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Bugün Han olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 
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"'---- Cinai Şekli Mubm. bed. Teminat 

') NIOnakasalar 

~•at. T ...... ;..... Nafia işleri, Malzeme, Harita 
~~--
ln~lç.kçalt veteriner tahaffuzhancsi tamiri 
te•t~a Kazaovasınıl' sulanması için yap. Gömcnek 
( tülatörü ile sulamn kanalı inş . ve sınai imalatı 
••rt. 50 L) 

'-•r ~ 
~. •lolyesine yap . tadilat 
l,

1 
lıQluıni hapiıhane binası yık.ılmaaı (temd) 

G~ı~ 2,5 kim . mesafeden "B· rdan., çayı vadisi 
ti rınde mevcut 50 m . kuyunun 75 m . daha de

~~t~c İndirilmesi 
~1 •ya 4,5 kim . mesafeden "Şemseddın,, menbaı· 
ıl 11 

fehre isalesi, su deposu inş . , şehir tesisatı 
' lniiteferri işlerin yap. (şart. 493 lcr) 

'}71 -

kapalı z. 1225000 -

pat. 93 
kapalı z. 2.t959 35 

n 6000 -

" 
98582 47 

lı4 
~ Klinik ve ispençiyari alat, Hastane. Lev 

s,, b· 
•liori hamızı finık: 60 k. paz. 

~rik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemtsi) 
~ı ..... 

,1 
11 •ıli demir tel 3 m m: 250 kim. -bağ- teli: 4,5 aç. eks. 

boQı , - porselen fincan maa dövme demir deve 
Yııu 3 No. lı 

~~-~at, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

~ lıtlult kumaş: 20500 nı (şart. 646 kr) 
llıl tt bayrağı şali kırmızı: 5CO m . - }eşil: 1000 m. 

ı:: elbise: 570 .ıd .-caket pantalon: 13 ad.- göm

' · 60 ad.-beyaz gömlek: ..:ı6 ad .-elbise maa lcaıı
\'': 15 ad . 

kııpalı z . 
aç. cks . 

" 

90 

3803 05 

m . 5 75 
1050 

Cı kundura: 50-60 çift-dahili kundura: 50·60 çift • çifti 4 ve 5 -

~ ;...•tb .. ~ =-'--: v _rtasiye-Yazıhane Levazımı 
l,b~ ~--

.... kinesi: 1 ad . 

~~b-ı 
~ 1~. ve büro eşyası, Musar.ıba-Halı v.s. 

Ilı ~ 
~ liıtlü portatif karyola: 50 ad. 

'i.!.'kı: .. 
l .~1~at-Boşaltma-Yükletme -h· __ ...... _____ _ 

••t 1 r ar mamulih nakli ( 1 se ne müd .) 

~'t ~ste-Tııht~ v. s. 
95~-
~ 38 de ynpılaca~t ilin edil miş olan 1300 ııdet 
~,~ .tomruk elcsıltmesi göriılen lü zumu üzerine 
~ tı •hare talik edilıı:iştir 

~ 11~enzin, M~kine yagları v, s. 

l:lt •iiı· 
~ 'Yen: 150 le. • bezir yağı: 150 k. 

~ 
'~el 

~lltorı~Otörlü yol ıili~dir: 6 ad . (ş~rt ... 195 kr) 
d, .11 ınakkap tezgahı: 1 ad - motorlü makkap 

rd,ltıır kesme tezgahı: 1 ad. - motörlii mak.kap vı· 
'-ııı •çıııa tezgahı: 1 ad. 

~'~ı~t ıso k. : 1 ad . - bukül 500 k. : l ad. 
\b Ve dikenli tel 

~,,ilııı•kiııesi: 1 ad. 

~ıt "•ııtaları için malzeme: 53 kalem 
'' t Plaka behcrinden 25 tane niimune plağı: 42 ad 
~~ •raflı nümune plağı: 875 ad. 

~ ~t, Sebze v. ~ 
(l llıı,L. 
~ ıı:. 40 t. 
~ • tv· · . ~.,.,.. •. •çıd ekmelt (1 senelik) 
b 1 ıçin ekmek: 350000 k. 

~üzayedeler 
~-~·~: 6 
~br ad. - motcr: 1 ad. 

~''G~ ( 1 •eneli it) 
"lal. •r b• ~ "ltı ınası an kazı 
•ıı, c •lit ve edevatı 

*llkaıı 

kapalı z. . 6500 -

aç. eks. beh 18 50 

aç. eks. 

paz . 

: . apalı z. 
aç. ~ks. 

pa7.. 
,, 

kapalı z. 
aç . ek.ıı . 

" 
" 

aç. eks. 

kapalı .z . 

aç. art. 

" ,, 

" 
" 

14'2 50 

39000 -
3935 -

150 -
307 ·-

6500 -
532 81 

2200 
1531 -

- -

28oon -

300 -
750 -
948 75 
330 -

50500 -

6 98 
1722 
450 -

6179 1~ 

13 50 

285 16 

7707 50 
78 75 

232 43 

40,S ı 

487 50 

67 50 

70 -

10 68 

2925 
295 !2 

11 25 
23 05 

487 50 
39 96 

165 
114 83 

225 -

22 50 

Müracaat yeri 

Kars Vrteriner Dir. 
Nafıa Vekaleti 

İstanbul Beledıyesi 
lst. N•a Müd. 
Dahiliye Vekaleti 

,, 

lstanbul Belediyesi 

Gü! 

10-6-38 

13-5-38 
3·6-.'.'8 

26-5-38 

31-5·38 

13·5-38 

Saat 

15 -

14 -
14 -
11 -

11 -

14 -

Jndr. G. Koın. Ank. SAi< 1-6·38 10 -

M. M. V. SAK 
O. O. yollan H. paşa 
lı1tanbul Belediye . ı 

THK Ankıua Şubesi 

latanbul Beledıyesi 

İstanbul Belediyesi 

Çanakkale lnhıa. Müd. 

n D. yolları Aak. 

lstanbul Belediyesi 

M. M. V. SAK 

P. ve Telgraf F.1!:ır. SAK 

lıtanbul Belediyesi 
,, 
" ,, 

" 
" 

Çanakkale C. Müddeium. 

25-5 ·38 
30- )-38 
25·5-38 

20-5·38 

25·5-38 

25·5·38 

19-5·38 

13·5·38 

25-6-38 
25-5-38 

13 5-38 
13-5-38 
25-5·38 
25-5-38 
25-5-38 
25-5-38 

23·5-38 
ş Karahisar G. Müddeium. 21-5-38 
Gaziantep C. Müddeium. 

Mersin Gümrük Müd. 
lstanbul Belediyesi 

,, Defterdarlı~ı 

" ,, 

27-5-38 

14-5-38 
25-5 ·38 
19-5·38 
19-5-38 
19-5-38 

15 30 
10 30 
14 

15 -

15 

14 -

11 

14 -

11 -
15 -

14 -
14 -
15 
14 -
14 -
14 -

16 -

15 -

9-
14 -
14 -
14 -
14 -
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Daha fazla malumat ve ilanların tam metni • • 
ıçın 

lütfen iç sayifelere müracaat ediniz 

ALA 

Dahiliye Vekaletinden: 

Tarsusa 2,5 kilometre mesafede Berd •n çayı vadisi Ü· 

zerinde ınevcud 50 metrelik kuyunun 75 metre daha deri
ne indirilmesi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

İşin muhammen bdeli 6000 liradır. 
İstekliler bu işe a id ~artnameyi bilabedel Dahiliye ve· 

kaleti belediyeler imar heyeti fen şefliğinden alabilirler. 
Eksiltme 26.5.938 tarihine raslıyan perşembe günü saat 

11 de Ankarada DahiJiye vekaleti binasında toplanacak 
Belediyeler imar heyetince yapılacakhr. 

Eksı)tmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı 
teminat ve vesaiki ayni gün saat ona kadar komisyon 
reisliğine teslim etmiş olmaln rı lazımdır. 

A- 2490 sayılı kanunun IÖ ve 17 ıncı maddelerine 
uygun 450 l iralık muvakkat teminat 

B - Kanunun tayin dtiği vesikalar. 
Teklif mektubları ihale günü saat ona kadar makbuz 

mukabilinde komisyon reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderileçek teklif mektublarının iadeli taah

hürllü olması ve nihayet bu s3ate k !dar komisyona gel· 
miş bulunması lazundır. 

Bu iş hakkında fa zla izoha t ;ı lmak ist iycnlerin Bele· 
diyeler imar heyeti fen şefliğine müracaat etmeleri. 

• * • 
Muğlaya 4,5 kilometre mesafedeki Şemseddin membaı· 

nın şehre isalesi su deposu inşası ve şehir tesisatı ile 
müteferri işlerin yapılması kapah zarfla eksiltmeye çıka· 
rılmışhr. 

İşin muhammen bedeli 98,582 lira 47 kuruştur. 
İstekliler bu işe aid şartname proje vesair evrakı 493 

kuruş mukabilinde Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar 
Heyeti Fen Şefliğinden alabilirler. 

Eksiltme 31 mayıs 938 tarihine raslıyan salı gunu 
saat t t de Ankarada Dahiliye Vekaleti binasında topla
nacak Belediyeler İmar Heyetince yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı 

~eminat ve vesaiki ayni gün saat 10 a kadar Komisyon 
Reisliğine teslim etmiş olmaları lazımdır. 

A- 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine 
uygun 6179 lira 12 kuruşluk muvakkat teminat. 

B- Kanunun tayin ettiği vesikalar 
C- Kanunun yukarıda yazıldığl mucibince eksiltmiye 

girmiye bir maııii bulunmadığına dair imzalı bir mektub 
D- Belediyeler imar heyeti fen şefliğinden münakas ya 

girmek için alacakları vesika . 
Teklif mektupları ihale günü saat ona kadar makbuz 

mukabilinde komisyon reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklif rn .!ktubbmnın iadeli taah· 

hüdlü olması ve nihayet bu s aate kadar komisyona gelmiş 
bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat a lmak is tiyeolerin Beledi
yeler imar heyeti feu şefliğine müracaatleri. 

--
İstanbul Nafıa Müdürlüğünden 

Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan 22959,35 lira 
keşif bedelli İstanbul Umum hapisane binası yıkılmasının 
2.5.938 pazartesi günü saat 15 te ihalesi yapılmak üzere 
ilan edilmiş ise de yapılan tenzilat miktarı haddi itidal 
görülmemiş olduğundan bu işin 2490 sayılı kanunun 31 
inc:i maddesi mucibince yeniden eski şartlar dahilinde ka
palı zarf usulile eksiltmeye çıkarılması ve eksiltmenin 
3.6.938 cuma günü saat 15 te Nafıa Müdürlüğünde yapıl· 
masana karar verifmiştir. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve 
fenni şartnameleri, proje, keşif hulasasile bunu müteferri 
diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 1722 ı:radır. 

İsteklilerin teklif mcktubları ve en az 15000 lir Jlık bu 
işe beuzer iş yaphğma dair Nafıa Vekaletinden alınmış 



Sayfa 2 

ehliyet ve 938 yılına ait Ticaret odası vesikalarını havi 
kapalı zarflarını 3.6.938 cuma günü saat 14 e kadar Na· 
fıa müdürlüğüue Termeleri. 

Kars Veteriner Direktörlüğiinden : 

Kızılçakçak veteriner tahaffüzhane inin 371 liralık tami
rat i~i vardır. Talip olanların işi anlamak ve şartnamesini 

görmek ve iizere veteriner direktörlüğiine müracaatları. 
• • • 

İmar atölyesine yap. tedilat. Bak: 2 ıncı sahifedeki 
lst. Beled. ilanlarına. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat: 

• • • 
60 kilo saf billora hamızı finik alınacaktır. Bak: 2 inci 

sahifedeki İst. Beled. ilanlarına. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. ------•= ~w - -• ,.. ıw 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma 
Komisyonundan: 

Ev~afı :;;artnamede yaıılı iki yüz elli kilometre üç mili
metre kutrunda galvnnızli demir VP dört buçuk kilo metre 
kutrunda bağ teli uç numara porselen fincana şartnamede 

yazılı u ulde raptedilmiş dövme demir deve boynu 1-6-938 
çarşamba günii :,aat onda açık eksıltme usulile satın alına

caktır. 

Bu malzemenin toptan bedl!li 380:-~ lira 5 k:uı uş olarJk 
tahmin edilmiştir. 

Şartnamec:i parasız komi yondan alınabilecek olan hu ek
siltmeye girmek i teyenlerin 28S lira 16 kurıışluk teminat, 
banka nıektıılıu veya sarıdık makhuzu ile şarlnaınedc yazıl. 

ve~ikalarla birliıs.tt: lıedeli o giin vaat uııd:? koınü:yona bau. 
vurmaları, bu aatten sonra geleceklerin ebiltnıeyc karı:.· 

mıyacaklnrı. 

Mensucat-Elhise·Kundura-Çamaşır v ~ 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komiıyonundan: 

Beher metreıi 575 kuruş olan ihale bedeli vekaletçe pahala 
görülen 20500 metre kurşuni kaputluk kumaş yeniden kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Şartnameıi 646 kuruş bedeli mukabiliode MMV "atınalma ko

miıyonundan •hnır. İlk teminat 7707 lira 50 kuruıtur lhaleıi 25 
mrıyıs 938 çarşamb~ günü saat 1.5,30 da yapılacaktır. Eksiltmeye 
girmek istiyenler 2490 sayılı kanunun 2 Ye 3 üncü maddelerinde 
yazılı vesikaları ilk teminatlariyle birlikte teklif mektublarını 

ihale aaattleriuden en az bir uat evvel Ankarada MMV satınal

ma ko. na vermeleri. 

Türkkuşu Genel Direktörlilğiinden : 

- Türkkuşu öğretmen ve talebeleri için 50 - 60 çift dahili 
ve 50 - 60 çift harici kundura yaptmlncakhr. 

2 - Muhammen bedel olarak dahili kunduraların beher çiftine 
400 ve harici kunduraların ke:ıa beher çiftine 50f) kuru' kıymet 
biçilmiştir. 

.., - İhalesi 20. 5. 1938 tarihine tesadüf eden cuma günü saat 
15 de yapılacaktır. 

ilk teminatı 40 lira 50 kuruştur. Nümuneler, şartname Ye mu· 
kavele müıvettcsi her gün kurum binasında ırörülür. 

4 - İ•teklilerin muayyen gün ve saatte vea aik ve teminatla
riyle birlikte hazır bulunmaları. 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresinden 

Muhammen bedeli 1050 lira olan 500 metre kırmızı 1000 met
re yeşil renkli işaret bayrağı yapmata mahsuı şali 30. 5. 938 pa· 
zarteıı günü saat 10,30 onbuçukt• Haydarpaşada gar binaaı için
deki satınalma komisyonu tarafından açık ekıiltme ile satın alı· 

nacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayia ettiği vesaik ve 78 
lira 75 kuruşluk muvakkat teminatlarile birlikte tkıiltme günü 
saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpafa aatınalma komiıyonu tara· 
hodan paraaız olarak dağıtılmaktadır. 

• • • 
Tulum elbise. pantalon, cakct, gömlek, kasket, v.s. alı

nacaktır. Bak: İst. Belediyesi ilanlarına. 

ob'lya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s 

• * • 

- -

50 tane altlı üstlü portatif karyola alınacaktır. Bak: 
lst. Beled. ilanlarına. 

1 

MÜNAKASA GAZETESİ 

Nakliyat: Boşaltma ·Yükletme ve s. 

Çanakkale İnhisarlar Mst. Müdürlüğünden: 

Çanakkale İnhisarlar İdaresinden Ezine. Bayramı~~ ve Ay
vanğa nakil olunacak mamfılAt ve hilcümle e;;oyanın birer 
sene müddetle nakliyesi 29.4.938 tarihinden itibaren 20 gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmu~tur. 

İhale 19 mayıs 938 perşembe günü ·aat 15 tc Ça· 
naklrnlede İnhisarlar Mst. .Müdürlüğünce ıniiteşe!.:kil Komİs· 
yonu mahsus tarafından yapılacaktır. 

Münakasaya i~tirak edebilmek için 70 lira muvakkat tc· 
minat akçesini idare vezne~ine yatırma ı. 

Talibler şartnameyi Çanakkale, Ezine, Ayvacık İnhisarlar 
İdaresinde görebilirler. 

Kereste, tahta ve saire 

• • • 
1300 adet çam tomruk eksiltme~i ~örülen lüzum üzerine 

ahare talik edilmi~tir. Bak: D. D. yolları ilanlanna. 

i Mahrukat Benzin-Makine yag·ları v. "· 

• • • 
150 k bezir yağı ile 150 k. toz suliyen alınacaktır. Bak: 

~ inci sahifedeki lst. Belediye i ilanlarına. 

Müteferrik 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Alh adet dizel motörlü yol silindir kapalı zarfla eksiltmeye 
koaulmuştur. 

Tahmin edilen bedeli 39000 lira olup ilk teminat parası 2925 
liradır. İhaleıi 25 haziran 938 cumartesi günü uat 11 dedir. Şart· 
namesi 195 kuruıa MMV aatınalma komisyonundan alınır. Ekıilt
meye gireceklerin 2490 aayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle teminat ve teklif mektublarını ihale aaatin· 
den en geç bir aaat evveline kadar Ankarada MMV ntınalma 
komiıyonuna vermeleri. 

• * • 
Motörlü makkap tezgahı, demir kesme tezgahı ile vi 

da açma tezgahı alınacaktır. Bak: Posta ve telgraf Fab· 

rikası SAK ilanlarına. 
• • * 

Kantar, baskül, ağaç kazık ile dikenli tel alınacak-
tır. Bak: 2 ci sahifedeki lst. Beled. ilanlarına. 

• 
* * Bir adet tab makinesi alınacaktır. Bak: İst. Beled. 

ilanlarına. 
• •• 

Belediye nakil vasıtalarının lı:aroseleri için 53 kalem 
malzeme alınacaktır. Bak: lst. Beled. ilanlarına. 

• • • 
42 bakır plaka beherinden 25 tane nümune plağı 

876 tane tek taraflı nümune plağı alınacaktır. Bak: 
Beled. ilanlarına. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Çanakkale C. M üdd,•iumumiliğindı•n : 

ile 
1st. 

Çanakkale Cezaevinin yerli buğday ununrlan mamtıl o:
nıak üzere 1.6,938 gunünJen 31.5.939 gününe kadar hir se
nelik tahminen 40000 kilo ekmek 2.5.938 gününden itiba
ren 21 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

l\luvakkat teminat miktarı 25S liradır. Kati teminat mik· 
tanda ihale bedelin yüzde 15 idi r. İhalesi 23.5.938 rastla
yan pazartesi günü saat 16 da Adliye binası içind~ C . .M. 
U. daire inde yapılacaktır. İsteklilerin buna ait "artnameyi 
bedelsiz olarak almak veya fazla malumat edinmek üzere 
Cezaevi Amirliğine müracaatları. 

Ş. Karahisar C. M. Umumiliğinden: 

Kazamız ceza evi ekmek eşyasının bir senelik muna· 
kasa ve ihalesi 21 mayıs 938 gününde icra kılmaca· 
ğmdan taliplerin yevmi mezkiirda dipozito akçasını müs
tashilen memuriyetimize müracaat etmeleri. 

Gazianteb C. Müddeiumumliğinden: 

1 - Haziran 938 başından itibaren mayıs 938 nihayetine ka
dar Gaıianteb Merkez Cezaevinin ekır ek ihtiyacı 10.5.9.38 günün· 
den itibaren o~ beş gün müddetle ve kapalı zarf uıulile eksilt· 
•iye konulmuştur. 

2 - Ekıiltme 27.5.938 cuma gününde ve saat (15) te Gazian· 
teb Cumhuriyel Müddiumumliği daire.inde Mubayaa Komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Bir senelik muhammen ekmek ihtiyacı üç yüz elli bin 
kilodur. Bedeli muhammeni yirmi aekiz bin liradır. · 

10 Mayıs 1938 ..... , 
. 
Istanbul Belediyesinden: 

tık Muhammen 
bedeli teminatı --Bakırköy kantar meıııurluğuııa 

!oluk bır kantar ile 500 
baskül 

150 ki
ki1ul uk 

Fen işleri imar fotoğraf atölyesine yap· 
15) 

tırılacak tadilat 93 
Kanalizasyon için 150 kilo toz siiliyen 

ve 150 kilo bezir yağı 142 50 
Bahçeler Müdürlüğüne agaç kazık ve 

dikenli tel 307 

-
11 25 

6 98 

23 03 
Yukarda muhammen Ledellcri yazılı i:;leri ayrı ayrı 

pazarlığa konulmuulmuştur. Evrakları Encümen kale· 
minele görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk 
teminat makbuz veya mektuhile beraber 13.5.938 curn11 

günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

* * * İ::ıtanbul Tephirhane iııe Hi:wmu olan 60 kilo saf bil· 
lori hamızı finık pazarlığa konulmu~tur. Buna 90 Jir8 

bedel t&hınin cdılmi~tir. Evrakı Levazım Müdiirlüğünde 
göriilehilirler. istekliler 13 lira 50 kuruşluk teminııt 
makhuz veyn ınektubile beraber ı 3.5.938 cuma günü sa· 
at 14 de Daimi Enciimencle bulunmalıdırlar . 

~ -
4 - isteklilerin kanunen caiz iki bin yüz lira teminatlarıoı ıı•· 

nundaki tarifat daireıinde mühürlü bir zarf ıçinde ekıiltnıe ~~ 
tindt:n bir aaat evveline kadar teklif mektubunu havi diğer 

zarf ile birlikte Komiıyonıı. tevdi etmeleri lizımdır. d-
5 - Şartname Gaziant~b, Ankara, İıtanbul Cumhuriyet 1116 •. 

deiumumiliklerindedir. Malumat edinmek iıtiyenlerin ihale ıi00 
oe kadar bu dairelere müracaat etmeleri ilin olunur. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

) z Y DELE~ 
- - -·--- ~ 

Mersin Gilmrük Müdürlüğünden: 

4.5.38 tarihinde aatılığa çıkarılan 6 kayık ile 1 motöre t-: 
çıkmadığından ekıiltme 14.5.38 cumarteıi günü saat 9 a uı• 
mııtır. 

İateklilerin iÜD ve saatte müracaatları. 

İstanbul Defterdarlığından: 

Üsküdarda Paşakapısında kısmen yanmış 
adliye clairesı enkazı parası peşin ve 
sırf nakid verilecektir . 

Yıldızda çini fabrikasında mevcut 13 
kalem makine alcit ve edeYat: 

Sultanahmedde İsh kpaşn mahallesinin 
imaret Çıkmaz sokağında San'at ok~· 
lunca istimlak edilmiş olan 5, 7, 9, ı 1, 
13, 19 No.lı ahşap 4 evin taş ve tuğ· 
la aksamı kariç sırf ahşap aksamının 

Muham. 
L. 

750 

948 

d,ıi 
be 
1'· 

enkazı: 330 . ( 
Yukarıda cins ve mevkileri yazılı enkaz ve mak•~11 

ler hizalarmdaki bedel~er üzerinden nçık arttırma us~!~ 
ayrı ayrı satılacaktır. isteklilerin ve tediye şartile dıJ1, şartlarını öğrenmek istiycnlerin hergün ve müzayed'

0
, 

gireceklerin de 19.5.938 perşembe günü saat 14 de Y 
de 7,5 pey akçclerile Milli Emlak Müdürlüğünde topl•"' 
Komisyona gelmeleri. 

* .. ~ 
~~00 liralık gübre satın alınacaktır, Bak: 1 t. BeJedW 

ilanlarına. 

D.D.YOLLAQI İSLETME u. MUDURLUGÜNDf~ , 

I 
19.5.1938 de yapılacağı ilin olan 1300 adet çam tonıru~ 

ıiltmesi görülen lüzum üzerine vaktı ahare talik edilmittir. ( 

Posta ve Telgraf Fabrikası Satınalm~ 
Komisyonundan: 

Adet Motörlü Makkap tezıihı 
,, ,, ,, Demir kesme tezgahı 
,, ,, • Vid• açma ,, 

1 
Yukarıda yaıtılı üç adet tezgah fenni şartnamelerinde 1 

evaaf ve teferrüatiyle satın alınmak üzere 3935 lira muh•ıt' 
be~elle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. t 

Eksiltme 25. 5.938 tarihine raatlayao çarşamba ıünü ••' 
beşde yap1lacaktır. . ., 

isteklilerin şartnameyi görmek için hergün eksiltmeye ! f. 
için de 295.12 liradan ibaret muvakkat temınatlarını vezn•fe ~ 
tırdıkdan •onra muayyen gün ve saatte: fabrikada müteşek1'il 
misyona miracaatları. (2680) 1-4 



-- -------

~ayıs 1938 

İııhisarlar U. \llüdürlüği~~: j 
·- ş b dGt b artname ve nümunesi muci ince 25l.) 000 metre 

'Yaz kanaviçe pazarlıkla satın almacaktır. 

--~!1- Pazarlık 13. V .938 tarihine rastlıyan cuma günü 
~k· 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin-

1 A.lırn Komisyonunda yapılacaktır. 
UJ _ Ş t ı l k h .. .. .. 

~b ar name er parasız o ara ergun sozu geçen 
tden ve İzmir Başmüdürlüğünden alınabilir. 

~:V ._ İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
'dı te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 

ieçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2351) 4-4 
• • • 

15 1- Şartname ve numuneleri mucibince 100,50,25 ve 
b.~•tıtilitrelik rakı şişelerine mahsus 2.900 adet kasa 

ıı"hkta yaptırılacaktır. 
ı, - Muhammen bedeli beheri 150 kuruştan 4,350 lira 
~\lvakkat teminatı 325.25 liradır. 

ttQ~ 1 - Pazarlık 12.V.938 tarihine rastlayan perşembe 
ıı.. ~ saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube· 
""Clck· iV 1 Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
~b - Şartnameler hergün parasız olarak sözü geçen 

vden alın1tbilir. 
~ İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 
~~tde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı ge· 

l\ornisyonn gelmeleri ilan olunur. (2470) 4 - 4 
• 1 ıt ıt 

....... lı.J 
~· ı~umune Ye şartnamesi mucibince 250 kilo 36X60 

1;d1rıda Aleminyüm kağıd pazarlıkla satın alınacaktır. 
,l ..... Pazarlık 23/V 938 tarihine rasthyan pazartesi günü 
~~Ilı 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 

llJ Komisyonunda yapılacaktır 
~~ Şartnameler parasız olarak hergün sözii geçen 

iv en alınabilir. 
~lt- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
~1 e Yüzde 7,5 güvenme parala riyle birlikte yukarıda 

i'eçen Komisyona gel • eleri ilan olunur. (2580) 2-4 

~ 
adet 

6 
1 " 
~ " 
~ 

,, 

7 
,, 

ıo 
,, 

~ " 
6 ., 
6 ,, 
ıo ,, 
5 " 

.. 
ıt . 

eski Tütün Sepeti 
,, Dökme soba 
,, Saç 
,, Saç varil 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

T el t efrik kafesi 
Mozayik tekne 
Büyük cam çerçeve 
Ufak cam şişe 
Muhtelif markn yazı makinası 
Baskül 

~ kiİo '' 
"\! " 

Hela taıı 
Kapı 

Kayış 

'So ,, 

\~ :: 
,, 

" 
" 

~} " " 
17 " " 
1 " " 

Muşamba parçala n 
Hortum 
Tönbeki derisi 

,, 
., 

bezi 
Tiftiğ~ 

Oemir saç yag bidonu 

4 Cins ve mıktan yukarıda yazılı eşya paz rlıkla sa· 
C·L 

il q"'Ur, 

l~~ Pazarlık 18.V.938 tarihine 
~1'4 Saat 15 te Kabataşta Levazım 

rastlayan çarşamba 
ve Mubayaat Şubesi 

Ilı IConıisyonunda yapılacaktır. 
~~b-:' Satılacak mallar C ibali Fabrik ısında hergnn gö· 
ıv •lir .. 
'tt' isteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve 
~1 e Yüzde 15 te nion.t para lariyle birlikte yu1rnrıda 

gtçen Komisyona müraca atları ilan olunur. 
(2589) 2- 4 
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' T B. t\!~ ~ ercüme iırosu ••• 
~ . 
,. ·:· 
\ ~ lier lisandan ve her türlü tercüme işleri ve bil- ~"'• t ~assa. münakasa ve müzayedelere müteallik şartna- .. ~" 
• 'lerın tercümesi derühte edilir. •!• 
~ . 
\ Azami ihtimam ve sürat ~ ~ 
·• l='iyat:lar t: mütediidir •!•I gaye ~ 

• 
"MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine !• 

Hususi tenzilat yapılır •!• 
~ ~ 

res: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3-4 •!• 
Telefon : 49442 :4 

~~ ~ 
~ ·~ . ... .. . '>41. 1~1- ...... ~,,<.~ ... ..... , •• A ......... ~-,, ..... ........ ~ . ......... ,,,~4 "~·(.··· ~ 6 or."' ..... ~. ,. ........ .., "l'V ...... r. • (> • ... • llo ..... ... • <a' • 

'l. -
~" ı ı.. -- -L::ıt. • : .1-0 

"İ -• ve yu.ı ..-• 
~tCirii : lumil Girit 

Raaı!dıiı ·ıer: ARTUN S.ıune' 

'; llllll FJillwr 1ak.k No. ı o 

MÜNAKASA GAZETESi 

. , İstanbul B "ledıyesi İlanları .. · 
~1;' 

Karaağaç müessesatı pay mahalli ahırlarında bir sene 
zarfında birikece!;, gübrelerin satılması açık arttırmaya 
konulmuştur. Buna 300 lira bedel tahmin edilmiştir. Şart· 
namesi Levazım Müdürlüğünde görütebilir. İstekliler 2490 
N. lı k3nunda yazılı vesika ve 22 lira 50 kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 25.5.938 çar· 
şamba günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdır· 
}ar. (2688) 

Aded 

570 
13 
60 
36 
15 

• • • 
Bir takınunın 

muhammen 
bedeli 

425 kuruş 
450 ., 
375 " 300 " 

1900 " 

Haki bezden tulum elbise 

" " 
caket pantolon 

,, 
" 

gömlek 
Beyaz gömlek 
Lacivert takım elbise kas· 
ketile 

Karaa~aç memurin ve mestahdeminine yaptırılacak yu· 
karıda miktarları yazılı elbise vesaire açık eksiltmeye ko· 
nulmuştur Kumaş nümuncsile şartnamesi Levazım Müdür· 
lüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. lı kanunda yazılı 
vesika ve 232 lira 43 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 25.5.938 çarşamba günü saat 14 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (2687) (M) 

• • • 
Çocuk bahçelerine lü:ı:umu olan 50 tane altlı üstlü 

portatif karyola açık eksiltmeye konulmuştur. Bir karyo
laya 18 lira 50 kuruş bedel tahmin edilmiştir . Şartname
si Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. lı 
kanunda yazılı vesika ve 67 lira 50 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 25.5.938 çarşamba günü 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (2686) 

• • • 
Muham. İlk 

bedeli teminatı 

42 bakır plaka beherinden 25 tane nü-
mune plliı 2200 165 00 

875 tane tek taraflı nümune plağı 1531 l 14 83 
Konservatuar yatı kısmı için yukarıda cinsleri yazılı 

plaklar ayrJ ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Listelerile 
şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 
2400 No.lı kanunda yazılı vesika ve hizalarında gösteri
len ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 25.5.938 
çarşamba günü saat 14 de Daimi Encümende bulunma-
lıdırlar. (2691) 

• • • 
Belediye nakil vasıtalarınm karoseleri için lüzumu olan 

53 kalem malzeme açık eksiltmeye konulmuftur. Bunlara 
53ı lira 81 kuruş bedel tahmin edilmiştir. Listesile ıart
namesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. lıtekliler 2490 
N.lı kanunda yazılı vesika ve 39 lira 96 kuruşluk ilk te· 
minat makbuz veya mektubile beraber 25.5.938 çarşamba 
gün~ saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

• • • 
(8) (2690) 

Belediye matbaasına lüzumu olan tab makinası kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Buna 6500 lira bedel tah
min edilmiştir. Eksiltme 25.5 938 çıırşamb .ı günü saat 15 
te Daimi Encümende yapılacaktır. İstekliler 2490 No.lı 
kanunda yazılı vesika ve 487 lira 50 kuruşluk ilk teminat 
makhuz veya mektubile beraber teklif mektublarıaı havi 
kapalı zarflarını yılkarıda yazılı günde saat 14 e kadar 
DaimiEncümene vermelidirler. Bu saatten sonra verilecek 
zarflar kabul olunmaz. (2689) (B) 

- - - ~-- - --- -~- -- --- - ------- -- --- - --- -

Sayfa 3 

ti 58-b,c,e Kabuklu yahut kabukıuz ce· 
viz ve fındıklar 75 

179, 1 518 Pamuk 500 
21, ı 171 Tütün 500 

124 298 Palamut ve palamut huli1aeı 40 
18J. ı 493,495·a Yün ve tiftik 
15.3b ex 67 d Defne yaprakları 
27-28 153-156, 159 Likörler ve ıaraplar 
21,4 ex 172-c Sigara 

203 511 Yün halılar 
37,5 ex 119-a Kara havyar 

Menşe şehadetnamesi modeli 

Gönderen 
İaim 
İkametglh 
Sokak 
Emtianın nev'i 
Ambalaj tarzı 
Paket aciedi 
Marka numara 

asli nüsha 

Siklet 1 Gayriıaft Kg. 

Kıymet FOB 
Sevk yolu 

l Safi Kg. 

Gönderilen 
isim 
İkametrih 
Sokak 

100 
25 
5 
1 
ı 

0,100 

Yukarıda zikredilen emtianın . . . . . . menşeli olduğu ve bu 
menşe şehadetnameainin Türküye ve Letonya arasındaki 12 ki· 
nunu1&ni 1938 tarihli ticaret anlaşması hükümlerine teYfikan ve· 
rilditi taıdik olunur. 

Gönderen 
isım 
lkametırih 
Sokak 
Emtianın nev'i 
Ambalij tarzı 
Paket adedi 
Marka numara 

Men4e 4ehadetnameıi modeli 
(B) nüshası 

Gönderilen 
İaim 
İkametgah 
Sokak 

Siklet 1 Gayrisafi Kır. 
1 Safi Kr. 

Kıymet FOB 
Sevk yolu 

Yukarıda :.ıikredilen emtianın ...... menteli oldutu ve bu 
menıe ıehadetnameıinin Türkiye ve Letonya arasındaki 12 kl
nunuaani 1938 tarihli ticaret anlatması hükümlerine tevfikan ve· 
rildiği tasdik olunur. 

(Devamı var) 

Ist. Ticaret ve Zahire Borsası 
{Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul ] 

9 - 5 - 1938 

FİATLAR (Cours officiels) 
Afion (Opium) 

Aşatı (Moina) Yukarı (Plua) 

Butday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday aert (Ble dur) 
Butday kızılca (Ble roux) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arpa yemlik 
Kuf yemi (Millet) 
Zeytin yağı l.ci yemeklik (Huile d'ol.) 
SuHm (Sesame) 
Çndar (Seiıle) 
Tiftik mal 
~" otlak 
Yapak Anadolu (Mohaire) 

,, Trakya ,, Thracf' 
Fındık kabuklu (Nobettes) 
Güz Yünü 
Darı Hrt (millet jaune) 
Keçi kılı (Poilı de Chevre 
Fasulye ufak (Haricot ıec) 
Burçak 
İç fındık (Nois. decor.) 
Nohut iri(Pois chiche) 

5 28 
5 20 

4 20 

7 il 
41 -

l09 -

40 -

6 2 
5 35 

7 15 
43-

t 12 20 

Ti;;'°ef';;hadeleri~™' l ~:~~:ek (Lentiile) 
---- --------------- 1 Pamuk yatı (Huile de coton) 

** 
Kanunlar, K&rarnameler, 

34 - 3.5 -
Türkiye- Letonya arasında Rigada imzalanan Ticaret 

1
1---------------~--------

ve Kliring Anlaşmaları ile ilişiklerin tasdikı GELEN (ArrivaK"ea) GiDEN (Exportation) 
hakkında kanun Afion (Opium) k - - Butday 

619 
666 

681 B 

700 
702 B 
702 D,H 
285 
286 

(693 üncü nüshadan denm) 
Radyo makineleri 20 
Sotuk hava tertibatını havi 
dolablar 

makine ve 
Serbelt 

Soğult hava tertibatını havi tlemiryolu 
vagonları 
Toprak boyalar 
MAdeni boyalar 
Madeni boyalar 
Kaplamalık •taç yaprak ve ı~ridler 
Parke tahta11 ve kontreplik tahtaları 

B-Listeıi 

Ser be at 
200 
55 
20 

100 
400 

Letonya tarife numarası Yıllık 

kontenjan 
Eaki tarife Yeni tarife Malların adı Ton 

54,2 348-c Her nevi itlenmemiş 
öküz derileri 50 

62,3b ex 83-k su .. m 69 
8,4 57-b Kuru üzüm 175 
8,5 56-b Kuru incir 50 

Buğday (Ble) 1005 - Arpa (Orge) 
Arpa (Orre) 45 Yulaf 
Çavdar (Seigle) Kuş yemi (ınillet) 

Un (Farine) 93 _ Nohut (Pois chichc) 
Mııar (Maiı) 45 - iç fındık (Noia dec.l 
Kepek (Son) 9 - Un (farine) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 1 Tifti!.l 
Faıulye (Haricot aec) 17 - Yapak (Mohaire) 
Pamuk (Coton) İç ceviz 
Yapak (Mohaire) K badem ( amande) 
Yulaf (foin) 
Susam (ıeHm•) DİŞ FİATLAR 

(Marcbea Etranrers) 

- 50 

35 -
9 -

Kut yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Pois Chicbe) 

Butday (Ble) Liverpul 4 65 

Zeytin yatı (Huile d'ol.) 24 
B. Peynir (Frornage B.) 
Tiftik 10 25 
iç fındık (Noia. dec.J 

' Razmol 

• • Şikaro 3 76 
,. ,, Vinipek 5 43 

Arpa (Orge) Anvers 4 08 
Mııır (Mais) Londra 4 12 
Keten t.(Gr.Un.) ,, 7 37 
Fındık (ooie.) G.Hamburır 39 -

" L. " 38 50 
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Quotidieo des Adjudicationa; 

•• 
UNAKASA 
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ADMINISTRAltUl 

Y oghourtchou Hnn 
ler Etage, N. 3-4 

Galata. Perchembe Baıar 

T ~llphone: 49442 

lioite Poatale N. t261 

Adresse Teleıraphique: Pour la Publicit~ a'adre111er 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de J'adjudication 

A) Adjudi~ations au Rabais 

Mode 
d'adjudicat. 

Prix 
e.timatif 

Caatioa. 
Proviaoire 

Ueu d'adjudieation et du 
Cabier des Chargea Jours 

Constr-.ıction-Rt~paration- Trav Publict·Materiel de Construction-Cartographie 

Reparation au bitiment Jazaret a Kı:ulehaktehalc 
Constructıon du regulateur de Gomenek pour l'ar· 

ro.uge de Kozova dcpendant de T ok.llt du eanal 
et de aea travaux d'uta (eab. eh. L. 50). 

271 - Dir. V eterinaire Kara 
Pli cıch 12250CO - 50500 - Min. Trav. Pub. Dir. Hydraulique 10 6-38 

Reparation a l'atclicr de reatauration. 

Ouverturc d'un puit artewien d'une profondeur de 
75 m. a la ville Tarsou.s 

Demolition bitiment priaon generale (aj.). 
Adduetion de l'eau de la souree Chemıeddin 

d'unc diatance de 4,5 kim. de la villc Moughla 
eonstruetion de d ' pôt et autre inatallation (eah. 
eh. P. 493). 

Gre i. gre 

Pli eııeb 

" ,, 

93 -

6000 -

22959 35 
98582 47 

6 98 

450 -

1722 -
6179 12 

{ 
Com. Perm. Munieipalite latanbul 
Oir. Econom. ,, ,, 

13-5-38 

Miniat. de l'lnt.Dir. Reıtauralion du 26-5-38 
Municipalites 

Dir. Trav. Puhl. lstanbul 
Miniat. de L'lnt. Dir. Reatauration 

des Munieipalites 

3·6-38 
31-5-38 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques - lnstruments Sanitaires-Fo~iture pour Hôpita"!.x 

Acide phenique : 60 k. Grc a rre 90 -

Electricite-G az-Cbauffage Central (lnstallation et Matcriel) 

Fıl galvanise de 3 m/ m : 250 lclm.· ld. pour liga· Publiquc 3803 05 
ture : 4,5 kim.- l11olateur1 No 3 avec crochets 
de fer 

Habillement - Chaussures Tissus- Cuirs. 

Etoffe pour capoute : 20500 m. (cah. eh. P. 646) 
Costumea pour trav11il : 570 p.· Pantalona et ja· 

quettea: 13 p.· Camiıolea blanches: 36 p.- ld. en 
coulcar : 60 p.Costumea avec caaquettes : 15 p. 

Etoffe pour drapeaux rouge: 500 •· · ld. vert : 
1000 m. 

Chaussures pour l'iotericur; 50-60 paires· ld. pour 
l'exterieur : 50-60 pairea 

1 ravaux d'limerie-Papeteriem2r 

Machine pour imprimeric munieipale : 1 p. 

Pli cach 
Publique 

" 

" 

Pli caeh 

le m. 5 75 

1050 

6500 -

Ameublement pour Habitation et Bureaux-T apisserie ete. 

Lita doubleı portatifa: 50 p. Publiquc la p. 18 50 

Transport- Chargement Dcchar~ement 

Transport d'articles monopolises (pendaat 1 an). Publique 

Bois de Construction, Planches Poteaux ete. 

L'adjudication du 19·5·3,S eoneernant l'achat de 
1300 madrirs de sapin a ete ajournee. 

Combustible - Carburant- Huiles 
Huile de lin : 150 k.· minium en poudre 150 k. 

Divers 

Cylindres pour routtı a moteur Dieael : 6 p. (eab. 
eh. P. 195). 

Maebinea a moteur pour pedorer : 1 p. · ld. pour 
eouper: 1 p.· ld. pour oııverture deı Yİs : 1 p. 

Balance de 150 le. : 1 p.· Baseule de 500 k.: 1 p. 

Poteaux et fil barbele 
Mıchine pour imprimerie municıpale : 1 p. 
Matcriel pour carrosıerie : 53 lota 
Diıqucs models : 42 p. 

,, ,. : 875 p. 

Provisions 

Pain: 40 t. 
Pain pour le penitencicr de Gaziantep: 350 t. 

,, ,, ,, ,, (pendant 1 aD). 

B) Adjudications a la sureocbere 
Uoteur: 1 p.- Barque : 6 p. 

Gre i. gre 

Pli eıch 

Publique 

Gre a gre 

.. 
Pli each 
Publique 

,, 
,, 

Publique 
Pli cacb 

Publique 

142 50 

39000 -

3935 -

150 -

307 -
6500 -
532 81 

2200 -
1531 -

28000 -

13 50 

285 1, 

7707 50 
232 43 

78 75 

'40 50 

487 50 

67 50 

70 -

10 ô8 

2925 -

295 12 

11 2S 

23 03 
437 50 

39 96 
. 165 -

114 83 

255 -

{ 
Com. Perm. \tunieipalite Istanbul 
Dir. Eeo111. ,, ,, 

Com. Aeh. Command. G. Gend. Anlc. 

Com. Acb. Min. Def. Nat. Ankara 

{ 
Com. Perm. Mun. lstaDbul 
Oir. EcoDom. ,, ,, 

13-5-38 

1-6-38 

25-5-38 
25·5-38 

1 Expl. Ch. de fer Etat Hardarpaeha 30·5-38 

Lirue Aviation Turque Sue. Ank. 20·5-38 

{ 
Com. Perm. Municipalite lstanbul 
Dir. E.eonom. ., ., 

25-5·38 

{ 
Com. Perm. Munieipalite ı~tanbul 
Oir. Eeonom. • ,, 

25-5-38 

Dir. Prineip. Monopole& Tebanalckale 19·5·38 

Adminiat. Gen. Ch. de Fer Etat Ank . - -

{ 
Com. Perm. Munieipalite lıt. . 
Dir. Econom. ,, ,, 

Com. Ach. Miniatere Def. Anlc. 

Com. Aeh. Fabrique P.T.T. lat. 

Com. Pera. Municipalite Istanbul 
Dir. Eeonom. ,, ,. 

idem 

.. 
.. 
n 

,, 

Proeureur Gen. Rep. Tehanakkale 
,, Gaziantep 
,, Karahisar 

Oir. Douaneı1 Mersine 

13·5-38 

25-6-38 

2S-5-38 

13-5-38 

13-5-38 
25-5-38 
25-5·38 
25·5·38 
25-5-38 

23-5-38 
27-5-38 
21·5-38 

14-5-38 

Heure 

15 

14 

11 

14 -
11 --

14 -

10 -

15 30 
14 -

10 30 

ıs -

14 

14 

ıs -

14 -

11 

15 

14 

14 -
14 
14 -
14 
14 -

14 -
15 

9 -

Çar~amba 11.5.938 
,aı 

Küçükmenderea ıslah sahasında yap. kavututlar, fettek 
inş. (Nafıa Vek.} .\'o 667 

Hükumet konaj'ı İnf. (Mardin Defter.) .\! 676 
Baca yap. (THK lat. Şubeai) ,\'; 679 
Deri eldiveD (MMV) .~~ 679 
Tüfek kayışı (Jand. Geıa. Komut.) .,-; 679 . BSI ~· 
Gümrük ve inhisarlar vek. binaaı inf. (Nafıa Vek.) ·'~ .1, Ş 
Ekmek, mazot, l!lakine yağı, dizel motörü için mal:ıeıne 1 

,t 
kasabasının temizlik işi (Biga Şarbay.) .\~ 682 ,ıı 1 

Adana İıımet Kız Enstitüsü çamaşırhane ve mutbab ikı' 
ile elektrik teaia. (Adana Nafıa Müd.) .\~ 685 

* Çıralık çam (Kutamonu Orman İd.) 2\! 686 
• Çadır v.ı. (Seyhan Nafıa Müd.) .\e 688 
• Safi ipek mensucat (İst. Giimr. Başmüd.) .\! 690 
Bina tamiri (Balıkesir İnhis. Batmüd., .\! 691 
Menfez inş. (Konya Vil.) .\'o 691 
Dınr inş. (Kayıeri Beled.) .\! 691 
Yenicami tamiri (İ;el Vakıf. Müd.) .\; 691 
Haydarpafa aak. haat. kalorifer teaiı. tadili 

.ı\~ 691 

s~ 
p..ı'J· 

(Selim iye 

Sarı sabunlu köaele (Orman Koı·. Gen. Koınut.) \: 693 
Cam tamiri (Tophane Lvz.) ~\~ 693 
• Otomobil (İat. Beled.) .\~ 693 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir· 

Hamiş : "No.,, işareti ilinı havi gazetemizin sayısını 

Mercredi 11·5·1938 

Conıtr. konak gouvernemental (Defterdarat Mardine) 
,, cheminee (Dir. Ligue Aviation Turque Suc. 

Gants (Min. Def. Nat.) No 679 (jl9 
Courroies pour fuailı1 (Command. Gen. Gend. Ank.) No (ıSI 
Constr. bit. douanes et monopoleıı (Min. Trav. Pub.) No ıl 
Paio. mazout, articlea pour moteur Dicsel (Muuicipalite ~''., 
Constr. buanderie et lieu de lesıive aİn5İ que l'inatıllatıO 

que (Oir . Trav. Pub. Adana) No 685 
• Bois resineux (Dır. roreta Kasta111onou) No 686 
• Tcntes ete. (Dir. Trav Pub. Seyhan) No 688 
* Tiaaus de ııoie (Dir. Ventes Douanes lst.) No 690 
Rep. bat. monopoles (Oir. Monopoles Balikesir) Na. 69 1 

Conııt. arches (Vil. Konya) No. 691 
,, mur (Municip. Kaiaseri) No. 691 

Rep. Mosqııee (Dir. Valcoufı ltchel) No. 691 ~ 
Rep. instal. Cbauffage Central (Con. Aeh Milıt. Selimi}' ) ~ol 

Constr. pont pour grande et petites adduction ainai que ~ 
vation de chute d'eau danı la region de Kdehuk Me•d 
Trav. Pub.) No 667 ~ 

Cuir jaune sıvonneuıc (Comm:and. Gen. Prot. For~ts Ank·) 
Rep. vitres (Jntend. Tophane) No 693 
• Auto (Municip. lstanbul) No 693 

• Leı :ıateriaquca indiqucnt une vcnte par voıe de aureıı:,
N. B.- Leıı Nos indiqu e en regard dea articles ao01 

journal dans lequel l'aviı n paru. 

Les travaux hydrauliq&Js' 
n cours 

(Suite du Nuırıero 683) 
La conatruction du canal d'arrosage de Houunl~.11 

parmi les travaux de cette section a ete mis en • J 
ainai que le regularateur du Kutchuk Menderes. 

Cinquieme scction : Malatya ~ı' 
L'arc de Sultansuyu de.tine a aaaurer l'arroaage ~ 

hectares de la valee d'aAktchadar qui en compte 35· d$ 

50 klms. Un regulateur ıera conıtruit au Jieu oü les '',ı 
ront etre grosaies. Un canal de 14 klms. a ete constrıl 
de pouvoir profiter du Surgusouyou. ı'' 

Les travaux deıtines a asaurer l'arrosage de la vıl' 
latya annçent avec fievre. del 

Les projets du canaJ principal et du regulateur ,/ 
arroser :!0000 bectares et terrains sont termiaeı. Uıı• '

1
, 

ehe s'Occupe du Jieu de pnsaage du Sürgüsu. Le reı" ,,, 
Derme, preparc aelon Jes directivea du conHiller par 
nieura de la •ection, eat a l'etude au ministere. 

Sixieme aection : Adana , 
L'une des partiea de cette ıection vient de terrrıi"~ıt 

des proportions du canal destine a arroaer in rive dr~'tt" 
han. Lea projets sont preta. Ceux c!es diguea devaııl 

En outre, les plans conceroant l'emplacement dı.ı ef 
de Bendran et dea canaux d'arrosnge ont ete prepar ,

5
1 

aentes iı l'approbation du miniatere qui les a dejiı tıı' 
dication. 


