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-- ü na kasalar 

1 
"••at 1' . 

lıt. ' 8 11'\Jrat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

~ .. L"buı l<ıı Muall· kt b. · · 
""'''' . ım me • a lamın 
•lıııd, Çlftlento fabrilı:ısı karşısında tayyare meyda-

~ liitu b!ap. U. Müd. ve tayyare istuyonu müdür
•l•ty. ınaıı inı. (şart. 7,84 L) (temd.) 

ııaeyvacıltk istasyonu binaları inş . (temd) 

aç. ek.s. 750 -
kapalı z. 156826 36 

,, 44783 81 

tlektr'k 
A. ı -Hava azı-Kalorifer (tesisat ve malzemtsi) 
ııt,, 

teli~ 10000 
~llau.-.... m. 
~ ~Elbise, Kundura, Çamaşır v.s, 
'-t•tile b . 

erıber elbise ve manto: 284 tık. 

~~rrik 
lıı'ı.~ 
(; lrısy 
ib,~ on boya: 1 t. 
. depol 

lo ''''"" ar ıurubuna batlı Bahariye baltım ve ,.. ... , ev· · 
~btelif uun ahçılığa 

~lorifer Pulverizatör yedek parçaları 
'b,11 ltaıanı (temd) 

~' ~a (L. Naıant rnarka): 15ı) ad. ( temd) 
~a, it '•beri: 1 t. - mühür kurıun: 100 k. - mü· 

e "fıçe f'~r~~n teli: 5 k . - gabardin boya: 5 k . ·lcar-
rı .,ıvısı• 200 
l~~'tt b ' le. - balya: çemberi: 500 ad. 

1 delik:~akları (Mora Derili): 16 ad. 
1 beton: 1)000-80()() bJok 

d ~t2lk 
~t ~t, Sebze v. s. 
y '••: 326 

lll•f: l? ı O k · - laltana: 3060 k. 

ı\ "''"' t. hı • 135 2 
h l"l• 12 ' t . ""'I . 6 
ll • ... ı.k .' 1 t. 
~t"' Pırınç: 16 t l ,,.~. 1 . 
I)~ ftk. ,5 t . (temd) 

•r: 20 t 

paz. 750 -

aç. ekı. beh. 17 -

aç . elcı . 

paz. 

aç. ekıı . 

aç. el~ . 

pu:. 

aç . ekıı. 

kapılı z. 

pA7.. 

" aç. ekı . 

pu. 
,, 

aç. ekı. 
kapalı x. 

aç. art. 

" ,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
" ,, 

1100 

3000 
1876 80 
4200 

4000 
9600 -

1128 65 
55ull 

120 -
3078 -
2045 -

302 88 

- -
350 -

ô7 50 

57 -
9ll01 36 

3360 -

56 25 

362 02 

82 50 
- -
225 
1'.0 76 
315 -

300 -
720 

770 -
2003 -

379 
331 

85 
412 50 

- -
24 45 
9 

230 85 
153 38 
22 72 

157 -
26 25 

6 57 
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a) MÜ NAK A ALAR 
---------------------

'- l.4,938 Ankara Valiliğinden : 
y tı iıı.. . de meriyete girmiş olan, dahili elektrik teıi-

İnşaat · r a,ni rat·Natıa işleri ve Malzemesi- Harit ~ 
·-~-----,.,., .. - - --....,..,_., _______ _ 

~ ~~ f ~ ~iltr e ıerbeıt olarak çalışmak isteyenlere Na ıa 
li ttliıı 1'~c~ verilecek ehliyetname hakkındaki talimatna
/~tl)«ltn llıci maddesi mucibince, bu tarihten evvel eh· 
,:•ikaı, e alrnıt olanların t .4.938 tarihinden itibaren eski 
t, ~~tilt tının hükümsüz bulunduğu; imtihanları yapılmak 
):••,tııı Yeıaiden vesika almadıkları takdirde, yapacakları 

ttii il ~lelttrik şirket ve müesseselerince kabul edilmi · 
•n olunur. 

Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğü 
Sataoalma Komisyonundan: 

Eksiltmeye konulan iş: Yeniden eksiltmeye konulan, 
Ankarada çimento fabrikası karşısında rayyare meyda
nında yapılacak Umum Müdürlük ve Tayyare İstasyonu 
Müdürlüğü binası. 

Daha fazla malumat ve ilanların tam metni için 
ıüt:fen iç sayifelere müracaat ediniz 

Keşif bedeli l 56,826 lira 36 kuruştur. 
Eksiltmenin şekli: Eksiltme kapalı zarf usulile götürüdür. 
Muvakkat teminat: 9,901 lira 36 kuruştur. 
Bu teminat nakten verilmek istenildiği takdirde Dev· 

let Havayolları idaresinin Ankara Ziraat Bankasındaki 
3667 sayılı hesabına yatırılarak bankadan alınacak mak· 
buz teklif mektublarile birliide Komisyona tevdi edile· 
cektir. 

İhale günü ve mahalli: 5.4.938 sah günü saat t 5 te 
Ankaranın 1 O kilometre garbında Devlet Havayollarına 
aid Tayyare meydanındaki Umum Müdürlük binasmda 
yapılacaktır. 

Keşif evrakı: Şartname ve mukavele projeleri Anka· 
rada P. T. T. Umum Müdürlüğü binasındaki ve İstanbul
~a Karaköy postanesindeki Havayolları gişelerinden ve 
lımirde Nafıa Müdürlüğünden 7 lira 84 kuruş mukabilin· 
de alınabilir. 

İsteklilerin eksiltme şartnamesinde yazılı belgelerle 
muvakkat teminat ve teklif mektublarım muhtevi kapalı 
zarflarını en geç eksiltme saatinden bir saat evveline ka
dar Umum Müdürlüğe vermiş olmaları lazımdır. Posta 
teahhuru kabul olunmaz. 

Meyvacılık İstasyonu Direktörlüğünden: 

İstekEsi çıkmaması yüzünden bu kere 44783 lira 81 
kuruş keşif bedeline çıkarılan Malatya Meyvacılık istas· 
yonu binaları 12.3.938 tarihinden itibaren 15 gün z arfında 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 28 mart 938 tarihine raslıyan pazartesi günü 
saat 15 te Malatya Ziraat direktörlüğünde yapılacaktır. 
Mukavele, eksiltme, Bayındırhk iıJeri genel, hususi ve 
fenni ,artnameleri, proje, keşif hülisıısile buna müteferri 
diğer evrak her gün Malatya Meyvacılık istasyonu Direk
törlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat 3360 liradır. 
Eksiltmiye girebilmek için bu işe benzer 25 bin lirahk 

iş yapbğına dair Nafıa vekaletinden müteahhidlik vesika
sı ve ticaret odası Yesikalarıoı hamilen Malatya meyva· 
cılık İstasyonu direktörlügüne müracaat etmeleri ilac o
lunur. 

• • • 
İstanbul kız muallim mektebi tamiratı. Bak: İstanbul 

Kız öğretmen okulu Satınalma Komisyonu ilanına· 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

Hepsine tahmin edilen fiatı 750 lira olan nümunesi 
gibi 1 O bin metre anten teli pazarlıkla sabo alınacakhr. 

Pazaı·lığı 5 mayis 938 perşembe günü saat 11 de :M. 
M. V. satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

İlk teminat 56 lira 24 kuruştur. Şartname ve nümüne 
MMV satınalma komisyonunda görültr. 

Pazarlığa girecek kanuni teminat ve 2490 sayıla ka
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te pazarlık gün ve saai:inde MMV satınalma komisyonda 
i:ıulunmaları. 

Mensucat-Elbise·Kuııdura-Çamaşır v .s. 
• • a 

Kasketile beraber elbise ve manto yaptırılacaktır: 

Bak: İst. Belediyesi ilanlarına. 

Müteferrik 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

İdare ihtiyacı için 6000·8000 arasında iki delikli beton 
blok kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

Muhammen bedel 9600 muvakkat teminat 7'l0 lira olup 
eksiltmesi 25 mart 938 cuma günü saat 15 de Ankarada 



P. T. T. U. Müd. binasındaki sahnalma komisyonunda 
yapılacaktır. 

İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka 
mektubunu, ticaret odası vesikasındau başka müleahhidlik 
vesikasını ve teklif mektubunu muhtevi kapalı zarflarını 
o gün saat t 4 e kadar mezkür komisyona vereceklerdir. 

Şartnameler, Ankarada PTT levazım, İstanbulda Bey
oğluda PTT ayniyat şube müdürlüğünde parasız •erilir. 

Galatasaray Liıe~i Alım Satım Komisyonundan: 
Bakanhtandan: 

Muhaınmen bedeli 
Lira kr. 

İlk teminatı 
Lira lır. 

1876 80 140 76 kalörifer kazant 
Galataaar y lisesine alıntp yerine konacak olan muhammen 

miktar ve ilk teminatı yukarıda yazılı kalörifer kazanının 4.4.JS 
pazartesi günü saat 15 te İstanbul kültür direktörlüiü binaunda 
liseler muhasebeciliğinde toplanan komiıyonda açık eksiltmesi 
yapılacaktır. Bu işe gireceklerin şartnameyi görmek üzere okul 
idaresine ve ticaret odasının yeni sene veı-.ikaıilc en aşaRı bin 
liralık bu gibi kalörifer ve mümasili inşaat ve tamiratını yaptı
a-ına dair resmi müeueıelcrden alınmıt vesika ve teminat mak· 
buzlarile belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

1stanhul Ziraat Müdürlüğünden: 

Ziraat vekaleti ihtiyacı için miktarı ve kataloğ ~. larile 
mevcut lLtede yazılı muhtelif pülverizatör yedek parçaları 
ahnacaktır. Tahmin bedeli üç hin liradır. 

4.4.938 paz:ırte i günii saat d te \İiayet konağı içinde 
Ziraat müdürlüğii oda~ ındn aleni ebiltme "'uretile ıniirıaka
sası yapılacağı erı aşağı fiat teklif edcrıin teklifi muvafık g(j. 
rülür~e ihale kılınacaktır. 

ELiJtmeye iştirak etmek için muvakkat tennııat olan 22:> 
liranın naklen veya muteber baıılı.:a mekluhu olarak ibrazı 
~arttır. 

Taliblcr ihale gününe kadar Ziraat müdiirlüğli kalt-miııe 
müracaatle lisk ini ve şartııaınesirıi görebilirler. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Aşağıda yazılı ambalaj malzemesi pazarlıkla alınacak
tır. Pazarlığı 22 3.938 sah günü saat 14 dedir. İstekliler 
belli giin ve saatında komfoyona gelmeleri. 

Malzemenin cinai 
1000 kilo balya çenberi 

100 ,, mühür kurşunu 
5 ,, mühür kurşun teli 
5 ,, gabardin boya 

200 ,, karfiça çivisi 
500 adet balya çenberi 

* * * 16 adet Mors derili FirC'ze bıçakları açık eksiltmeye 
konmuştur. 

Tahmin edilen bedeli l hin J~ra olup ilk teminat parası 
300 liradır. 

ihalesi ~O mart 9fü çarşamba giinii ı:;aat 10 dadır. 
Ekı;;iltnwve gireı.:P.kleriıı 2190 ::;fi \ ılı kanunun 2 3 ünf'ii 

~ 1 

maddeleritıde istenilen helgelerile ılıale giin ve ı;anlındn .\il. 
M. V atınalma komi yonıırıda hazır bulunmaları. 

o~vlet Demiryolları ve Limanlan İşletme u. İdaresinden: 

Muhammen lwdeli 4200 lira olan komi<syondaki nüınu· 
nr..,i \eçlıiJP. 150 adPt L. ı ağant mark,ı (veya lıu nvarda o
bn) talıaııca. IU. .. ek illmı')'t! i~tirnk eden olımhlıµın<lan 2 rıci 
ek ıltme 28.3. 93B p·ızartt~ısi gıinıi 10,30 da H:ıyd ırpaşada gaı 
hina ı <lalıiliııdckı komi yoıı taıc1fındnıı yapılacaktır. 

Bu i~c gırıııek i..,teyeıılı:-rin :n:) lir.ılık muvakkat temiııal 
\'e kanunun tayııı ettiği vpsaıkle birJiktt· cbıltme günü sa· 
atine kadar komi~yonn ıniiraı•aatları lazımdır 

Bu işe ait şartnamel"r koıııi ) ı•rıJaıı parasız olarak el ı
ğıtılmak tadır. 

• • * 
Cibali depolar gurubuna bağlı Bahariye Bakım ve iş· 

leme evinin ahçılığı. Bak: İnhisarlar U. Müd. ilanlarına. 
• * • 

t 000 kilo illüstrasyon boya alınacaktır. Bak: Devlet 
Basımevi Dir. ilanlarına. 

... rzak, Zah1re, tt ve Sebze: 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

İhale günü talibi çıkmndıiıodan 10 güa ihalesi uzatılan 16 pi
yade alayı için 5500 kilo pilavlık ve 4200 kilo çorbalık pirincin 
açık eksiltme ile ihalesi 2 l mart 9.18 pazartesi günü aaat 16,30 
da yapılacaktır. Muhammen tutarı 5500 kilo pilavlık pirincin 
1210, 4200 kilo çorbalık pirincin StO liradır. İlk teminatları mec
muu 154 liradır. Şartnamesi her gün öğleden evvel komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektultları ile 

MÜNAKASA GAZETESİ 

2490 sayılı kanunun 2, ve 3 üncü maddelerinde yazıla veaikalarile 
birlikte ihale ıünü nkti muayyeninde Fındıklıda komutanlık 

Satınalma komiıyonuna i'elmeleri. 

• * * Talihi çıkmadığından ihalesi IO gün uzat.lan Gü
müşsuyu ha tanesine 1500 kilo tereyağı vermeyi taahhlit 
eden miit~ahhidin nam ve hesabına 1128 kilo 650 gram 
tereyağının açık eksiltme ile ilıale!::ii 21.3.938 pazartesi günii 
saat 15 de yapılacaktır. Muhammen tutarı 1128 lira 65 kn· 
ruştur. İlk teminatı 85 liradır. Şartnamesı hergiin öğleden 
evvel komi yonda goriilebiJir. İsteklilerinin ilk teminat mak
buz. veya mektublarıle 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 imcü mad
delerinde yazılı VP. ik:alarile birliktP ihale ~ünü vakti muay
yeninde Fındıklıda komutanlık satınalma komisyoııuııa gelme
leri. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Ankara garnizon müesseseleri için 20 ton toz şekerin 
kapah zarfla eksiltmesi 29.3.938 saat 15 te Ankara Le
vazım Amirliği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 5500 lira ilk teminatı 41 ı lira 50 
kuruştur. Şartnamesi Komisyonda görülür. Kanuni vesi
kalarda bulunan teklif mektublarının saat 14 e kacılar Ko
miıyona verilmesi. 

İsparta Askeri Satınalma Komiıyonu BaşkanlıgınJan: 
Muvakkat Tahmin 

İhale teminat bedeli 
Kıt'aıı Cin1i Kilosu tarihi Gün ıaat 
İıparta praıa 3260 21.3.38 pazartesi l 5 

,, lahana 3060 ,, ,, ., 
Denizli yulaf 171000 ,, ,, J l 

,, Saman 135200 ,, ,, 14 
,, Arpa 126100 ,, ,, 10 

İsparta 

Lira 
10 
12 

770 
203 
379 

kr. tekli 
4 pazarlık 
5 ,, 

" 
2 aç. ekı. 
4 pazarlık 

p. lık pirinç 16000 24.3.38 perşembe il 331 28 ,, 
ı iki garnizon için eksiltme ile satın alınacak mevaddın 

cins ve miktarları ile ihale gün ve aaatları ve eksiltmenin ne 
suretle yapılacağı ve teminatı ile muhammen fiatları her er:ıakın 
hizalarında i'Österilmittir. 

2- İşbu ekıiltmeler lsparta tüm komutanlığı binaıındaki aa· 
tınalma komisyonunda ihaleleri yapılacağından tartnameleri de 
komiıyondadır. 

3- İsteklilerin listede yaz.tlı gün ve aaatlara kadar teminat 
makbuzlarile birlikte komiıyonumu:.ı:a müracaat etmeleri ilı\n olu· 
nur. 

b) ÜZ E 
-------~---

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
(Dünkü nüshadan devam) 

MKN 8997 bila M ve NKS 16 K 550 G 38 L 27 KD radyo 
ahize makinaaı ihale i'ÜnÜ 21.4.38 MKN 9503 İPEF 4325 28 M ve 
NKS 482 K 114 L 46 KD ham selloloit varak MKN 9506 EZKF 
197687 M ve NKS 58 K 200 G 805 L 13 KD yün mensuc8' MKN 
9504 YB 1948 M ve NKS 49 K 29 L 7 KD iki renkli porselen 
ıofra eşyası NKN 9502 FF 8~9 M ve NKS 39 K 48 L 12 KD si
gara kağıdı tranıit !\.KN 9501 BK 2014 M ve NKS 33 K 38 L 
36 KD uzvi sun'i boya MKN 938 PA M ve NKS 174 K 41 L 70 
KD adi demir vida MKN 8240 SMC 6679 M ve NKS 1 K 670 G 
55 LD dikiş makina11 yağı MKN 530 MC 18706 M ve NKS 49 
K 59 L 13 KD eczayı tıbbiye ihale günü 25.4.38 MKN 10085 
MA 1 ~3 M ve NKS 3135 K 88 L 54 KD demir civata somunu 
MKN 582 OF 1 3 M ve NKS IOI K 100 L 59 KD ekşi süt tozu 
MKN 5809 IMF 1517, l -5 M ve NKS 404 K ~ LD tayyare yazılı 
boyalı boş teneke kutu MKN 9534 JSC 21 M ve NKS 1044 K 
373 L 47 KD ağaç eşya vagonu MKN 5820 RS 5489 93 M ve N 
KS 546 K 5..5 LD ~ade adi cam boş şişe MKN 5817 RG 2526 M 
ve NKS 30 K 500 G 50 LD nikel cilalı pirinç fermejüp MKN 
58!2 RG 1240 1-3 M ve NKS 168 K 400 LD lastik kundura ök
çeııi MKN 5812 KG 1240 3 M ve NKS 15 K 500 G 90 LD adi 
demir çivi MKN S490 bila M ve NKS 560 G 44 L 32 KD ipek 
mensucat ihale güaü 27.4.38 MKN &0092 BFE 938 M ve NKS 17 
500 G 37 L 38 KD pamuk mensucat MKN 10087 T marka bila 
NKS 2250 K 5!7 L 16 KD adi hoş şişe MKN 6:s3 KM 14851 6 
M ve NKS 151 K 74 L 43 KD adi pirinç levha MKN 644 iN 
11226 M ve NKS 157 K 70 L 80 KD boş tahta caın aandığı MKN 
637 BF 7055 M ve NKS 26 K 8j LD laıtiğe batırılmış mensucat 
MKN 655 NMVEB 8295 NMVEBM \e NKS 17 K 500 G 57 LD 
basma halinde pamuk MKN 657 DCVJ 15393 l M ve NKS 48 K 
51 L 55 KD aanayie mahıuıı tel saplı ktl fırç• ihale günü 29.4.38 
MKN 6-1 JH 1 200 M vi! NKS 1450 K 317 L 64 KD adi demir 
abdeshane levazımıncia su depoıu MKN 65 S W H L 17317 M 
Ye NKS 6 K 500 G 45 L l 1 KD suni ipek ipliği MKN 66 YC 
5542 M ve NKS 66 K 93 L 66 KD pirinç tei menıucat MKN 67 
ER 834 M ve NKS 152 K 239 L 49 KD rnaşe mukavva mamula-
tı fapka önü. (Devamı var) 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

İstanbul Komutanlığına bağ'h birliklerin Hayvanatı için 1300 
dönüm çayır kiralanacaktır. Çayırı olanların Çayırlarını tesbit et
tirmek üzere 31 Mart H38 Perşembe günü akşamına kadar Fın· 
dıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 
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Ankara PTT Müdürlürlüğilnden 
... ~ıı ,, 

İstimale gayri salih benır: markalı bir kamyonet 16.3.~ 
hinden itibar.?n pazarlıkla satalacaktır. 

Muhammen bedeli 50 liradır. 
Muvakkat teminatı 4 liradır. , ~ 
Talip olanları• 30.3.938 çarşamba günü saat 15 te Miidıır 

mütetekkil Komisyona müracaatları. 

i 
• . 

ıtanbul 4 ündl icra Memurlutuntlan : 
Paraya çevrilmesine karar verilen 120 adet çuvalın 1 ioC\,; 

arttırma11 24-3-1938 tarihine müsadif Pertembe rünü j,t•0
_,1 

Asma Albnda Kızıl Han Sokak 9 numarada saat 9,30 da P 21 
çevrilecek YC kıymetinin yüzde 75 tini b•lmadıtı takdirde, , 
açık arttırmaaının 29-3·1938 tarihine tesadüf eden Salı ıü011 

mahal Ye saatte yapılacatı ilin olunur. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda• 

Feıa Tatbikat okulunda mevcut iki adet köhne BerliYe ~ 
yoneti ile bir adet köhne Oklanti otoBıobili 4 nisan 938 p•• 
ıi rünü ıaat 14,30 da Tophanede Levazım Amirliti Sat•~ 
Kt'misyonunda açık arttırma ile satılacaktır. Tahmin bede~~ 
liradır. Teminatı 37 buçuk liradır. Otomobiller Okulda ı 
bilir. İatrklilerin belli saatte komiıyona gelmeleri. tı' 

• • • Fen Tatbikat Okulunda mevcut bin çift köhne f?
1
, 

Mart 1938 Cuma ıünü ıaat 15 te Tophanede L. V. iaairlı 
tınalma Ko. da pazarhkla aatılacaktır. Tahmin bedeli ~ 
teminatı 53 liradır. Fotinler okulda rörilleltilir. lateklilerıO 
ıaatte Ko. aa gelmeleri. 

Konya Orman Başmüh~ndisliğindea: 

Konyanın merkez kazaaına batlı Giliıira köyü civarında (Isır~ 
ormanından 2173 kental mete odunu bir ıene zarfında orflltıl 
çıkarmak üzere 15 gün müddetle açık artırmaya çıkarıfıtııf 

Beher kentalin muhammen beddi 15 kuruttur. 
Artırma 29.3.938 salı günü ıaat 15 te Konya orman S• 

hendislitinde yapılacaktır. 1,ı 
Şartname ve mukavelename projelerini rörmek iıteyell 

müddet içinde Konya Orman Başmühennisliğine müraca•t 
ceklerdir. 

Ormanın nıuvakkat teminatı 24 lira 45 kuruştur, ~' 
Talihler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve•' 

raz edeceklerdir. ~I 
İlin, dellaliye ve aair bilümum maaraf alıcıya ait olac• 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Kamisyonundaıı: 

İhale günü talibi çıkmıyan komutanlık Hayva? ~:, 
nesinde biriktirilmiş tahminen 200 araba gübrenıP 1 

açık arttırma ile 25 mart 938 cuma günü saat 1 ~ t:tı 
pılacaktır. Muhammen tutarı t 20 liradır. ilk teını~ 
liradır. Şartnamesi her gün öğleden evvel ~ koınısY~ 
görülebilir. isteklilerin ilk teminat makbuz veya mev 
ları ile ihale günü vakti muayyeninde Fındıkli ko[J1

11 

satınalma komisyonuna gelmeleri. 

' 
Pı~ndik Bakteriyoloji Eıı ... tit iı ü Direktörlii~iınden · 

' 'l'Pmiııatı ııım akknte Tahmin edilen ht"del Azarııi 
L. K. Azami Lira lnış 

2() 25 
6 57 

350 5-8 v 
87.50 5-7 

ıı 
Pendik Bakteriyoloji Eıı titü üne aid yukarıda yszı 1 

kale•ırlen itıaret öküz ve danaların afı etleri aı~ık ıır 
'$ • r 

urctile 22.J.938 -.alı günü aat 15 dı> Kartal Reledıf 
1 

atılar.ıktır. Ükiiz ve danaları ve şartnameyi görmek 1 ·~ 
ler lıerı;iiıı :\llies e:,c ınfüliirlüğüne ve artırmaya girı11t'~ 
teyenler muayyen nlaıı giin \f' saatte teminatlarını 

.ı\1alsand ığına yatırarak helf'diyedt>ki ah .. komi yonu03 

ınderi. 

lspartn Orman Başmühendisliğinden: 

Cinsi Miktarı Muham. vahit fiatı 

Kuru katran kental kuruş 
Odun 15390 20 

" 10225 20 
Isparta Vilayetinin Uluborlu kazası dahilinde ~ 

numaralı kapı k· tranlık ornıanından 15390 ve 102 
tal miktarında odunlar satışa çıkarılmıştır. 

Satış 2 l .3.938 günü saat 14 de Isparta 0tı11ıı" 
resinde artırma ile yapılacaktır. f· 

Beher kentahnın muhammen fiatları 20 kuruştıJI 
Şartname ve mukavele projeleri Isparta Orı:nıı0 

sinden alınır. 1 
Birinci muvakkat teminatı 230 lira 85 kuruştur 

nin muvakkat teminatı 153 lira 38 kuruştur. 
Satış uınumidir. 

Muhammen 
"• * Cin•; Miktarı vahit fiatı 

M. D.S. lira kr. 
Çam ke.restesi 427 156 4 90 11 

brı
,,,. 

ı - Isparta vilayetinin Etridir kazasa dahilinde tıf 
let ormandan 427-156 M. miktarında kereatelik ağaç sıı 
karılmıttır. 

2- Satıf 28.3.38 pazarteıi günü ıaal 14 de İıpart11 

•i 



' 

ıı 

r 
r 

d•İrtııind 
3-.. e arttırma ile yapılacaktır. 

4_ Beber metrenin muhammen fiatı 4 lira 90 kuruştur. 
•irıd Şartname ve mukavele projeleri Isparta orman idare-

en alınır 
5 - . 
6 Muvakkat teminatı 157 liradır. 

Satıı umumidir. Belediye merkez ve milessesattaki hademeler için yap- , 
tırılacak kasketi!~ heraber 284 takım elbise ve manto • c· "' * ınsi Miktarı Muhammen vahit fiatı Tutan açık eksiltmeye konulmustur. Beher takım elbise ve man· 

A kental kuruş lira kr · to için 17 lira bedel tahmin edilmiştir. Elbiaenin nüm~-
rtlıç odunu 2524 12 302 88 : nesile şartnamesi Levazım Müdürliiğünde görülebilir. İs-

q,. ~skparta Vilayetinin Isparta kazası dahilinde Kuyu ar- tekliler 2490 No.lu kanunda yazılı vesika ve 362 lira 2 .. çıı 
çık 0rnıanından 2524 kental miktarında odun sahşa kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 

artlı:nıştır . , 4.4.9j8 pazartesi günü saat 1 4 de Daimi Encümende bu· 
ltı Satış 21.3.938 pazartesi günü saat 14 de Isparta Or· lunmalıdırlar. (8) ( 1507) 'n D. B aıresinde arbrma ile yapılacaktır. 

eber kentalının muhammen fiatı 12 kuruştur. 
sinlartrıaDJe ve mukavele projeleri Isparta Orman idare· 

Mn ahnır. 
S uvakkat teminatı 22 lira 72 kuruştur. 
atış umumidir 

IEEisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

lşl l- Cibali Depolar gurubuna bağlı Bahariye Bakım ve 
errıe ev· · Ab ı v • ·b· l k su lile ının çı ıgı şartnames\ mucı ınce pazar ı u · 
II~ksiltoıeye konmuştur. .. . 

sa t Pazarlık 1/lV1938 tarihine r asthyan cuma gunü 
"'I~ l6 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 

IU Komisyonunda yapılacaktır. 
şt.ıb -- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 

1 ~den _ alınabilir. 
sa t - isteklilerin pazarlık için tayin edi!en gün ve 
,d~ te Yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 

geçen Komisyona gel neleri ilan olunur. ( 1497) 1-4 

" * • 

• • 
937 sene3i bina vergisile b t:' na munzam buhran vergisinin 

İstanbul ve mülhakatında Temmuz, Birincitetriu Birinci
kanun ve Mart ayları sonları olmak üzere dört taksitte 
ye arsa ve arazi vergilerinin de İstanbul ve mülhaka
tında Temmuz ve Birincikanun aylarında olmak üzere iki 
taksitte ve tanzifat vergisi ve tenvirat resminin de bina ve 
buhran vergsinin birinci ve üçüncü taksit zamanları olan 

Temmuz ve BirineikAnun ayları sonu olarak iki taksitte 
alınması Umumi Meclisce karara bağlanmıştır. 

İlan olunur. (8) (1506) 

Devlet Bası mavi 
Direktörlüiünden : 

Cinsi 

İllüstrasyon 
boya 

Miktarı 

1000 kilo 

Tahmini tutarı 

1100 lira 

O/o 7,5 pey akçesi 

82,5 lira 

Basımevin:iz için ahnacak 1000 kilo İllüstrasyon boyanın açık 
eksiltmesi 6.4.938 çarşamba ıünii saat 15 te basımevimizde ya

- 1 

pılacağmdan isteklilerin ilk pey akçeııile müracaatları. 

Şartname parasız olarak Direktörlükte alınabilir . (1490) 1 

lst. Ticaret ve Zahire Borsası 

(Suıte de la 4eme paıre) 

Toile pour chemise (lnt. Tophane) N. 629 
lnstruıoenh de chirurgıe (Universite Iıt.) N. 629 
Conıtruction bat. m micipale a Malatia (Vil. Malatıa) N. 629 

" hangar, pavillons, ajustemesıt de la terre, travaux d~ 
canalisation, installation clectriq ue a Tchorlou (Min. Def. Nat.) 
N. 629 , 

Constr. installatıon electrique (Municipalite Fethiye) N. 613 
Present4tion cıırte actuelle ville Tchoroum (Min. de l'lnterieur) 629 
Savon noir (Minist. Agriculture) N. 630 
Artioleı electriques (Cb. de Fer Etat) N. 630 
Accumulateurs positifs et negatifs {Cb. de Fer Etat) N. 630 
Beurre (lntend. Ankara) N. 630 
Conııtr. chambre pour gaz asphyxiant (Vil. Kai111eri) N. 630 
Etoffe pour capote (Min. Def. Nat.) N. 630 
Tuyaux pour adduction d'eau (Municip. Davu) N. 630 
Constr. bit. admınistratif a Aktchakale (Dir. Gen. Monopoles) 630 

,, dispensaire İl Silivrı (Municip. Istanbul) N. 631 
,, arches (Dir. Trav. Pub. Gumuchaoe) N. 632 

Benzine pour auto (Min. Def. Nat.) N 632 
Travaux de canalisation et constr. archea (Municip. Tavch"nli) 632 
Inıtallatioıı electrique et instruments pour extinction d'ıncendie au 

laboratoire de srrum (Dir. Bacteriologie a Etlik) N. 632 
Soude caustique et fer de solution (lJir. Gen Af. Meteoro!ogique de 

l'Etat) N. 632 
Constr. toiture au lycee Haydarpacha (Dir. Lycec Haydarpacha) 

N. 633 
iancı et tableaux noirs (Vil. Samsoun) N. 633 
Rep. pont Keu prubachi ( ., ) N . 633 
• batiment ecole lstiklal a Sinop (Vil. Sinoo) N. 634 

Preııentatioo carte actuelle bourg Kaledii" (Munictp . Kaledjik) 634 
Bidons (Min Def. Nat.) N . 637 

9?otcaux de boıs (Mun. Ouounkeupru) N. 637 
* Bois (Dir Foret Konia) N. 638 
Paveı (Vil. Konia) N. 638 
• Dccombrea du Pahis de Juslice et produits pharmaceutiques (Dir. 

Biens Nat. lst.) N. 639 
• Fumier (Mun. Kaisseri) N. 639 
Const. atation de vaccination (Kaymakamat Bunian) N 632 
1-'roduits pharmaceuti ques (V ıl. Ourfa) N, 640 
Fıl de laine (Gend. Guedikpach..ı) N. 641 
Articles pour laboratoire (Mun. lstanbul) N. 643 
Viande de boeuf (I 1tend. Izmir) N. 643 ç~k 1--· İdaremizin Gaziantep Başmüdürlüğüne bağlı ~k

te ~~ede şartname ve projesi mucibince yaptırılacak lda- 1 

tu •nası inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuş -
t. 

Riz: pour soupe et pilav (Command. lst.) N. 643 

[Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul J ' * Les aatcrisques inciiqucnt une venle par voıe de surenehere 

=::=:==::----1 N. B.- Les Nos indiquı;s en l'Cjfard deı :ırticles ııon t ceuıı: ciıı 
teın~l · Ke5if bedeli 10606 lira 81 kuruş ve muvakkat 

i~att 795.51 liradır. 
tarihine rastlıyan pazartesi 
Levazım ve Mubaya:-ıt Şube· 

~Ünü 1- Eksiltme 2 J.lll.9J8 
81• d saat 16 da Kabataşta 

n ek· · tn·· 1 Alım Komisyonunda yapılacaktır. Kapalı zarflar 
(( Un~kasa günü en geç saat 15 e kadar alı geçen Alım 
01<>tnısyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş 

18 -- 3 

FİA TLAR ( Cours officiels) 
Afion (Opium) 
Buğday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday sert {Ble dur) 
Bugday kızılca (Ble roux) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seigle) 

1938 

1

1 
journal rtans lequel l'avia a paru. 

Aşağı ( Moina) Y u karı~Plus) ~~!'!!!!~"'!!!'~~"!!!"~~"'!!'!'!!!!~~~!!!!"'!!~!!'!!'"'!!'!!'~~~~~!!""'!!!!!!! 
5 28 -
s 15 -· 

4 2 -

-; 22 - 1 

4 3 

• 
lstanbul Borsası 

18 -3 - 1938 

ttıalıdır. 

li dlV ~ Şartname ve projeler 53 kuruş bedel mukabi
Qtı e inhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesile Gaziantep 
aştnüdürlüğündeıı ve Akçaka:e Memurluğundan almabilir. 

, Yulaf (Avoine) Paralar 

1 

Cekler 

\r V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak 
tıe Vesaikini İnhisarhr İnşaat Şubesine İbraz ederek ay

ca v 'k V esı a almaları lazımdır. ~ . . 
\/ 1- Mühürlü teklif mektubunu, kanuaı vesaık ıle 
vaCki maddede yazılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve mu
<>l· at güvenme parası veya mektubunu ihtiva edecek 
S<t an ._kapalı zarflarını yukarıda yazıldığı veçhil~ rnüna ka • 
k ıunü t:n geç saat 15 e kadar Alım Komisyonu Baş-
antıa. ~ ..ı 

6ına ınakbuz mukabilinde verilmiş olması lazım;.ıır. 

• 
* * 

(1206) 4-4 

Ya~- Şartnamesi mucibince 24 ton mazot ,,Ağır dizel 
gı,, Pazarlıkla satın alınacaktır. 

saatll- Eksiltme l.lV938 tarihine rasthyan cuma günü 
/\i · 14 de Kabata:;tr\ Levazım ve Mubayaat .Şubesjndeki 

lfll 1( 
llı 0nıisyonunda yapılacaktır. 

Şı.ıb ~- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
ıv e~ allmabilir. 

te .-:- isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
Re Yuıde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 

Çen I<onıisyona gelmeleri ilan olunur. ( 1446) 2 4 

'~ .... =·'!--

. Açık Eksiltme ilanı 
lstanbuJ l(ız Öğretmen Okulu 

Satınalma Komisyonundan : 
l~iü \~·938 Puartesi günü saat 11,30 da İstanbul Maarif Müdür
•iltlllc 111•sı içinde Liaeler Muhasebeciliğinde toplan .o Okul Ek
~llalli l<orni•yonu Odasında 750 lira keşif bedelli lstanbul Kıı 

rvıll.~ IUektebi tamiratı açık eksiltmeye konulmuftur: • 
hrtl\ avele, eksiltme, bayındırlık işleri genel huıusı ve fennı 
(J~ll.ladtbeleri, proje, keşif hulasasile buna müteferri diğer evrak 

•ıı .. h 1 l\f 05reni ir. 

. i.~~a~k~t teminat 57 liradır. . 
'<latcı .hlerın en az 500 liralık bu işe benzer iş raphğın• daır 
~lldij erınden almış oldutu vesikalara istinaden lıtanbul Nafıa 
liht tlüğiinden eksiltme tarihinden bir hafta evvel alanmış eh 

~ica~et oda11 veıikaları ile gelmeleri. (1495) i-4 

~--'"-'-~ ~ 
l'ilat 1t.aL!~ • 

I)· -• Ye yam ifleıri 
..._törü: 1-.i! Girit 

1 

B"sıldriı jer: ARTU.N Sıumıevı 
(;aJatA .Bili fır sokak f"b. J O 

Mısıl' sarı (Ma'is jaunt') 
Peynir l...aşer (Fromage 
Nohut iri( Pois clıiche) 
Kaplıca 

Güz Yünü 

kachere) 

Darı sarı (millet jaune) 
Keçi kılı (Poils de Clıevre 
Badem iç 
Ceviz içi 
Susaın ( Sesame) 

1 Mercimek (Lentiıle) 
1 Fasulye ufak (Haricot sec) 

Burçak 
iç fmdık (Noiı. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Fındık kabuklu (Noilidtes) 
Pamuk yağı (Huile de coton) 
Susam ,, l n sesameı 

4 30 
50 

16 20 

4 28 -

Yapak Anadolu (Mohaıre) 64 
,, l rakya ., Thrace - - -

Kuş yemi (Millet) 7 13 
Zeytin yağı I ci yemeklik (Huile d'ol.) 

Tiftik mal 127 -
,, oğlak 

Sansardcrisi 
Zerdeva ,, 
Tilki ,, 
Tavşan ,, 
Porsuk 

GELEN (Arrivages) 
Afion (Opium) k 

Buğday (Ble) 
Arpa (Org ) 
Çavdar (Seigle) 

Un (FarineJ 
Mısjr (Mais) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Fasulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mobaire) 
Yulaf (foin) 
Susam {sesame) 
Kuş yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Pois Chiche) 
Zeytin yağı (Huile d'ol.) 
B. Peynir (Fromage B.) 
Tiftik 
İç fındık (Nois. dcc.) 

Razmol 
K fındık (Noiıette) 

192 
30 -
45 --

IOO -
63 --

9 75 

5-

GİDEN (Exportation) 
Razmol 
Arpa (Orge) 5 -
Yulaf 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Pois chiche) 
İç fındık (Nois dec.) 4 -
Un (farine) 
Tiftik 
Yapak (Mohaire) 
İç ceviz 
İç badem (amande) 5 

DİŞ FİA TLAR • 
(Marches Etrangen) 

Buğday (Ble) Liverpul 4 74 
" ., Şikago 4 06 
,, ,, Vinipek 5 57 

Arpa (Orge) Anvers 4 18 
Mmr (Malı) Londra 3 92 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 1 59 
Fmdık (nois.) G.Hamburg 39 -
K • • 38 -

Sterlin f.>27, -
l Dolar 127,-

20 Fransız Fr. 74, -

20 Liret 95, 
20 Belc!ka Fr. 80,--
Drahmi 18,-
20 İıveçre Fr. 570,--
20 Len 20,-

1 Florin 65, -
20 Çek kronu 78,-

1 A vuıturya Si. 21, -
t Mark 22,-

Zloti 20.-
Pengü 21,-

20 Ley 12, -
20 Dinar 48,-

1 i•veç kuronu 30,-
1 Türk altını 
Banknot -,-

632, -
127, -
74,-

10-1 -
84,-
22, 

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

istikrazlar 

London 625, 

1 
Nev Y ork 0,8010 
Paris 26,36 
Milino 15,2185 
Brük•el 4,7080 
Atina 87,51 
Cenevre 3,46 
Sofya 64,0112 
Amsterd. 1,4437 
Prag 22,7675 
Vivana 4,2275 
Madrid 12,65 
Berlin 1,9822 
Varşova 4,24J4 
Budapeşt 4,0225 
Bükre' 106,8050 
Belgrad 34,5875 
Yokohama 2,75 

Moskova 23,53 
Stokkholm 3, 1 O 

Esham 
Açılış 

Açılış apaoıış 1 Aslan çimento 13. 
Türk B. 1 Peşin 19,20 19 20 1 

19.35 
Merkez bankaıı 97, -

• ,, il Peşin 19.20 19.20 

626.-
0,80 

23.5875 
15,23 
~.7155 

87,58 
3,4635 

64, 1025 
1,4450 

22,785 
4,23 

12,66 
1,9838 
4,2467 
4,0!56 

106,89 
34,Hl5 
2,7·533 

23,51 
3 

Kapanış 

12.85 
97,50 

Türk bor. 1 vadeli 19.25 1 

,, u Vadeli 19 . .ij 19.35 Tahvilat 
İstikraz:ı dahili 94.- 94.- Anad. M. Vadeli 40.35 40.35 

:s 
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~ + 
:!: Tercüme Bürosu :~: 
~ ~ 
•:• Her li~andan ve her türlü tercüme işleri ve bil- •!• 
~-:..~ hassa münakasa ve müzayedelere müteallik şartna· •:• 
•:• melerin tercümesi derühte edilir. •!• 
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A) Adjudications au labais 

Conıtrw.ıction-Reparation- Tra v Publicı·Materiel de Constructioo-Cartoırapbie 

Reparation bitiment ecole Normale de jeunes fillca Publique 750 - 57 - Coa. Acb. Ecole Nermale Jeunea 4-4-38 11 30 
a lstanbul Fille. lıt 

Conıtruction bitiment a la stalion reforme de fruit Publique 44783 81 3360 - Dir . Station de Fruit a MAlatia 28-3·38 14 -

(•i·>· 
Conıtruction bitiment a la statioo d'aviation preıı 

\a fabıiquc de ciment (c~h. eh. L. 7 ,84) (aj.). 
Pli cacb 156826 36 

Electricite·Gaz·Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

Fil ıaetalliquc pour antnae : 10000 m. Gre a rre 750 

Habillement - Chaussureı - Tissus- Cuirs. 

Coatumea, casquettu et manteaux : 2i4 p. Publique la p. 17 -

Divers 

Couleur illu•tra tion pour l'imprimerie de l'Etat Publique 1100 -
1000 k. 

Pieces de rechanıe pour diver• pulverisateur1 
Chaudron pour chauffare central (aj .). " 3000 -

" 1876 80 
Couteaux pour macbinc fraiacuse (Mora Derill) : 16 

P· 
• 4000 

Beton iı doubı)ea troua : 6000-8000 blocs Pli cacb 9600 
Cercle• pour ballea : 1 t. - Plomb : 100 kilos 

Fil metalliqae : 5 lcilos- Couleur : 5 ltiloa- Pc· 
tits clous : 200 kilos- Cercles : 500 p. 

Gre a gre 

Pistolets marquc L nag-an:e ou autre : 150 p. {aj .) 4200 -

Provisi~os 

Lcrum•• : 2 lot• 
Foin : 171 t. 
Paille : 135,2 t. 
Orge : 126,1 t . 

Publique 
Gre iı ıre 
Publiq-.e 
Gre a gre 

• Riz pour pilav : 16 t . 
Bcurre : 1,5 t. (ai.)· 
Sucre en poudre: 20 t. 

Publique 1128 -
Pli cacb 5500 -

B) Adjuditatioos a la sureocbere 
Ti11u• de coton et laine, tentes, articleı electri

q..ıea, huile pour machines: article de cuisiae ete. 
Publiquc 

Boiı : 15390 quent . 
,, : 10225 . " 

• ,, 
3078 
2~5 -

" de sapin 
,, : 2524 quent. 

Fumier : 200 voiture~ (aj.). 
Boi• de ebene : 2173 quent . 

" 
" 
"' ,, 

L'assainissement de la plaine de Bursa 
et les travaux hydrauliqnes 

( Suite du Numero 640) 

Lea travaux d'amelioration du lit de "Deliçay. prenant •• 
ıource a l'Uludag ont commence, le plan d 'ameoagement du 
Kaplikaya a ete termine. LH travaux danı le buıio du Gök· 
dere aeront entrcpriı danı peu de tempa. Uoe foiı que cette 
activite aura priı fin, la plaine de Buraa aura acquia toute ıa 

•ecurite. 
Quant a la •econde zone, lea travaux ont commence depuiı 

le moia de mai de l'anoee derniere. A la ıuite des etudea, qui 
furent entrepriıe• autour dea coura d'eau de Kemalpacba l'a· 
menai'emeot de la riviere de meme nom ainıi que l'aHecbe· 
ment dea rivea du lac d' Apoliond ont ete adjure• a l'eatrepre· 
neur moyennant la ıomme de S65 milleı livrH turquea avec un 
delai de deux ana. Lea travaux yont ete inaugure• officiellement. 

302 88 
120 -

La riviere de Susigirlik avec aeı affluenta ainai que le coura 
d'eau denomme Uluabid atteint une longueur totale de 160 ki
lometres. Le releve deı 130 kilometrea a ete opere et lea tra· 
vaux pour le 1'Htc de 30 kilometre• Hront terminea proebaine
meot. Danı peu de tempı l'amenaıemeot de ceı eoura d'eau 
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Com. Acb. Dir. Voiea AeriennH de 5-4-38 15 -
L'Etat Dir. PTT. Karake•y et Dir. Trav. Pub. bair 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank.. 

{ 
Com. Perm. Municipalite lıtanbul 
Dir. Ecoa oa. ,. ,. 

Dir. lmprimerie de l'Etat 

Dir. Arricole l•t. 
Com. Ach. Lycee Galatasaray 
Coa. Ach. Mia. Def. Nat. Anlı:ara 

Oir. [con. PTT. Ank. et Beyogblou 
Co•. Acb. Min. Def. Nat. Ankara 

1 Expl. Ch. de fer Etat H.pllcha 

• 

Cem. Ach. Milit. Isparta 

" ,, 
" ,, 

Coa. Aeh. Coamand. lat. Findik.li 
Coa. Acb. lnten.lance Aalt. 

Dir. V Hte• Douanes lıtanbul 

Cbef lnıren. Fôret l•parta 
,, 
,, 
,, 
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aura commenee. On pourauit d 'autre part le1 etudeı eoncernaat 
lea meyena de tranaport de petite taille deYant ıenir ıur la ri· 
viere de Suıirirlik qui eat propre a la nniration. 

Une auperficie de quaraate mille bectara pourra etre mİH a 
l'abri dea inoadationı par l'am6narement de1 eoura d'eau danı 
le ~a11in de Suıirirlik. Le• etudH afferenteı a l'arroure de la 
plcıne ·~ot pounuİYİe• egalement. C'at ainai qu'une •uperficie 
de 20 mılle hectarea pourr• etre arroıee dAnı la plaine de Ke· 
malpa9a au moyen deı eaux que l'on detournera de la riYiiıre 
d~ ce meme nom. Le releve afferent au eanal principal de 20 
kı~ometrea .de lo11rueur a conıtruire dau la plaiae ayant ete 
faıt, le prOJet de CODltructİOD eat CD voie d'etre elabore. 

Oa profitera de l'eau dn Hanife-Derctıi ainıi que du lae de 
Man>:aa pour l'arroHl'e deı platne1 de Karacabey et de ManyH 
Lea etude. ıoot pourauiviH autour de ce plan. 

Un corp1 de technieiena compoıe de cinq inrenieura et de 
ıea eonductcur• de lraYaUX cntreprcnncot lcura etudeı danı le 
baHin de Suıigirlik pour lea futura travaux d'amenaıement de8 

eaux et d' uıaihiHement deı maraiı. 
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Monte-cbarre (Dir . Gen . Momopoles) N. 602 /. 
Adduction d'eau a la ville Maracbe (Min. de l'laterieur) f'l· / 
Adductioa d'eau a la ville Bornon (Min. de l'laterieur) ~- /. 

" ,, ,, ,, Etlreait ( ,, ) ~- /. 
• ,, ,, ,, Oachalt ( • ) N· / 
" ,, ,, • Menemen ( • ) 111· 

Glycerine (Fabrique• Milit.) N. 613 
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Rep. de chausaee s route E•kicbchir·Geurut (Dir. Trav. P" 

lticbehir) N. 623 
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Materiet de fer pour montaıre d'un hanrar (Ch. de Fer ~t'1 
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Fil telerraplıique et pour liırature (Min. des Travaux Pub·) 
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Conıtr. cha•bre annexe (Dir. Trav. Pub. lıtanbul) N. 628 
Foia et orre (Coamaad. l.stHbul) N. 629 

(Lire la nite ea 3•• par•) 


