolin 

ESKi FRANSIZ TIY ATROSU 

KOMEDi KlS.~I 

Bu akşam 

Hat 20,30 da 

DALGA 
komedi 3 perde 

Yazan 
Ekrem Reşit 

FİATLAR (Cour• officielı) 
Afion (Opium) 
Butday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday sert (Ble tlur) 
Buğday kızılca (Ble roux) 
Arpa Anadol (Orr• An.) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seigle) 
Yulaf (Avoine) 
Mıall' sarı (Malı jaune) 
Peynir kaşer (Fromage kacbere) 
Nohut iri(Poiı chiche) 
Kaplıca 
Güz Yünü 
Darı sarı (millet j.une} 
Keçi kıh (Poilı de Chevre 
Badem iç 
Ceviz içi 
Su.am (Sesame) 
Mercimek (Leotille) 
Fasulye ufak (Haricot aec) 
Burçak 
İç fındık (Nois. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Fındık kabuklu (NoiıettHi 
Pamuk yatı (Huile de colon) 
Susam ,, ( ., ıesame) 

Yapak Anadolu (Mohaire) 
" ·ı rakya ,, Thraee 

Kuş yemi (Millet) 

Aşağı (Moiaı) 

480 - -
5 28 -
5 20 

4-
4 17 --

55 - -
7- -

34 

Yukarı (Pluı) 

520 - -
5 34 

Zeytin yağı I.ci yemeklik (Hu ile d' ol.) 
Tiftik mal 

44 - -

,, oğlak 

Saosarderisi 
Zerdeva " 
Tilki ,, 

,, 

GELEN (Arrivaı-es) 
Afion (Opiurn) k 

Buğday (Ble) 
Arpa (Orwe) 
Çavdar (Se igle) 

Un (Fıı.rine) 
Mmr (Maiıı) 
Kepek (Son) 
Keten tohuınu (Gr. Lin) 
Fasulye (Haricot scc) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foin ) 
Suaam (se.same) 
Ku' yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Pois Chiche} 
Zeytin yağı (Huile d'ol.) 
8. Peynir (fromage B.) 
Tiftik 
İç hndık (Noia. dec.) 
Razmol 
K fındık (Noiaette) 

405 -
130 -

125 25 
3 -

30 -

5 50 

30 50 
44 75 
3 75 
1 75 

GİDEN (Exportation) 
Razmol 101 
Arpa (Orwe) 
Yulaf 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Poiı chiche) 
İç fındık (Noiı dec.) 
Un (farine) 
Tifti~ 

Yapak (Mobaire) 
İç ceviz 
İç badem (amande) 

2-
19 -

----------- ---
DIŞ FİATLAR 

(Marchea Etranı-en) 

Buğday (Ble) Liverpul 5 03 
,. ,, Şikago 4 03 
., ,, Vlnipek 5 47 

Arpa (Orge) Anveu 4 12 
M111r (Maiı) Londra 3 66 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 7 66 
Fındık (noiı.) G.Hamburg 39 -
K • ,. 38 -

"Münakasa Gazetesi,, sizin için Anka
rada Rumelide ve lstanbulda çıkan 50 den 
fazla' resmi ve gayrı resmi gazeteleri okur 

ve tetkik eder. 
- - ------

imtiyaz aalaı'lti n ,.u:ı itleri 
Di ... Mıti;rö: lurıa.i.1 Giri' 

r.-111l•t• Rillôr sokalr N@. Hl 

H.aaddıjı 7er: ARTU N ISa.a.ı .... -.ı 

Sayfa 3 
tr n _ - cvtttroı as o •• 

* Produits pharmaceutiques (Chef Bureau Fiscal Koul ckapou) 633 
CoD1ıtr. et montage d'un pont nıetallique (Min. Trav. Pub) N. 612 
Fil de cotoo blanc et jauRe (F abriquel!I Milit. j N. 617 
Vi:ınde de mouton (Hôp. Malad. Contag. a Izıair) N. 617 
Charpente, boulon, ııcie, teno1illes, clous, fil metallique ete . (Dir. Fab-

rique do tabacs Monop. lzmir) N. 619 
Etoffe pr. uniformes d'hiver (Miniı. Def. Nat .) N. 621 
Benzine (Miııis. Def. Nal.) N. 621 
Trav. de canalisation et nettoyage d'un pouit (Dir. Preve~t. et Sa· 

natorium) N. 621 
Rep. teruıe au pavillon du Vil. (Vıl. lzmiz) N. 621 
Viande de boeuf (Iatend. lz:mir) N. 624 
Toile americaine et bobin marque chaine (Municip. lıt.) N. 624 
Tables, fauteuils et armoires (M ıınicip. Ist.) N. 624 
Constr. toiture en fer a la fabrique de spiritueux a Pachabahtcbe 

(Dir. Gen. Monopoles) N. 624 
Demolition priııon a Atmeydıı.n (Oir. Biens N.t. lst.) N. 625 . 
Conıtr. konak gouve-rnemental a Malatia (Dir. Trav. Pub. Malatia) 

N. 
625 (Dır . Etabl'ı'"se~ent lmmiarea Kodı· ae'i) Chevaux de trnit et boeuf "' ... • 

N. 625 
Beurre (O iv. Lule bourgaz) N. 621 
Articles electriques (Ch de Fer Etat) N. 621 
Travaux de canalisation et nett.>y3ge a Kazlıtchechmi- (Mun lstanb.) 

N 622 
Vetement a l'hyperite grai11eux (Min. Def. Nat.) N. 622 
Youfka (lntend. Ankara) N. 623 
Rep. des ponts "Delitchay,, et •Salavat,, (Vil. Konia) N. 623 
Constr. arches s roıde Konia-Akch ehir (Vil. Konia) N. 623 
Articles electriques (Ch. de Fer E.tat} N. 623 
* Manche de lin, haut-parleur ete. (Municip. Istanbul) N. 624 
Articles pbotographique (Dir. Surveil. 1 >ou .ıı.n . Iıt.) N. 635 _ . 
Tables, trepieds, chaises, tableaux pour carte (C.,mmand. Academıe 

de Guerre) N. 635 
Construction porte et vitrine au salon de vente municipale (Mun · 

latan bul) N. t>36 

• Boiı et charbon de bois (Dir. Foret Kirklar cli) N. 636 
Plaques en emaillees (Min. Def. Nat.) N. 636 
Rep. ımprimerie mumcipale (Mun. Istanbul) N. 637 

,, salon de veate a l'Etat Karaagatch (Mun. lıtanbul) N. 637 
,, medrese Kouyoudjou Mourat ı Mun. lstanbul) N. t>37 

Materiel pour voiture (Mun. latanhul) N. 637 
Bles coacassrs (Div. Lulebour~az) N. 637 
Riz (Com. Ach. Milit. Isparta) N. 637 

Mardi l 5·3-938 

Lessiveuse et accesRoires (Min. Def. Nat.) N. 594 
Constr. batisse pour gendarmem' (Vil. Ankara) N. 6-:;2 
Paille (lntend. Ankara) N. 623 
Articles electriques (Ch. de Fer E.tat) N. 623 
Construction pont "Hadji Muharem (Dir. Vakoufs Ayvahlc) N . 6 24 
Rep. salle de bain (Oir. Lycee et Ecole Secondaires İl lzmir) 624 
• Divers bijoux (Defterdarat lst.) N. 625 
Chambıe a air et pneus (Min. Def. Nat.) N. 625 
Tôles galvanisees et acier rond et plat (Ch. de Fer E.tat) N. 626 
Transport postaux (Oir. P.T.T. Ankara) N. 628 
Toile (Com. Ach . Place Forte Tchana\dcalc) N. 630 
Boiı de paliss.ı.ndre balsanıique (Ligue Aviation Turque Suc. Ank) 

N. 630 
Constr. maisoas pour immiıres (Dir. Etabl. lmmiirea ÜuJ:oonkeupru) 

N. 631 
• Conceuion de ta peche (Dir. Biens Nat. lst.) N. 633 
Constr. marchc au halle (Municip. Afion) N. 634 

,, mur aux alentours du monuınent Outku (Mun. Alion) 634 
• Fumier (Dir. Gen. Cartog.) N. 635 

• Les uteriıqueı ındiquent unf' vente 

N. 8.- Le1 Nos indiques en reırard 
journal dan• lequel l'aviı a paru. 

par voıe de ıureneherc. 

deı articles ıont ceux d:ı 

,. 
Acele 

Satılık Motör 

__ ::::u: __ !!!!!2ZZ 

~ Monakasa Gazetesi 
15 metro boyunda tik ağa

cından çift kat olarak yapıl
mış 36beygirlik motörlü gü
zel bir tenezzüh motörü ucuz 
aatılıktır. Müracaat yeri Zın· 
dankapu 23 Rasim Eskin. 
Telefoa: 22574 • 

Müteahhit Bütün ve 
t.• 

Tüccarların mesleki ga-
zetesi dir. 

Telefon: 49442 

'-~~ ..... ::11!!1;~~~ • .... ---1 ___ ..,,. 
ve ACELE 

KÖŞK 
Nuhkuyusu, Mütevelli Çeşme sol..ak N. 11. 15 dönüm 

arazi üzerine Veysel bey köşkü ııayet _ehven fiyatle ace
le sahhkbr. Mezkür köşk iki kat ve bırde çatı kat fize-
. beş oda bir matbab, bir heladan ibaret olup ayrıca rıne ' 

bir kirgir ahırdan ibarettir. 
icabında 63 dönüm arazisi birlikte satılır. Görmek ve 

görüşmek için Kadıköy, Moda caddesi, Zühal ıokak 
No. 2 ye mur•caat. 

• • 
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Deuxieme Aonee- No. 6J8 

ABONNEMENTS: 

6 
12 

Ville et Province 
MOIS Ptra. 450 

., n 8.50 

., n 1500 

Etranger : 12 aoiı Ptra. 2700 

Le No. Ptrs. S 

DlMANCHE 

Quotidien des Adjudicationb ADMINISTRA#1 vı 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Ohjet de J'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Mode 
d'edjudicat. 

Cautioa. 
Proviaoire 

Lieu d'adjudication et <lu 
Cahıer des Cbargea 

Jours 

Çonstr~ction-Reparation- Trav Publics-Materiel de Construction-Cartographie 

Pavage ae rout~ dev ant la ıare Adana : 1810 Pli cach 4706 -

m2 {cah. eh. P. 12). 
Pavare de route dev ant la atation Mersine : 

" 
6760 -

2600 m2 (cah . eh. P . 17) 
Construction cine, hôtel, casino et accesıoires 

" 
31025 il 

a Lulebourgaz 
Construction ponts "Karadere,, et "Yayakeuy., Gre a gre 1534 88 

s route Balikeıir·Bandirma Balikesir-Brousse (aj.) 
Reparation reaervoir d' eau a KoulCli Publique 345 40 

E lectricite-Gaz·Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

lnııtallation reaeau electrique a la ville Akhisar 
(aj .) 

lnıtal. electrique au depôt transit SH. a Beylerbey 

Habillement - Chaussures 

Toile americaine, batiate coton, 
pour hôpital Huelr.i 

Couverture de laine : 30 p. 
Pelerines pour mıladeı : 30 p. 
Pantouflea : 200 paireı 

Tissus- Cuırs . 

essui·aıain ete. 

Combustible - Carburant-Huiles 

Huile pour macbine : 3550 kiloı- Graiue 200 
lr.iloa 

Oıvers 

Pots de nuıt, cr.ıchoırs, urınoirs ete. pour bopı'al 
Haseki 

Fonte : 60 t. 
Paves : 500000 p. (aj.) 
Colle d'amidon : 13500 k. 
Camion pouvant transporter deux tonnes (model 

938.) 
Compresaeur aerien et accessoires pour la fahri· 

que de spiritucux a Pachabaghtche (aj.). 

Provisions 

8) Adjudications a la sureochere 
Auto camelote et chambre a air et pneuı 
Bois : 1569 quent. 

- , 

Grn a rre 

Publique 

Gre a gre 
Publique 

" 

Gre a gre 

Publique 

" Gre a gre 
.. 

Publique 

n 

Publiquc 
,, 

La politique d'irrigation 

200 -

4894 -

lap. 12 -
la p. 7 
le p . 1 30 

1143 -

3l00 

1500 

Quand il a ete decide d'elaborer ciı.ez nous un programme 
d'irrigation d'apres uo plan, on a pris en consideralion les 
difficultes de la tache et l'on a adopte en conıequence lea me· 
ıures voulues. 

En effet, note l'"Ulus,,, sur le sol de la Turquie qui, au 
point de ses caracteriıtiques geograpbiques, comporte divera 
aapects, on a eu de tout temp• a ıe preoccuper de ce qui ent· 
rave la capacite de production du cultivateur, soit tantôt le 
manque d'eau et tantôt l'abondance. 

D'un côte noua sommeı dans l'obligation de trouver le• mo· 
yens de capter des eaux le oiı la quantitc de pluie tombee au 
coura d'une annee est inferieure aux beıoina et, de l'autre, a 
veiller a ce que lea eaux ayant tendance a prendre la forme 
de torrents ne provoquent pas dea inondations. 

Voila pourquoi il a ele juge neceauire de preparer un 
programme p'ensemle d'aprea les principes auivants: 

ı. Commencer par le• entrepriscs dont lea etudeı ont ete 
faitea depuia des anneea et au aujet deaquelleı on pouede touı 
lu renaeignementa desira bles. 

2. Clasaer toutes les entreprises d'aprea leur ordre d'im-
porlıınce en tionnant la preferance a celles qui en comportent 
le pluc, c 'eat·a·dire cellea qui aeront lea pluı profitablea. 

3.- Accorder de l'importance aux entrepriseı ayant un ca· 
ractere d'urgence et intereasant particulieremeot la aante pub
lique. 

4. Faire passer en premier lieu lea entrapriaea de nature 
a doneer de1 reaultats concreta dana un avenir auez proche. 
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168 75 

232 50 

112 50 

17 65 

Com. Expıoit. Ch. de Fer Et.at Adana 

n 

Mun. Lulebourgaı 

Cbef lnı:-enieur Trav. Pub. Balikesir 

Com. Ach. lnt lst. Tophane 

Municip. Akhisar 

Com. Ach. lntend lst. Tophanı> 

1 Com. Perm. Mun. lstubul 
\ Dir. Econom. " 

,, 
ide• 

" 
" 

Com. Ach. lntend. lıt. Tophane 

1 Com. Perm. Municıpalitc lstanbul 
\ Dir. F.conom. • • 
6 eme E.xpl. Ch. ele fer Etat Adana 
Com. Perm. Vil. Konia 
Com. Ach . Econom. Monop. K.tache 

" 

" 

Dır. Trav. Pub. Tchoroum 
Chef lngenieur F oreta 1\onia 

25-3-38 

25-3-38 

7-4-38 

4.4.38 

28-3-38 

28-3-38 

28·3-38 

17-3-38 
17-3-38 
17-3-38 
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18-3-38 
21-3-38 
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28-3-38 
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21-3·38 
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C'eat d'apres ces principeı qu'a ete etabli la loi numero 
3312 ratifiee par le Kamutay. Elle autorise la depeoaes de 31 
million• ou cinq annees et vise les travaox conaiıtant a assu
rer l'irrigation des plaines de Susigirlik Bakirtchay, Gulez, 
Buyuk Menderes dans la region de la Marmara, de Seyhan, 
Ceyhan et Berdan, dana la region d'Adana, du Geukau a Si
lifke, de Horaba, Tohma et Derne dans la region de Malatya 
de Yecbilirmak dans la region de la Mer Noire et de l• Saka· 
ria en Anatolie centrale au moyen dea fleuves et des affluenta 
portant lea memes noms. 

De plus dea credits ont ete affectes a l'irrigation des plai
nea d'Erzincan et d'lgdir et au descechement des marais. 

En ce qui concerne l'organiaation du personnel charge de 
cea travaux on a cree, a l'exceptioo des reıiona de Sakarya et 
d'lgdir, dix sections comprenant 37 ingenieura et 58 tecbniciens. 

C'est dana cea condition• qu'ont debutc en juin 937 lu e
tudH y relativea. Leı projeli mi• au point ont ete expediea au 
aiege central. La ils ont paase par l'examen d'une organiaation 
ad hoc. Enfin dea adjudications ont ete ouvertes pour l'execu· 
tion dea travaux qui y etaient prevus. 

Voici celles de cea entrepriae1> dont les travaux ont ete dcja 
adjugea. 

A Ceux conıistant a empecher les inondationı provoque~ı 
par la crue deı eaux du lac d' Apul yon et du Kemalpaşa (re· 
gion de Susgirlik). 

B- La construct;on de canaux d'irrigation sur les deux rlves 
du Seyhan (regioo d' Adana). 

C - L'assainissement des mnraia d Erzincan. 
Le coiit de toutes les entreprises mi!ıes jusqu'ici en adjudi· 

cation atteint un total de 2.160.364 livrea. 

Pazartesi 14.3.938 

Demir köprü İnf. ve montajları (Nafıa Vek.) .\! 592 
Sarı Ye beyaz pan:uk ipliği (Ask. Fabr.) .,! 613 
Koyun eti (İzmir Emr. Sar. Hut.) .,! 617 
Kereste, civata, ağaç vidası, zımpara kiğıdı, 

kerpetin v.a. (fzmir İnh. Tüt. Fabr. Müd.) 
Kışlık elbiselik kumaf (MMV) ! 620 

dt' tel, çi~ i 
~! 619 

Benzi::ı (MMV) .\! 621 e ~ 
Prevantoryum ve sanatoryumda yap. mecra ve temiılefll 

au inf. (Prevant. ve Sanator. Dir.) ,,! 621 
Kültürparktaki vil. pavyonu terasının tecridi (İzmir Vil.l 
Sadeyağ !Lüleburgaz Tüm.) ·i\! 621 
Elektrik malzemesi (DDY) ~: 621 

ifl 
Kazhçeşme mecra kanalının tamiri, tadil ve temizleme 

Beled.) .\; 622 
Yağlı kumaştan mamul iperit elbisesi (MMV) \; 622 
Yufka (Ank. Lvz.) .\! 623 
Deliçay ve Salavat köprüleri tamiri (Konya Vil.) .,~ ~ ) 
Konya-Akşehir yol•ınun arasında menfez int• (Konya Vıl · 
Elektrik malzemesi (ODY) .\~ 623 . ,. 
• Hortum, bahçe rekoru, hoparlör v.s. eşya (lıt. Belcd.) 
Sığır eti (İı:mir Lvz.) .\'! 624 . . 62' 
Yerli amerikan bezi ile zincirli makara (lst. Beled.) •' 
Masa, dolap ve koltuk (İat. Beled.) ·' 624 
Paşabahçe müskirat fabrikasında yap. demir 

rat (lnhia. U. Müd.) "'; 624 b• 
Sultanahmette Atnıeydanında klin umumi hapishane 

yıkılma işi (İ t . Defter.) .\! 625 . . 6P 
Malatyada hükümet konağı inş. (Malatya Nafıa Dır.) .\ 
Koşum beygiri ve ökilz (Kocaeli İıkin Müd.) .,!: 625 
Harici elbise (İst. Bölge San. Ok.) .,~ 626 
Yulaf (Çorlu Kor SAK) 626 ~ 
Radyo makinesi ve tesis. (Prevant. ve Sanator. Dır.) ,\• 
Şirürji kliniği int. (İat. Ünivers. Rekt.) Y 629 
• Safi ipek mensucat (İat. Gümr. Başmüd.) .\~ 632 ' p 
• Meşe kömürü ve odun (Samsun Orınan Başmühencl.) · 
• Eczayı hbbiye (Kulekapı Maliye Tah. Şub.) .\;. 633 "' 
Fotoğraf malzemesi (Gümr. Muh. Gen. Komut. lat. SA ,) 
Masa, harita tablosu, sandalya, siaara sehpası (Harb Al< 
mut.) :ü 635 • . 6!} 
Mezat idaresine yap. camekan ve kapı (lst. Beled.) ·\:-ııt 
• Meşe odunu ve kömür (Kırklareli Orman Müd.) ~!: iV' 

Emaye levha (MMV) ~~ 636 
Belediye matbaası tamiri (İst. Beled.) .\! 6.n \ [$ 
Karaağaç müessesah satış salonu tamiri (İıt. Beled.) 
Kuyucu Murat medresesi tamiri (İst. Beled.) .\". 637 
Araba malzemesi (İıt. Beled .) .\~ 637 
Bulgur (Lüleburgaz Tüm.) Y 637 
Pirinç (İaparta !.ak. SAK) x~ 637 

Salı 15.3.938 

Çamaşır yıkama makinesi (MMV) ~\. 594 
Jandarma komutanhk binuı inş. (Ank. Val.) \. 622 
Saman (Aok. Lvz.) .\! 623 
Elektrik malzemesi (DDY) .Y 623 \ 
Haci Muharrem köprüsünün inş. (Ayvalık Vakf. Müd·) ·, 
İzmir Kız lisesi kurağı banyo daıresinin sıcak ıu kaı•" 

aia. (İzmir Liıe ve Ortaok. SAK) .\; 624 
* Muhtelif cins mücevherat (İst. Defter.) .X 625 
• Şampanya (Ank. Gılmr. Müd.) .~: 625 
İç ve dış kamyon lastikleri (MMV) X 625 . 

6
z6 

Galvanize saç ile yassı ve yuvarlak demir (DDY) ,\ .,,~ 
Küçük Yozgat postahanesile istasyonu arasında post• 

(Ank. PTT Dir. l \· 628 
Branda bezi (Çanak. Mıt. Mvk.) \~ 630 ıı•'' 
Hakiki amerikan malı Balsa plesenk ağacı (THK Atı 

.\~ 630 
Göçmen evleri inş. (Uzunköprü İskan Dir.) .\: 631 fıl 
• Burgıız Küçükçekmecc gölü balık avlamak hakki ( 

X! 633 
Halde yap. pazar yerı ınş. {Afyon Beled.) X 634 ,d.) 
Utku anıt alanı etrafında yap. dıvar inş. (Afyon Bel 
• Gübre (Harita Gen. Dir.) .\: 635 

• Onlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aıtt•' 
rı• 

Hamiş : "No . ., isareti ilanı havi gazetemizin ııııY111 

~~ 

Lundi l 4·3· 1938 

Costumes (Com. Ach. F.cole Art lat.) N. 6:.!5 
Foin (Com Ach. Corpı Arm e Tchorlou) N. 626 

1 
Machıne radıo et installatıon (Dir. Preventorıum et S•" 
Constr. cliniquc chirurgie (Dır. Unıversıte) N. 629 
~ Soie artificielle (Dır. Ventes Douanes lst.) N. 632 
• Boıs et charbon (Dır. Forct Samııoun) N. 633 

(Lire la suıte en Jme pare) 


