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Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracoıat yeri Gün Sant 

~> Münakasaıar 

~ Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 
~Ok • 

lldda Ka:ıovanın sulanması için yapılacak Gö- kapalı z. 1225000 -
~trıek regülatörile sulama k.nalı inşaatı ve 

~o5oo - Nafıa Vekaleti 18-4-38 15 -

S 'tıı•litı (şıut. 50 L) 
sınai 

arık~ . 
\' 0Y-Mıhalıç~ık yolunun arasında yapılacak şose ,, 11571 19 868 - Eskişehir Nafıa Müd. 18-4-::!8 15 ._ 

t k~ 1 malatı sınaiye inşnsı 
3
t ışehir-Çifteler yolunun arasında yapılacak tose 

" 
17597 18 1319 78 18-4 38 15 30 • Q •nıiri 

•lık . 
b esırde Anafıntalı.r cııddeıinde yapıl:ıcak kütüp· aç. eks. 3000 3vO Balıkesir Vilayeti 18-4-38 14 -

~ •rıe inşası (1 kısım) 
ene h.mir ~' itlen-Muradiye yolunun arasında şost. yapısı ,, 2427 36 18-4-38 11 -,, 

A.a:• okulu trotuarının kısmen yapılması 
" 

982 06 • " 15 gün zarfında 

~e •it kaplamalı şose inşası {şart. 525 kr) kapalı :ı. 209Y37 79 11747 Nafııı Vekaleti 18-4-38 16 
la~Crbahçe aktarm., ambarının iskelesi yapılması pıız. 956 18 14~ 43 Tophar.e Lvz. SAK 8-4-38 15 30 

,, 600 90 - ,, 8·4-38 15 -Dik~epe askeri lisesi lağım yollarının yapılması 
~. •ınevı tamiri (şart. 16 kr) aç. eks. <,027 71 152 08 

" 18-4-38 14 30 
~~bahçe fabrikasında yapılııcak kantar ve itfniye ,, 4991 69 374 38 lnhısıırlar U. Müd. 12-4-38 16 -

111•1arı inşaatı (şart. 25 kr) (temd) 
b· . 
il~r, Klinik ve ispençiyari al at, Hastane.Le~ 

/\Jat • -
ve edevatı tıbb ye: 40 kalem paz. 2260 - - - İzmir Eşref paşa Hast Başl. 18-4 38 9·12 -

~zin, Makine y· gforı \;, 
Q --- -
t~ıin: 8350 k. • mobiloıl: 800 k. - vıılvnlin: 300 pu 

· • gaz: 600 k. 

Bor Malmüdürlüğünden : 

s 1500 lira keşifli Bor Hükumet konağmı amiri 12.4.938 
aı. g·· ·- "h l · · d·ı k il unu ı a esı ıcra e ı me üzere açık eksiltmeye ko 

l' Ul?1uştur. 1steklilerin yüzde 7,5 teminatlariJe Maliye dai
llesınde teşekkül eden komisyona ve .eşifname ve şart· 
anıeyi görmek isteyenleriu Malmüdürlüğilne müracaat 

cylerneleri ilan olunur. 

Ergani Maarif Memurlugundan: 

938 Ergani ilk okul binasının 2000 lira keşifli tamiratı 26 şubat 
~k . tarihinden itibarC.:?n 2 l gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 
t.ı sıltnıe günü talip çıkmadığından dolayı arttırma eksiltme ka· 
~lınunun 43 üncü maddesine tevfikan ihale on gün daha uzatıl
}'::!ır. Evelki ilanımızdaki şerait dairesinde talip olanların yüzde 
t.ı 1 buçuk teminat akçalarile biılikle Ergani maarif memurluğu· 
il~ Ve Diyarbakırdct Nafıa Baş Fen ıneınuru Halide müracanfüı.rı 
an olunur. 

Çankırı Vilayeti Daimi Encümeninden : 

.. Açık eksiltmeye konulan iş Çankırı-Kastamonu yolu 
Uıerinde 22+000 ile 23+500 kilometreleri arasına ocak
tiln 
2 

taş çıkarma yola çekme ve kırma işi keşif tutarı 
220 liradır. 

Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır. 
Eksiltme şartnamesi 

d lVIukavelennme, keşif cetveli, hususi şartname, baym
lthk işleri genel şartnamesi 

1. istekliler bu evrakı Çankırı Nafıa dairesinde görebi
ltl r. 

---· . 

Balıkesir Askeri SAK 4.4 38 10 -

Eksiltme 8.4.93 tarihine müsadif cuma günü saat 16 
da İli Encümeninde yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için Ticaret odasından ve Na
fıa dairesinden bu işleri yapabileceğine dair vesika alma 
ları lazımdır. 

Muvaklrnt teminat 167 liradır. 
İsteklilerin yukarıda yazılı gün ve saatte İli D imi 

Encfimeninde bulunmaları lazımdır. 

Diyarbakır Vilayeti Nafıa Müdürlüğünden: 

Kapalı zarf usulile e siltrneye konan iş: Bismil hüku
met konağı birinci kat ve çatı in5aatı olup keşif bedeli 
14999 Jira 93 kuruştur 

Bu işe ait evrak şunlardır. 
A Eksiltme şartna ıesi 
B Mukavele projesi 
C Ek hususi ve fenni :şartnameler 
D- B:lymdırlık hususi genel şartnamesi 
E Bu evrak ınfıa mii :!ürlüğüa:l ! görülebilir. ve istenir 

Bu iş 9 nisan 938 cumartesi günü saat 10 da nafıa 
, dairesinde yapıJ:Jcaktır. 

E1 siltmcye girebilmek için l 1 l5 lira muvakkat teminat 
vermek ve aşağıda yazılı vesikayı ibr.az etmek lazımdır. 

A- A ı:-ari 10 bin liradan yukarı bin"' inşaatı y.ıph
ğına dair Nafıa vekaletinden ehliyet ve müteahhitlik ve
Eikası. 

B - 9~8 yılına ait ticaret odası ve ikası 
Talibleriıı belli gün ve saatte nafıa dairesinde bulun

maları. 

İzmir İli Daimi Encümeninden: 

lV'eneıncn·Muradiye yolu üzerindeki Değirmendere kö· 
prüsünün Muradiye cihetinde noksan kalan ycklaşma ım· 

tam metni • • 
Daha azla ma iimat ve ilanları ıçın 

ıüt:fen iç sayifelere ınüracaat ediniz 

!asile şose yapısının 2427 lira 36 kuruş açık tutarile ve 
15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

İsteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre bazır
lıyacakları teminatlarile birlikte 18 nisan 938 pazartesi 
günü saat 11 de İli Daimi Encümenine baş vurmaları. 

Baiıkesir Vilayet Daimi Encümeninden: 

Açık eksiltmeye konulan iş: Balıkesirde Anafartala.r 
caddesinde yeniden yapılacak kütüphane inşa:iı olup ke
şif bedeli 3692 lira 24 kuruş olan bu inşaattan 3000 li· 
ralık kısmın inşasıdır. Muvakkat teıninah 300 liradır. 

Bu işe ait evrak şunlardır: 
Proje, keşifname, tahlili fiy t cetveli, eksiltme şartna

mesi, mukavele örneği, fenni şartname. Bu evrakı gör· 
me'· · stiyenler her gün nafıa dairesinde veya encümeu 
kaleminde görebilirler. 

Eksiltme 18 nisan 938 tarihine rastlayan pazartesi günii 
saat 14 de hükumet dairesinde teşekkül edecek daimi en
cümende yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için 938 yılı ticaret vesikası Ye 
muvakkat teminatını malsandığıaa yatırdığına dair mak· 
buzu ve şayanı kabul banka mektubu ve 933 yılı ıçın 
nafıa vekaletinden alınmış ve b•ı nevi işlere girmeğe sa· 
lahiyet vere ı müte!lbhitlik vesikası veya nafıa müdürlü
ğünden bu iş için ihaleden eo son sekiz gün evvel a.lı· 
nacak vesikanın ibrazı lazımdır. 

Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden : 

Sarıköy-Mihalıççık yolunun 4+400-13+450 kilomet
releri arasında 11571.19 lira keşif bedelli yeni şose ve 
imalatı sınniye inşası 28.3.938 tarihinden 18.4.938 tarihi
ne musadif pazartesi günü saat 15 e kadar kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme Vilayet Daimi 
Encümeninde kapalı zarf usulile icra edilecektir. 

Muvakkat teminat 868 liradır. 
Bu işe aid evrak: Şose tafsilat ve hulasa keşifleri, 

grafık, fenni ve eksiltme şartnameleri, genel şartname, 
mukavele projeleri, ve imalatı sınaiye projeleri her zaman 
Eskişehir Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. 

İstekliler Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhidlik ve· 
sikasile senesi içinde Ticaret odasından alacakları vesi· 
kayı 2490 numaralı kanunun tarifi veçhile teklif mektub · 
larına eklemeleri lazımdır . 

Mektublar 18.4.938 tarihinde saat 14 e kadar mak· 
bu21 mukabilinde Daimi Encümen Riyasetine verilmelidir. 
Postada vaki olacak gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 

.., * * Eskişehir-Çifteler yolunun 3+080· 13t009~kiloınetre
leri arasında 17597 lira l 8 kuruş keşi~ bedelli şose esas 
lı tamiratı 28.3.938 tarihinden · 18.4.938 tarihine ıuusadif 
pazartesi günü saat 15,JO a kadar kapalı zarf usulile ek- . 
siltmeye konulmuştur. Eksiltme Vilayet Daimi Encüm ... nin
de yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 1319,78 liradır. 
Bu işe aid evrak: Şose taf :1ilat ve hula!!!a keşifleri, 

grafik. fenni ve eksiltme şartnameleri, genel şartname ve 
mukavele projeleri her zaman Eskişehir Nafıa Müdürlü
ğünde görülebilir. İsteklilerin Nafıa Vekaletinden alınmış 
müteahhidlik vesikasile senesi içind~ firaret odasından 
alacakları vesikayı 2490 numarala kanunun tarifi veçhile 
teklif mektublarına eklemeleri lazımdır. 

Mektublar 18.4.938 tarihinde saat 14,30 a kadar mak· 
buz mukabilinde Daimi Encümen Riyasetine verilmelidir. 

Posta ile vaki olacak gecik.neler nazarı itibara alın

maz. 

Nafıa v ekiletinden: 

.c.ksiltmeye konulan iş: 
Tokadda Kazovanın sulanması için yapılacak Gömcnek 

Regülatörile sulama kanalı inşaat ve sınai imalatı, keşif 
bedeli 1.225,000 liradır. 

Eksiltme 18.4.938 tarihine rastlıyan pazartesi gunu 
saat 15 te nafıa vekiileti sular umum müdürlüğü su ek· 

- .... 



ıiltme komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacak
tır. 

İstekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, ba
yandırhk işleri genel şartnamesi, fenni şartname ye pro
jeleri 60 lira mukabilinde sular umum müdürli\ğünden 
alabilirler. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 50,000 liralık 
muvakkat teminat vermesi ve 400 bin liralık nafıa su 
işlerini taahhüd edip muvaffakiyetle bitirdiğine ve bu 
kabil nafıa işlerini başarmakta kabiliyeti olduğuna dair 
nafıa vekaletinden alınmış müteahhidlik vesikası ibraz 
etmesi, isteklilerin tekiif mektublarını ikinci maddede ya· 
zıh saatten bir saat evveline kadar sular umum müdür
lüğünde makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

* • • Ankara civarında Ankara·İstanbul yolunun l 1 +OOO 
18+550 kilometreleri arası ile Etimesğut ve Dikmen yo
lundan ayrılan H arp okulu iltisat yolu ve Çubt k barajı 
yolunun mütehassında yeniden yapılacak 4000 metrelik 
yolun asfalt kaplama ve teferruatı inşaat kapalı zarf u

sulile münalrasıtya çıkarılmıştır. Bu yolların keşif bedeli 
cem'an 209,937 lira 79 kuruştur. 

Münakasa 18·4·938 tarihine müsadif pazartesi gunu 
saat on altıda nafıa vekaletine şose ve köprüler Reisliği 
eksiltme komisyonu odasında yapılacaktır. 

1 

MÜNAKASA GAZETESi 

mobiloil 300 kilo valvalin, 600 kilo gaz yağı pazarlıkla 
satın alınacaktır. Pazarlığı 4-4-938 pazartesi günü saat 10 
da Kor sahnalma komisyonunda yapılacaktır. Talihlerin 
364 lirahk teminatlarile muayyen saatte komisyona mü· 
racaatları. 

Erzak, Zah!re, Et ve Sebze: 

İstanbul Komutanhğı Satınalma Komisyonundan: 

İstanbııl komutanlığına bağlı birlikler ihtiyacı için aatın alı
nacak 10880 kilo taze baklanın açık eksiltme ile ihaleai 25.4.38 
pazartesi riini uat 15 te yapılacaktır. Muhammen tutarı 435 li
ra 20 kuru,tur. İlk teminatı 33 liradar. Şartnamui herıün öile
den evvel komiayonda ıörülebilir. İsteklilerin ilk teminat mı>k
bu:ılarile 2490 1&yıh kanunun 2 ve 3 üncü maddelerhıde yazılı 

vesikalarla beraber ihale ıünü vakti muayyeni:ade Fındıklıda ko· 
mutanlık aahnalma komiayonuna ~elmeleri. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

İdareleri lstanhul levazım amirliğine bağlı müessesat için 
150 ton yulaf 15 nisan 938 cuma günü saat 15.30 da Top
hanede levazım Amirliği satınalma komisyonunda kapalı zarf
la eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 8250 lira, ilk le-

Münakasa şartnamesi ve buna müteferri aiğer enak 
525 kuruş mukabilinde mezkur reislikten alınabilir. 

Münakasaya girmek isti yenlerin 1 1141 liralık muvakkat 
teminat vermeleri ve vekaletimizden alınmış müteahh\dlik 
vesikasiyle bu n!sbet ve ehemraiyetle asfalt yolu inşaatı 

yapmış olduğu ve bu iş için kifayet edebilecek makine 
ve teknik teşkilatı meYcud olduğuna dair şose ve köp
rüler idaresi reisliğinden almmış vesika ibraz etmeleri 
lazımdır. isteklilerin 249) scı yılı kanunun tarif atı dairesin
de hazırhyacakları kapah yarflaranı yukarda yazılı vakit
ten bir saat evYeline kadar komisyon reisliğine makbuz 
vermeleri muktazi olup postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. 

' miri:~tı 618 lira 75 kııruştıır. Şartname ve nümunesi lrnmis
yonda görülebilir. lsteklil~rin belli ·aatten bir saat evvel ka
nuni vesikalarile beraber teklif mektuplarını ıcomi:syorıa ver
meleri. 

İstanbul Levaıım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

F enerbahçe aktarma an barının iskelesi 8.4.938 cuma· 
günü saat 15,30 da Tophanede levazım amirliği satmalma 
komisyonunda pazarlıkla Eksiltmesi yapılacaktır. Keşif be
deli 956 lira 18 kuruştur. Teminatı 143 lira 43 kuruştur. 
İsteklil~rin kanuni Yeıikalarile beraber belli saatte komis· 
yona gelmeleri. 

• * * Maltepe Aıkeri Lisesinin lağım yollarının keşfi 
mucibince tamiri 8.4.938 cuma günü SC\at 15 te Topha
nede Levazım Amirliği Satınalma Komi&yonunda pazar· 
lıkla eksiltmesi yapılacaktır. Keşif bedeli 600 lira, temi· 
nah 90 liradır. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber 
belli ıaatte Komisyona gelmeleri. 

• * • iki No.lu dikimevlerinin keşfi mucibince tamiri J 8 
nisan 938 pazartesi günü saat 14.30 da Tophanede Leva
zım Amirliği Sabnalma Komisyonunca açık eksiltmesi ya· 
pılacaktır. Keşif bedeli 2027 lira 71 kuruştur. İlk temi
natı 152 lira 8 kuruştur. Şartname ve keşfi İstanbul Ko
mutanlığı inşaaat şubesinden 16 kuruş mukabilinde alımr. 
İst~klilerin şartnamesinde istenilen vesaikle beraber belli 
saatte Komisyona gelmeleri. 

İzmir İli Daimi Encümeninden: 

Gazi okulu tretuvarınıo kısmen yapılmasının 986 lira 
6 kuruş açın tutarile ve 15 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı yasa. hükümlerine-

• göre hazırlayacakluı teminatlarile birlikte ili Daimi Encü
menine baş vurmaları . 

İlaçlar, Kl ı nik ve İspençiyari al at: 

İzmir Eşrefpaşa Hastanesi Baştabibliğinden: 

Hastanemiz için alınacak olan 2260 lira muhammen 
kıymetli 40 kalem alat ve edevatı tıbbiye bir ay zar
fında pazarlıkla vilayet encümenince temin ve tedariki 
her ne kadar gazete ile ilan edilmiş ise de bu müddet 
zarfında istekli çıkmadığından vilayet encümenin olbap
taki kararları veçhile yeniden ilan tarihinden itibaren 15 
gün müddetle eksiltmeye çıkarılmıştır. İsteklilerin nümu
neleri görmek ve şeraiti anlamak üzere hergün hastane 
Sertebabetine ve eksiltme günü olan 18.4.938 p azartesi 
günü saat dokuzdan 12 ye kadar Vilayet Encümenıne 

müracaatları ilan olunur. 

Mahrukat Benzin-Makine yag-ları v. s. 

Balıkesir Askeri Satınalma Komisyonuudan : 

Kor birlikleri için 8350 kilo benzin, 800 kilo B. B. 

• * * idareleri levazım amirliğine bağlı müesse:,at için 150 
ton aq.ıa 15.4.9:~8 cuma günü saat 15,45 te Tophanede le
vazım amirliği satınalma komisyonunda kapalı z.ırfla eksilt
mesi yapılat~aktır. Tahmin bedeli 8100 lira ilk tr. rninatı 607 
lira 50 kuru~tur. Şartname ve nürıuınesi komisyonda göı ü
lelıilir, t~teklilcrin kanuni vesikalarile teklif mektııplarını 
ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. 

= 

ÜZ VE DELE 
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Cinsi 
Kuru katran 

odun 

" 

Isparta Orman İdaresinden 

Miktarı 

kental 
15390 
10225 

Muham. Yahit fiatı 
Lira kr. 

20 
20 

Tutarı 

Lira kr. 
3078 ()() 
2045 00 

Isparta Vı layetinin Uluborlu kazası dahilinde l ve 2 
numarala Kapı katranlık ormanından 15390 ve 10225 ke. 
miktarında odunlar satışa çıkarılmıtbr. 

Satış 21 .4·938 günü saat 14 de Isparta orman daire
sinde artırma ile yapılacaktır. 

Beher kentalın muhammen Hatları 20 kuruştur. Şartna· 
me ve mukavele projeleri Isparta orman idaresinden alı

nır. 

Birinci muvakkat teminatı 230 lira 85 kuruştur. İkin
cinin muvakkat teminatı 153 lira 38 kuruştur. 

Sabş umumidir. 

Kastamonu Orman Mühendisliğinden: 

Kastamonu Merkez kazasının Hacıosman yatağı Or
manından alh ayda çıkarılmak üzere l den 25 numara
ya kadar numaralanmış 77,864 M. 3 devrik çam ve 1 den 
40 numaraya kadar 110,8 l l M3 devrik köknar ağacı 6 
nisan 938 çarşamba günü saat 15 te artırması yapılmak 
üzere çamın beher metre mikabı 515, köknarın 385 ku
ruş muhammen bedelle açık artırma ile satılığa çıkarıl
mış olduğundan isteklilerin yüzde yedi buçuk teminat pa
raları ve Ticaret odası vesikasile beraber ayni güade 
Orman idaresindeki satış komisyonuna gelmeleri ilan 
olunur. 

Cin i 

Kırklareli Orman İdaresinden: 

M3 03 Muv. vahit fİı'll 

L. K. 
Kızılağaç 206J., 849 2 O (Gayri mamul M.1 

Kırklareli vilayetinin Vize kaza ı clehilirı<le Malapetı e ve 
Livadiç dere boyu DeYlet ormruıınt.ian (206 L 849 ~f~ gay ri 
nıamııl) Knılnğaç d' kil i satışa çıkarılmı ştır. 

Satı s 8 nisan 938 cuma uiinii sarıl 15 tc Kırklareli or· :5 I"" 

maıı idaresi binas ı içinde yapılacaktu. 
Behe r M3. gayri mf•nku!u ~ lıradır (Muhammen vahit 

fıatı) 
Şa rtnanıP ve rııukavd<· rıame projel<'fi EdirnP. Kırklareli 

ve Vize o rnı a11 idarelerinclen a lıııır 

\1uvakkat teminat 310 l iradır. 

Satı~ umumidir. 

- 3 NfHD ~.,.., 

İstanbul Komutanlıiı Satınalma Komisyonund•0: 
"bre 

Birinci muhabere alayanda 600 araba kadar ~eo· 
toptan veya 50 arabadan aşağı olmamak üzere pera k ft 
de pazarlıkla ıatılacaktır. İsteklilerin şeraitini gördl~ tr 
pazarlığını yapmak için pazartesi, çarşamba, cuma 1°

0 
01 

ri saat 1.4:17 ye kadar Fmdıkhda satınalma komisY01111 

gelmeleri. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: t•b' 
Cibali fabrikasıodo atuıtoı 938 nihayetine kadar çıkac•l~ıt• 

min edilen 1500 aded bot bobin sandığı pazarlıkla aatılac•11 
"'' 

Pazarlık 15.4.938 tarihine raıhyan cuma günü saat 10 d• ,pr 
batatta Levazım ve Mubayaat Şubeıi Satış Komiıyonunda 1 
lacaktır. 

~atılacak mallar Cib.a~i Fab~iku~nda h~rgün ııörüleltil~:·de 15 
lateldilerin pazarlık ıçın tayın edılen gun ve saatte Y 

111
ar•' 

teminat paralarile birhkte yukarıda adı ıeçen Kemisyona 
caatları ilin olunur. 

lnhisaalar lJmuın \1üdürlü~ündcn: 

127 kilo yamalık kanaviçe 
1125 » ı-.karta kanaviçe> 
] 065 » » çuval 

41 » )) çui 
6 )) » k ı ı ç 11 l ulı 

Cins ve ınikıarı yukarıda yazılı sar~ılar pazarlıkla ::-3 

caı.d ı r. }t)O' 
Pazarlık 1 5.4.9:~8 tarihine rastlıy~n cuma güı·ı~ saat , Y'' 

Kabataş Levazım ,.e mııbayaat ~uhe.ıu ~atış lwmı~yorıund 
pılacaktır. . d h .. .. üJelıitır ~ 

Satılacak mallar Ahırkapı bakıınevm e crgun gor "zdt -
l;;;teklilerin pazarlık için tayin cılilen gün ve ~aatte -~~00ş ~ 

15 teminat paralarile birlikte yukarıda adı geçen komı-) a 
nıünıcaatleri ilan olunur. 

Kırkla reli Tiimen Satınalma Koıni&yonundan.: 
k · ·bıı' Kırklareli Tümen Rirliklerinde mevcut .5255 çıft ·o ıı 

· B h ·r · · h ırııtıe fotirı açık artırma ıle ~atılacaktır. e er çı tının mu a İ" 

bedeli 10 kuru ş olup t utarı 525 lira 50 kuruştur. 1tk .. t~~-:ı· 
natı 39 lira 45 kuru~tur. ihalesi 19 nisan 938 salı gunu ~· 
at 16 dadır. Fotinler t um r n birlıkl~rinde gi; rülchilir. ls~e ,ı 
lilerin kanunun 2, 3 iincii ınaddelerindek i vesika ve teırı10 .. 

l, ki ı· l .. ı;;ıttıll makbuzlarile belli gün ve ~aatte \ır - a rc ıın c e lumerı -

alma koınisyoııuna müracaatları. 

Diyarbakır Vilayeti Daimi Encümeninden: 

ti35 modeli vi layet Şevrole hizmet otomobili 8.4·~~ 
cuma günü saat l 5 e kadar açık artırmaya konulmU~ıı,t 
800 lira muhammen bedeline nazaran muvakkat te111ı. 
60 liradır. Bedeli ihaleyi mutekaip defaten verilece.k~1~ıı 

İsteklilerin Daimi Encümene müracaat eylemelerı ıl 
olunur. 

------------------------~----------d 
Acık Eksiltme İlanı .. 

İstanbul Kız Öğretmen Okulu 
Satmalma Komisyonundan : 

~-· · · Müdu• 
4.4.938 pazartesi .günü saat 11,30 ~~-. Istanbul Maarıf 

1 
f:~· 

lüğü binası içinde Lıseler Muhasebecılıgınde toplana.n Oku t(ı' 
ıiltme Komisyonu Odasında 750 lira keşif bedelli lstanbul 
Muallim n.ıekteb! tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. .,i 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel hususi ve fell ~ 
·ı b ~t f • d'"' e~r• şartn ameleri, proje, keşif hulasası e una mu e errı ı5er 

Okuldan öğrenilir. 
!'duvakkat teminat 57 li~adır. . . • d•i' 
isteklilerin en az 500 lırahk bu ışe benzer ış yaptıgıoa fı' 

idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden istanbul N• b 
Müdürlüğünden ekıiltme tarihinden bir hafta evvel ahnmıf eA 
liyet ve Ticaret odası veıikaları ile gelmeleri. (1495) ~ ... 

1 
e' 

1- Eksiltmeye konulan iş: Berramada Bakarçay ovası ve 11 

hir iılab.tı ameliyatı keşif bedeli 1.564.903 lira 86 kuru,tur. ,t 
2 - Ekailtme: 11.4.938 tarihine raathyan pazartesi ~ünü •;

0
• 

15 te Nafıa Vekaleti Sular Urnum Müdürlüğü Su EkııHme 
miıyonu odasında kapalı :ı:arf uıuliyle yapılacaktır. 11• 

3- İstekliler: Eksiltme Şartnameıi mukavele projesi, BaY~ ~ 
. f • • . 50 tı' dırlık işleri genel şartnamesı, ennı şartol\me ve pro1eyı 

mukabilinde Sular Umum Müdürlüğ6nden alabilirler. ·~• 
4- Eksiltmeye girebilmek için ist,.klilerio 60697 lira 12 o.n 1 r• 

kurut muvakkat teminat vermesi ve 500 bin liralık Nafıa Su lş~e e 
ni veya mümasil inşaatı taahhüd edib muvaffakiyetle bitirdiğ1"1, 
ve bu kabil Nafıa işlerini başarmakta kabiliyeti olduğuna d\ 
Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik veıikası ibra:ı: etrJ\efif 
isteklilerin tek!if mektublarını ikinci macldede yazılı saattan b r 
saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz muk•b 
linde vermeleri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilr11ej· 

(632) (1324. 4 - 4 



inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

"it~- .. Nümun~leri mucibince 2000 adet büyü: ve -300 
n kuçük süpürge pazarlıkla satın alınacaktır. 

"-t · Pazarlık 8.IV.938 tarihine rastlıyan cuma günü 
._dt~~ de Kaba taşta Levazım ve Mubayaat ;;ube

llJ 1 Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
Vı ...... t:Jümurıeler hergün söı:ü geçen Şubede görülebilir. 

' ':, isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa
~lll~Uzde 7 ,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen 

18Yona gelmeleri ilan olunur. (161 4) 3 - 4 

1 
lst. Ticaret ve Zahire Borsası 

Qıı•rse du Commerce et des COreales d'lstanbul ] 
~ 1 - 4 

~~l(.\R .<Coura officiels) 
~4- Opıum) 
~4/ Jumuıak (Ble tendre) 
!~4/ •ert (Ble dur) s; 1 luıılca (Ble roux) s; .\ıı•dol (Orre An.) 
~ hınlik 
~~t (Seiırle) 
\it (.\"oine) 
~... •ilra (M .. . 
-1~1' aıa 1aune) • 
~llt .ıc.•ter (Froın•g• kachere) 

ll'l(Poia chiche) 
• 

P )eaı:a· 
~ti 1 (Millet) 
'-111 ı.aek (Lentiile) 
~~e ufak (Haricot sec) 

,, 

1938 

Aşağ'ı (Moina) Yukan (Plus) 

5 28 5 33 -
5 20 -

4 20 
4 32 50 

.. 35 

7 14 

- - -
- - -

55 58 - -

yemel..lilr (Huile d 'ol.l 40 20 43 

de colon ı 

" ,, 

" 

il ~~EN (Arrivagea) 
d Pıunı) k _ 
-, (B1e·) 
(() 212 -

~d tıe) 105 -
(; ~Seiglc) 

•tırae) 85 -~"1•ia) 
il (Son) ıö 

'-111~ tohumu (Gr . Lin) 4 
'"ke (liarieot sec) 
~k <Coton) 
\f (f(~ohaire) 

Olo) 

'ti (•taam ) 
)~ . e 

tiıı. aı:aı (Mıllet) 
- 75 

t r~lt _Oentille) 
·il 01

• Chiche) 41 
:,,):,•tı (Huıle d 'ol.) 51 
·ıı~ lt(F'romage B.) 

''lld 
1110:~ INoi ı. dec.) 

''"cı. it <Noisette) 

33 20 - 33 25 -
- - -

- - --
- -- -

350 -----
GİDEN (Exportation) 

Razmol 50 50 
Arpa (Orge l 
Yulaf 
Kuş yeıni (millet) 
Nohut (Pois cbiche) 
İç fındık (Nois dec.) 
Un (farine) 
Tiftik 
Yapak (Mohaire ı 
İç ceviz 
lç badem (amande) 

DİŞ FİATLAR 
(Marches Etrangers 

50 25 
30 -

Buğday (Ble) Liverpul 4 58 
,. ,, Şikago 3 97 
n ,, Vinipek 5 61 

Arpı. (Orge) A nvers 4 06 
Mmr (Maia) Londra 3 93 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 7 4 1 
Fındık (nois .) G.H:ımburg 39 
K ,. ,. 38-

ARKİTEKT 
.\YllK, MİMARI, ŞEHİRCİLİK VE 

TEZYİNİ SANATLAR DERGiSi 
~t'-ll 8 ci YIL 

t .elceti .. izde, sekiz s enedenberi muntauın \"e devamlı bir 
ltıt' 

~t 1far etmekte olan bu Derıiye abone olunuz ve reklim 

't ~ .. t 
'~lat Şartlara : 
.. ')l 1 1 O lira 
:111,~1*1 5.5 .. ... , 

. -

Adres : Anadolu han 32-33 
Eminönfi : İatanbul. 
Telefon : 21307. 

-----'\ 
.\ HAFTALIK 

'l\AR ve EMLAK GAZETESİ 
btaı İrad ve Emlak Sahibleri Birliğinin Orga nıdır 
~lu edenlere meccanen nümune gönderilir 
~teı: Galata , Perşembe Pazar, Yoğurtcu Han N. 7 

Telefon: 49442 

....... ------------------~-------....ı.I 

MÜNAKASA GAZETESi 

-.~' İstanbul Belediyesi İlanları · 
·•/ ' , 

(Suite de 1.ı 4cme paıe) 

• Auto (lntend . Tophane) N. 643 
Bles ( n ) N. 643 

Sayfa 3 
•• 

Senelik 
Rep. bit. ecole Normale de jeunea filles (Dir . Ecole Normale de 

Muhammen İlk 
kirası teminat 

Hocapaşada Ebussuut sekağmda 5 N. 
matbaa binası 420 31 50 

Hoca paşada Ebusıuut sokağında 7,9 N. 
a ük!can 300 22 50 

Hocapcı şada Ebussuut sokağıuda 11-13 
N. matbaa binası 225 16 88 

Hocapaşada Ebussuut sokağında, 15 N. 
matbaa binası 264 19 80 

Cağaloğlunda hadım Hasanpaşa med-
resesinin 6 N. odası 24 80 

Cağaloğlunda hadım Hasanpaşa med-
resesinin 2 N. odası 24 80 

Cagaloğlunda hadım Huaopaıa meel-
resesinin 1 N. odası 24 80 

Caialoğlunda hadım Hasanpaşa med-
resesinin 7, 8 N. odast 48 3 60 

Cağ'aloğlunda hadım Hasanpaşa med~ 
resesinin 3 N. odası 24 80 

Cağaloğlunda hadım Hasanpaşa med-
resesinin 5 N. odası 2-4 80 

Ca~aloğl uuda hadım Hasanpaşa med-
reses:nin 4 N. odası 24 IO 

Süleymaniyede Elmaruf mahallesinde 
tıp medresesinde müfrez oda 60 4 50 

Babıalide L;ıla Hayreddin mahallesin. 
de F atmasultan sokağıcda baci Be-
şir ağa medresesi 300 22 50 

Edirnekapıda Kaledişı mahallesinde ka· 
lehendek arazisi 2,5 dönüm. 12 O 90 
Yukarıda semti, senelik muhammen kiralarile ilk te· 

minatları ya zılı oh n mahaJler gJg, 940, 941 seneleri ma
yısı sonuna kadar ayrı ayrı kiraya verilmek üıere açık 
artırmaya konulmuşlardır. Şartnameleri Levazım Müdür
lüğünde görülebilir. İs ekliler hizalarında gösterilen ilk te· 
minat makbuz veya mektubile bera ber 18.4.938 pazartesi 
günü saat 14 de Daimi Encümen e bulunmalıdırlar. 

(1) { 1804) 

" Münakasa Gazeteşi,, sizin için Anka
rada, Trakyada, Anadoluda ve lstanbulda 
çıkan 50 den fazla resmi ve gayrı resmi ga- ' 
zeteleri okur ve tetkik eder. 

imtiyaz sahibi ve yazı itleri 
Direlrtörii: t •mail Girit 

şi 

Buı!dığı 7er: ARTUN Baıunevı 
f'.alnta Billur aob.k "1!o. JO 

Jeunes Filles) N. 644 
Costume., casquettes et paletota (Mun. lstanbul) N. 644 
Pieces de rechanıes pour pulveriuteurs (Dir. Agrioole lst. N. 644 
Chnudron pour chauff:ıie centraı (Dır. Lycee Galatasaray) N. 644 
Constr. route a Gaziemir (lntend. lzmir) N. ~6 

,, d'un pavillon (Min. Def. Nat.) N. 646 
,, res~rvoir d'eau (Mun. Emirdagh) N. 646 

Chrge111ent et decharrement du charbon (Ch. de Fer Etat) N. 646 
• Demolitio n de 4 boutiques (Oir. P .T .T. Ankara) N. 649 
Constr. semt au jardin du lycee Edirae (Dir. Trav. Pub. Edirne) 650 
Rep. peni ' enci,ır Unye (Dir. Trav. Pub. Ordou) N. 653 
f.toffe pour uniformes d'hiver (Min. Def. Nat.) N . 653 
Constr. a ta pepiniere de Kutahia (Dir. Pepiniere Kutahia) N. 653 
Ciment (Com. Achat ?lace Forte Tchanakkale) N. 654 
• Auto, dame·jeanne e' c. (Dir Ventes Oouanes lst .) N. 655 
• Bois et ckarbon (Dir. Forets Samaoun) N. 655 
Conatr. arches et ponts (Vilayet Afion) N. 655 
"' Auto (Municip. lat.) N. 655 
Paletotl et costumea (Oir. Gen. Surveil. Doaan. lıt.) N. 655 
Nickel (Dir. Gen. Fabriquea Militaires Ank) N. 657 
Rep. bain (Dir. lnatruc. Publique BrouHe) N. 658 
,. au cimetiere a Dıvanyolou (Municip. lat.) N. 658 

Pyjamaa (Mun. latanbul) N. 6ç9 
lmpression de registres (Mun. lst.) N. 658 
Riz (Cem. Ach . Milit. !aparta) N. 658 

Mardi 5-4-Q38 

Macbine-outil plane pour fraiser (Ch. de Fer F.tat) N. 587 
,, ,. pour cintrer des tôles ,, ) N. 587 

Locomobile (Min. Trav. Pub.) N. 614 
• Boi• de sapin (Dir. For~ts lst.) N. 639 
C.leçonı courtı (Min. Def. Nat.) N. 642 
Con11tr. bitisae tDir. Gen. Voie• Aerien . de L'Etat) N. 644 
Confection de coatumes et chapeaux (Dir. Surete Ankara) N. 646 
Fromage blanc (lntenci. Ankara) N. 646 
Maquettea pour hôpital Rerionıı.l (Vilayet Men1ine) N. 649 
Conatr. archeı (Vıl. Edirne) N. 650 
Rf>p. ponta ea boia (Vil. Ecfüne) N. '50 
CoHtr. reute (Vil. F.dirne) N. 650 
Rep. mur (Mun. b:mir) N 648 
M:ınupulntion de aable (Vil. Koaia) N. 651 
Conatr. halle pour legumes (Municip . Trabzonde) N. 651 
Charbon pour dinamo (Ch. de Fer Etat) N. 652 
Materiel pour installation telephonique (Com. Achat Arm ee Aerien . 

Kutahia) N. 653 
lnstal tele phonique automatique (Coıa. Achat Armee Aerien. Kuta-

bia) N. 653 _ 
Constr. habitation ı:;our foRctio1tnaires (Oir. Hara Soultansouyou) 65::> 
Bois (Ch. de Fer Etat Sa•soun) N. 655 
Fer (Mun . lzmiı) N. 648 
Marteaux, vans, ratcaux ete. (Vil. Edirne) N. 658 

* Lea aateriaquea indiqueat une venle par voıe de ıurenehere. 

N. B.- Lea Noa indique• en rerard dea articles aoat ceux du 
journal dana lequel l'avia a paru. 

Bu seneki sert ve surekli kıştan sonra yaz mevsimini güzel Boğaziçinde geçirmek istiyen 

İstanbulun sayın halkına mühim ilan 

Mekt,.blerin tatil başlangıcı 21 hazirandan mekteblerin açılma tarihi olan 20 eykile kadar Botaıda oturacaklar için yazın 
en sıcak üç ayana mahıus olarak birinci ve ikinci mıntakadan yüzde 40 ve üçüncüdea yüzde 50 tenzilitı havi üç aylık yeni kart 
abonman ihdas edilmiftir 

Bu kartlar: A nadolu cihetinde: 
1- Üsküdardan başlıyarak (Üsküdar dahil) Çubukluya kadar (Çubuklu dahil) yüzde 40. 
2-- Rumeli cihet inden: Ruınelihisarmdan ba~hyarak (Rumelihiaan dahil) İstinyeye kadar (i&tinye dahil) kezalik yüzde 40. 
3 - Paşabahçesinden başhyarak Anadolukavağına kadar yüzde 50. 
4 Yeniköyden ba,hyarak Rumelikavağma kadar yüzde 50 tenzilatı ihtiva edecektir. 

Yüzde 40 tenzilata havi kartların üç aylak bedeli Rumelihisan ile Üsküdardan Vaniköyüne kadar birinci mevki (1980) ku
ruş yerine yalnız (1188), ikinci mevki ı 1575) kuruş yerine l945) kuruttan ibarettir. 
Çubuklu ile Emirgan ve istinyeye kadar l::irinci mevki (2340) yerine (1404), ikinci mevki (1980) yerine (1188) kuruftur . 
Yeniköy ve Paşabahçesinden Boğazın her iki müntehası olan Kavaklara kadar birinci mevki (3150) yerine (1575), ikinci 
mevki (2700) yerine {1350) kuruştur. 
Vergi ve muhtelif rüsum olarak birinci mevkilerde kanunen tediyesi icap eden (234), ikinci mevkilerde (195) kurut ifbu 
tenzilli kart laran yukarda yazılı fiatlarında .talaildir. 
İşbu üç ayhk kart abonmanlar 1 hazirantılan itiltaren aatıhta çıkarılacaktır. 

Elyevm yüzde yirmi beşten yüzde 35 e kadar tenzilata havi aylık kartların rene her ayın birintılen on birine kadar ber
mutad antılmaama ayraca devam edilecektir. 

Üsküdar-Kadıköy ve Havalisi Halk Tramvayları Türk Anonim Şirketi 
ile akdedilen itilaf mucibince Kısıkh yolu ile Çamhcaya tenezzühe gitmek iatiyen muhterem halkımız için vapur ve tram
vay ücretleri birlikte olarak müşterek biletler ihdas edilmiştir. 

Bu bilet er vapur ve tramvay günlük gidip relme için birinci mevki 42 kuruş yerine 25, ikinci mevki 34 huçuk kurut 
yt-rine 22 buçuk kuru,tur. Bu müşterek biletler yalnız Köprü Üsküdar iakeleıi ile Kabataf ve Betiktat iakelerinden ahnabilir • 

Bundan başka Kısıklı ve civarında sakin sayın halkımıza fevkalade bir kolayhk olmak llzere tramyay ile mütterek foto· 
ğrafh aylak kart abonmanlar ihdas edilmit ve bunlar yukardaki ritılip relme müşterek biletler fiatı üıeriaden batkau yüz
de on tenzilata tabi tutulmuttur. 

Üsküdar Tramvay Şirketi ile çıkaralacak mÜfterek ltiletler ve aylak abonman kartlar 11 aiaan 1938 tarihinden itibaren aa
tılığn çıkarılacaktır. 

_ . Birinci mevkide 1260 kurut yerine 675 kuruf. 
Muşterek ayhk abenman kartların bedelı : ik· . L· ..ı 1 n-:ııır L • 60ı b k k t 

ıneı meYal•e """ aurut yerıae uçu urut ur. 
Alelıtlak abonman kartlarını hamil bulunan yolcularımız vapurları1111:ada aynı ründe kendi mıntakaları dahilinde müker· 

rf'ren seyahat hakkını haiz olduktan başka pazar günlerinde mıntaka farllı aran111ak11•1n bill fark B<>tazıa her aaıntakHı 
dahilinde l'! eyahat edebilirler . 
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Quotidien des Adjudication ı:. 

• u A 
-·---

ti -· .,..._ 

ADMINISTRAl ıv ~ 

Yogbourtchou Han 
1 er Etage, N. 3-4 

G lata, Perchembe Baı.3r 

Tel~phone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Adresse T~legraphique: Pour la Publicitl: 'adreeser 
a 1' Adminiatration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat l nnbul MÖNAKASA 

ablea es judications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication 

-------

A) Adiuditations au Rabais 

Mode 
d'adjudicat 

Prix 
eatimatıf 

Cautioa. 
Proviıoirc 

Lieu d'ndjudıcntion et du 
Cahıer des Chıırge11 

Jour.s 

Constnıction-Reparation- Tra\• Publics·Materiel de Construction-Cartograp~ıe 

Reparation de chau11ee s route Eskichehir· Tchif· 

teler. 

Pli c:ıchete 17597 18 1319 78 Dir. Trav. Pub. Eakichı>bir 18-4-38 ıs 30 

Construction de chaussee et travaux d'arts • route 
Sarikeuy-Mihalitchik. 

Construction du regulateur Gomenelc pour l'ıırro· 
aa1,e de Kozova dependant de Tokat du cannl 

el de ses travaux d'arl~ (cııh . eh . L. 50). 
Conııtruction de chaussee s route Meaemen-Moura· 

diye. 
CoMtruclion un partie de trottoir pres l'ecole Gazi 
Conııt. hibliotheque a Balıkesir (1 partie). 
Construction bitisses pour pompierıı a la fabrique 

de ıpiritueux de Pachabahtche (cah. eh . P. 25) 

(ai.)· 
Con1truction de chııussee en aspbaltc s route An-
kara·lstanbul (cab. eh. P. 525). 

Conıtruction debarcadaire au depôt de munition 
Fenerbahtcbe. 

Travaux de canalisatioıı a l' ecole militaire Maltepe 
Reparation Maiıon de Couture No. 1 (cııh. eh. P. 

16). 

,, 

,, 

Publique 

" ,, 
" 

Plı cach 

Gre a gre 

" Publıque 

11571 19 

1225000 -

2-427 36 

982 06 
3000 
-4991 69 

209Q37 79 

956 18 

6CO 
2027 71 

868 -

50500 -

300 -
374 38 

117-47 -

143 43 

90 -
152 08 

,, 18·4·38 15 -

Min . Trav. Pub. Oir. Hydraulique 18-4 38 15 -

Com. Perm. Vılayet lzmı r 18·4-38 11 

" 
Dans 15 jours 

" Bali kesir t 8-4-38 14 
Com. Ach . Econ. Monop . Kabatache 12·4-38 16 -

Miniıı. Trav. Pub. Dep. Ponts et 18-4-38 16 -
Chausııees 

Com. Ach. lnt. lst. Tophanf> 8-4-38 15 30 
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Produits Chimiques et Pharmaceutiques · lnstruments Sa!.!i~res -::Fourni~ pour Hôpitaux 

Oivers inatruaent9 et articles aıınitail'es pour hô· lire a gre 2260 - Chef Med. Hipital Echrefpacha a 18-4-38 9 .12 

pital Echrefpacba : '40 lots. bmir 

Combustil!l_e - Carburaot-Huiles 

Benzine : 8350 kilos- Petrole : 600 kilos - Mo
biloil : 800 kiloa - Valvaline : 300 kiloa 

Grc a grc 

L'app1ication du programme general 
de travaux hydrauliques 

(Suite du numcro 657) 

Prenant en conııdcratio le fait que l'on se trouvait dcvant un 
probleme de l'eau ne souffrant pu de retard, et repondnnt aux be· 
soins du pays, on conclut a la necessite de l'etablissement d'un 
programme eaglobant leıı objets dcs precedentes investigation, et 
reunıssant les points suivants: 

Comme les renseignements obt~nus a la suite d'etudeı faites de
puis de lonrues annnees au tour de la questıon ınteressant le payıı 
existent deja, il convenait d'envisaıer ces travaux dans la premie
re partie du proıramme. 

il importait d' autre par de 

ı. Classer ces memeı travaux selon Ieur degrc d'ımportance 

et de determiner les plus importants en aynnt soiıı d',...nviıer le 
profit dont on veut retirer. 

2. - Attribuer de l'ımportance aux travaux presentant un carac· 
tere d'urrence et se rapportant partibulierement a la vie et a la 

aante de la nation. 
3.- Accorder la priorite ııııx travaux hydrauliques susceptibles 

d'etre realıses rapidement de preference a ceux devant donner dcs 
resultahı dans un avenir lointain. 

D'apres le proıramme etal:li, les travaux hudrauliques a reali
ser dans pLusieurs !egiomı du payı se trouvent determiıu:s par la 
for No 3132 recemment votee par la Grande Aasemblee Nationa!e. 

Selon les dispositions de cette loi l'autorisation a ete donnee 
de consacrer une somme de 31 millions aux travaux d'irrigation, 
d'assechement de marnis, et dcstınes a enrayer les dcgatıı occasion 
nes par les inondations, crues. ete . dnns !es regions de la Marma· 
ra, Snsigirlik et ııu affluents, de Bakirtchay, Gediz, des flcuves 
Buyuk MenderCI, Seyhan, aınsi que dans les region• d' Adana, de 
Geuksu a Sılifke et Horata, Tohma et Derme dans la region de 
Malatia celle du Yechilirmak et ses affhıents, dans cellcs de la 
ıner Noi re, Sakarya et ses affluents, en Anatolie Centrale, et l'ir· 
rigation des valleeı d'Erz.indjan et İgdir. 

En ce qui concerne l'organisation chargee de la realıaatıon de 
ce projet et il a ete crec dix sections en dehors d'lgdir et de la 
Sakarya-ayant chacune a sa tete un ingenieur en chef 37 inre· 
nieurs et 58 agents techniqueı. 

C' est avec ce personnel qu'en juin les etudeı hydrauliques ont 
ete entreprises sur les lieux IDCllles, et que les projets quı ont ete 
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elıabores a la suite de ces etudes, ont <'le soumis a l'administra· 
ti on Centrale aux fins d'examen. Cet examen sera eff~ctue i. l' Ad
ministrat o n Centrale par un organisme cıualifie et c'eat alors que 
les travaux seront en adj udication. 

(a suivrc) 

' i ' 
Tercüme Bürosu 

•" Her li~andan ve her türlü tercüme işleri ve bil- ... ., 
hassa münakasa ve müzayedelere müte.allik şartna· •"' 

•!~ melerin tercümesi derühte edilir. 
•'!• 
•) Azami ihtimam ve sürat 

Fiyatiar gayet mütediidir 

"MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine 
Hususi tenzilat yapılır 

·:· •·• Adres: Galata, Perşembe Pazan, Yoğurtçu Han, N. 3-4 

, 

.. 

Telefon : 49442 

Bilumum Muteahhit ve Tüccarların 

Dikkat Nazarıııa 
Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 

Münakasa ve Müzayede ilanlarını, günü gününe, top
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MUNAKASA 
GAZETESİ" nde bulabilirsiniz. O, sizin en !üzümlü 
Rehberiniz dir. Menfaatınıı icabı hemen abone kay
dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel.: 49442 

:wwu • 

Pazartesi 4.4.938 

Muhtelif telefon malzemesi (ist. Telef. Müd.) X• 614 fı ~ 
Mustafa Kemalpa,a kasabasının elektrik tesis. (Mu•t• 

paşa Beled.) ~':. 615 
Çelik ngon akümülatörü (DDY) .Y• 616 • ~1 
~dana Halkevi binası inş. (CHP Seyhan lıyönk.) ·': ,. ~ 
Odemişte yap. demir çata ve örtüsü (Ôdemif Beled.) 
Köprü inş. (Balıkesir Nafıa Müd.) X 638 
Berber koltuğu n masa IMMV) .X'• 639 
Siyah saten, lacivert kumaş, ipekli kumaş, 

Kız Öğret. Ok. SAK) '~ 641 
Diyarbakmfa bulunan kangarların gösterilecek yerde 

(Diyarbakır Lvz.) ., ; 642 . &I• 
Edremitte yeniden yap. ilkokul inş. (Balıkesir Vil.) \ 
* Köhne otomobil (Tophane Lvz.) ~':. 643 
~ağday {Çorlu Kor SAK) \o 643. \' 
lıt. kı:t muallim mektebi tamiri (lst. Kız Öğret. Ok·) 
Kasketile beraber elbise ve manto (İst. Beled.) .Y• 644 't 
Muhtelif pulverizatör yedek parçaları (İst. Zir . Mud.) 
Kalörifer kazanı (Gal tasaray Liıesi) ·'~ 644 
Gaziemirde yap. yol inş. (izmir Lvz.) X 646 
Harb okulu civarında yap. erat pavyonu ir.ş. (MMV) 
Su depoıu inş. (Emirdağ Belcd.) X 646 
Kömür nakliyatı (DDY) S 646 
Dükkan ve ev yıkılma işi (DDY) .,! 649 Aaı 

:\' tıJ' 
Edirne lisesi ba'1çesinde yap. ser inq. (Edirııe Vıl.) • 
Ünye cezaevi t miri (Ordu Nafıa Müd.) J\~ 653 
Kışlık elbiselik kumaş (M ~V) .\! 653 
Fidanlık binası tamiri (Kütahya Fidan. Müd.) .;'! 653 
Çimento tÇanak. Mst. Mvk.) ,,! 654 ~ ) 
• Demir askısı, karyola, otomobil (Gümrük Baş~ud5 
• Odun ve ıneşe kömürü <Samsun Orman İd.) · .\~ 65 
Köprü ve menfez inş. (Afyon Vil.) .,~ 655 
* Doç markalı otomobil (İııt. Beled.) .\ ; 655 
Mıınto ve kostüm (Gümr. Muh. Komut.) X 655 
Nikel (Aak. Fabr.) N. 651 
Hamam tamiri (Bursa Kült. Dir.) ,\! 658 
Mezarlık tamiri (İıt. Bcled.) ' - 658 
Pijama (lst. Beled.) .,~ 658 
Evrakı matbua (İıt. Beled.) -'~ 658 
Pirinç (İaparta Ask. SAK) \' 1)58 

Salı 5.4.938 

Plin ireıe tczgihı (DDY) X 587 
Saç bükme makinesi ,, ,, 587 
Lokomobil (Nafıa Vek.) \':. 614 
• Çam ve köknar odunu (İst. Orman Müd.) '\ 639 
Kısa don {MMV) S 642 
Binn ioş. (Devl. Havu·o1. U. Müd) .,~ 644 . r! 
Elbise "e şapka diktHlmesi (Ank. Emniy. Müd.) ·' 
B~yaz p~ynir (Ank. L\' Z ) .Y 646 
M ket ( ersin İçel Vil. ) \~ 649 
Mcnf z inş. (Edirne Vil.) \! 650 
Ahşap köprü tamiri Edirne Vil.) .\' 650 
Yol t miri <Edirne Vil.) Y 650 
Duvar tamiri (İzmir Beled.) ·'~ 651 

Demir (İzmir Beled.) • ~ 648 
Kum ihzarı (Konya Vil.) .,~ 651 
Sebze hali inş. (Trabzon Beled.) .I\~ 651 
Dinamo kömürü (DDY) \ 652 
Telefon tesisatı için m lzeıne (Kütahya Tay. 
Otomatik telefon t Psis. ,, " ,, 
• Kreisler mal'kalı otomobil (İst. Beled.) ~\! 655 Of 
Hara mrk. yap. memur ~vi inş. (Sultansuyu Haraıı 
Odun (DDY Samsun) \' 655 
• Buik markalı otomobil (İst. Beled.) ~· 656 
Varyoz, tırmık, yaba (Edirne Vil.) ~'· 658 

•tt•' 
• Önlerinde yıldız işaretı olanlar ınüz.nyedcyc 11

1 

Hamiş : " No.,, işareti ılanı havı gazetemizin saf' 
~ 

~ 

Diverıı articles tclephoniques (Oir. Telephones lst.) ~~-' 
Instal. electrique au bourg Moustaph:ı. Kemal pach• 

pba l\emal pacha) N. 615 
Accumulateur pour wagon (Cb. de Fer Etat) N. 6:ı6.~ 
Conıtr. batisse maıson du Peuple n Adana (Pr 11 

Peuple Seyhan) N. 631 
Constr. toiture en fer (Municip. Eudemiche) N. 6'37 rJ 

,, de deux ponts (Dir. Trav. Pub. B:ıltkcsir) ~ 
Fl'uteuıls pour perruquier et tables (Min. Def. Nat ) 
Satin, C"toffe bleuc, soie et casquettes (Com. Ach•1 

de Jcunes Filles) N. 641 
Montage des hangars iı Diıırbakir 

N. 642 
Constr batimcnt t:cole Prımaire a E.dremıt (Vil 

(Lire la suıte en 3me page) 


