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-) MÜNAKASALAR 

t · Tamirat·Naiıa işleri ve Malzemesi- Harit ı 

.t. li. P. Seyhan İlyönkurul Başkanlıiındaa: 
·4.Q:ao t "h' .. d'f · 5 k tt uo arı. ıne musa ı pazartesı günft saat 1 te a 

.rfla eksıltme yolu ile ihalesi rünü ilin edildiği 
lltekli çıkmayan Adana parti ve balkevi binası İn · 

~-..Pazarlıkla ihalesine karar verilmittir. 
tad rlıkla yapılacak iş. Adana parti •e balkevi hinası 
~ .•r. 
~~~f bedeli: 1 17 468 lirathr. 
t, ~ibne: 21 nisan 9.l8 tarihinde P"rşembe günü saat 
lld dana parti binasında teıekkül edecek komisyon 

tlt.·' pazarlıkla yapılacaktır. 
!it, bitmesi şartnamesi ve buna baj'lı müteferri evrak 

I edel. mukabilinde İstanbul, Ankara, Adana nafıa 
~ 6lclerınden alınabilir. 

; Pa~arhğa girmek için isteklilerin 7124 lira mu
iı terrıınat vermeleri ve yetmiş beş bin liralık lf 
~ ıa, dair evrak göstermeleri lazımdır. 

isteklilerin 21.4.938 perşembe günü saat 15 de 

Adana C. H. P. binasındaki komisyona müracaat etme
leri ilin olunur. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Kemi•yonundan: 

22 nisan 938 cuma rilnl ••at 15 te ihalesi ilin edi
len Çorlu inşaatı eksiltmesi 25 nisan 9i8 pazarte•i rlnl 
sa•t 15 te yapılacakbr. 

Diyarbakır inhisarlar Batmüdürlliüaden: 

Diyarbakır içki fabrikası bahçesinde yapılacak havuz 
inşaatı ekıiltmesine talih zuhur et•ediğinden 31.3.938 
gününden itibaren 15 gün müddetle Te pazarhkla yaph
nlmasına karar verilmiıtir. 

Pazarlık 16.4.938 cuma günil saat 1.t de inlaisarlar baı 
müdüriyetindeki komisyonca yapılacakhr. Şartaame keıif 
ve resim berr ün g6rlllebilir, muhammen bedel 548.77 
liradır, ilk temiaat 44 liraclar. 

• • • 
Çecuklar kurtarma yurtluntla yap. tamirab: Bak lat. 

Beled. ilinlarına · 

Daha fazla malumat ve ilanların tam mebıi için 
lütfen iç sayifelere müracaat ediniz ı 

Elektrik, Havagaz1, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 

lzmir Le.-aaım A•irliii Sa. Al. Ko. Ra. tlea: 

1- Seferilaiaardaki kıtaat askeriyenin 1994 lira 47 
kurut bedel ketifli elektrik teaisab açık eksiltme auretile 
mllnaka•aya keaul•uıtur. 

2- lhaleıi 25.4.38 pazartesi rDnll saat 15 te kıılatla 
İzmir levazım lmirliii satınalma kemisyonuntla yapılacak· 
tır. 

3- Teminat muvakkata akçesi 149 lira 59 kuruftur. 
4- Şartname, keıifname Te resmi herıün komi•yonda 

rlriılebilir. 
5- istekliler ticaret oda1ında kayıtlı oltluklarıaa dair 

•eailıa g6stermek mecb•riyetindedirler. 
8- Ekıiltmeye ittirak etlecekler 2490 sayılı kanunun 

2 .-e 3 inci matldelerinde •e ıartaameaintle yazılı Yeai· 
kaları ve teminat •uvakkatatlarile birlikte ihale aaatin
aen evvel kemiayoıaa müracaatları. 

Mensucat-Elbise· Kundura-Çamaşır v .:!:..... 

Milli M6dafaa Veklleti Satınalma Kemiayoauatlaa: 

1- Her bir taaeaiae talamin edilen fiatı 17 kurut •· 
lan 77 bin tue 1M11dil ka,.ı. sarf ••11lile •lnaka•ya 
k-a.....-. 

2- lıaaleai 19.4.31 salt shl uat il eledir. 
3- hk teminatı tl1 lira 75 karafblr. 
4- E•ıaf Te ıartname iıtey•ler beclelsia olarak her 

gün liletlea aonra MMV satınalma ko•İayenuna •lracaat. 
5- Ek•iltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 .-e 

3 Dncü matldeleriade ıösterilen .-e .. ilde teminat ve tek· 
lif mektublarile birlikte ihale saatinde. en az bir •aat 
•••el MMV ıabnal•a komi•1••- ••r•eleri. 

Deniz Le.-aaım Sat.nal•• Kemiıyenua4an : 

T alımia edilen Meleli 11,500 lira elan O ltia metre 
kapatluk kumaf 19 nisan 9al tarihi•e rutlayaa .. ıa ıı
DÜ .. at 11,5 ta kapalı zarf uıulile alıamak lıer •lnaka· 
saya kenalmuıtur. 

Ma.-akkat teminab 1237 lira 50 kurut elup, prtna
mesi komiayondan bergOn parasız olarak alınabilir. 

lateklilerin 2490 aayılı kanunun tarif ab dahilinde taD• 
zim edecekleri kapala teklif mektublannı en geç helli 
rün Te saatten bir .. at eTYeline kadar Kasımpqada bu
lunan Komiıyon Baıkanlıiına makbus mukabilinde •er
meleri. 

• * • Tahmin edilen bedeli 24,300 lira olan 9 bin met
re elbiselik kumaf 19 nisan 938 tarihiae rutlıyan sah 
güaii •aat 14 de kapala zarf unlile ahnmak lzere mlna• 
kasaya konulmuıtur. 

Muvakkat teminat 1822 lira 50 kunıttur. Şartnameıi, 
parasız olarak komisyonflan herrln alınabilir. 

İstekliler 2490 sayıb kananu11 tarifab dahilinde tanzim 
edecekleri kapalı teklif mektublarını en reç belli gün 
ve saatten bir aaat eYTeline katlar Kasımpatada bulunan 
Komisyon Baıkanhiına makbuı mukabilincle .-ermeleri. 

Mahrukat Beazin-Maldae yatları v. s. 

Milli M&dafaa V ekileti Deniz Merkes Satanalma 
IColliayHaadan : 

Tahmin edilen bedelie 162,600 lira olan 5 ltia ton ma
zotun kapalı zarfla mllnaka•a•ı 27 nisan 938 tarihine 
müudif çarıamba gtlnll ıaat 14 ele Vekalet binasında 
miiteıekkil komisyonwa•ztla icra etlilecektir. 

13 lira 14 kurut bedel tartDameıini almak iıteyeale· 
rin berf{in kemisyonumuıa mOracaatlan •• mliaakuaya 



Sarf• 2 

jirmek istiyenlerin de l 4380 liralık teminat nıektubile 
teklif mektubları ve kanuni belgelerini havi zarflarını ka· 
nuna uyrun şekilde kapatılmış olarak en geç münakasa 
saatinden bir saat evveline kadar komisyonumuza •eril· 
mesi. 

Diyarbakır-Van-Cizre ve Temdidi Hartarı İnşaat 
Başmüdürlüğünden : 

500 teneke benzin 16.4.938 cumartesi günti .;;aat il deD 
açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 

Muhamm~n b~rleli 1762 lira 50 kuru~ ve ilk tf.minat 132C 
!ıra 19 kuruştur. 

Şartname baı.; ınüdiirlük komi vonunda trörülehilir. 
:ı , e 

isteklilerin ilıc teminat akçalarını lıaş müdürlük mesnl 
muhasipli~i veznesine yatırarak alacakları makbuzla birlikte 
ha~ müdürlük binasındaki komi~yona gelmeleri. 

Müteferrik 

Nafıa V ekiletiaden: 

• 
22 niıan 938 cuma rünü saat 15 te An\aarada nafıa 

•ekAleti malzeme eksiltme komisyonu odasında ceman 
5100 lira muhammen betlelli 60 adet mahruti çadırın 
kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Mu•akkat teminat 382,50 liradır . 

Eksiltme şartnameıi ve teferruatı Ankarada nafıa ve· 
kileti malzeme müdürlüjüaden parasız olarak alınabilir 

isteklilerin teklif mektublarıaı talimatnamesine göre 
•eklletten aluımıt malzeme müteahhitliği vesikası ile bir· 
likte aynı gün ıaat 14 • kadar kemisyona vermeleri la
zımdır· 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Isparta Askeri Sabnalma Komiıyonu Batkanlıjıudan : 

Kıtaıı Cinıi Kileıu Muvak. teminat Tahmin bedeli 
Lira kurut 

Denizli aaman 135200 203 2 
" arpa 126100 379 4 

Isparta p. pirinç 16008 331 28 
3 garnizon için eksiltme ile ıahn alınacak me•ad • 

dın cinf ve miktarları ve teminatı ile muhkmmen fiat· 
ları her erzakın hizalarında gösterilmiştir. 

İtbu ek•iltmeler Isparta TOm Komutanlığı binaıındaki 
ıatınalma komisyonuada ihaleleri yapılacatıada11 şartna
meleride kemiıyondadır. 

isteklilerin 1 1.4.958 paıarteai saat 14 de •e 14.4.938 
perıembe rtinü ıaat 15 e kadar teminat makbuzlarile bir
likte Komisyenumuıa mllracaat etmeleri ilan olunur. 

Vize Aıkerl Satınal•a Kemisyoaundaa : 

Pınarhiaar civarında bulunan kıtaat için 16 bin kilo 
aadeyaiı kapalı &arfla eksiltmeye konulmuştur. Ekıiltme· 
ıi Vizede askeri ıatınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnamesini g6rmek iıteyenler hergiin komisyona müra· 
caat edebilirler. Eksiltmesi 25.4.938 pazartesi sıünü saat 
15 da yapılacaktır. Muhammen fiatı 17100 lira, ilk temi-

nata 1283 liradır. Münakaıaya işbrak edecelderia bildiri· 
len ründe •e tayin edilen ekıiltme aaatiaden bir saat e•· 
•el teminat ve teklif rnektublarile icap eden ıair vesai
kin komiayena te•tli.i 

Vize Askeri Satınalma Komiayonu•dan: 

Uemirk6y civarında bulanan kıtaat için 15 bin kilo 
sade yağı kapalı zarfla ekıiltmeye konulmuştur. Eksilt· 
mesi Vizede askeri satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnamesini rörmek istiyenler her gün komisyona mü
racaat edebilirler. Ekıiltmesi 25 4.938 pazartesi rünü aaat 
15 te yapılacaktır. Muhammen fiatı 18 bin lira olup ilk 
teminatı 1350 liradır. Münakasaya iştirak edecakleri11 ek· 
siltme saatinden bir saat evvel teminat ve teklif mektub· 
lariyle icab eden ıair vesaikin Komisyona tevdii. 

-•==s!i • w 

b) M 0 Z A Y E D E L E R 

lzmir Memleket Hal5tanesi Baştabiplitinden : 

lzmir memleket hastane:,iııde 1.10,937 larihinuen 31.12.37 
tarihıne kadar vefat eden eşhasın eşyaları 7.4.9.18 tarihinden 
27.4.938 tarihine kadar 20 gün müddetle açık artırmaya çı
karılmı~tır. Artırma ~ünü olan 27.4.938 tarihine rastlıyan 
çarşamba günii aat 9 dan 12 ye kadar memleket hastane· 
<: inde heyr.t huzurunda satılacaktır. isteklilerin mezkur gün 
ve saatte hastaneye müracaatları illn olunur. 

Bünyan Tayyare Şubesi Başka1ıhğından: 

Bünyan Tilrk ha•a kurumu anbarında toplanan 17376 
kilo buğday, 8400 kile arpa, 3895 kilo çavdar 12.4.38 
ıala ıünii aaat 14 de kurum•muz başkanlıjına müracaat· 

MONAKASA GAZETESi 

Diyarbakır İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 

Kaçak anbarında mevcut olan şeker, kahve, çay, sa· 
bun, gazyağı, kına, baharat, kuru üzüm mercimek, çivit, 
kolonya, açık müzayede ile sahlacaktır. 

Taliltlerin müzayede rOnü olan 15.4.938 günü beledi· 
ye 6nündeki komiıyonu mahsrsa müracaaHarı ilin olunur. 

• • • 
Bir ev enkazı satılacaktır. Bak: İst. Beled. Hanlarına. 

İstanbul Belediyesi İlanları · · 

Keşif bedeli 1183 Jira 48 kuruş olan çocukları kur· 
tarma yurdunda yaptırılacak tamirat açık eksiltmeye ko
nulm•ştur. Keşif evrakile şartnamesi Levazım Müdürlü
jünde görülebilir. İstekliler 2490 N. h kanunda yazılı ve
sikadan başka fen işleri Müdürlüğünden alacakları Fen 
ehliyet vesikasile 88 lira 76 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 25.4.938 pazartesi günü saat t 4 
de Uaimi Encümende bulunmalıdırlar. (8.) (1977) 

• • • 
Hepsine 400 lira bedel tahmin edilen Şehzadebaşmda 

kalenderhane mahıtllesinde cüce çeşmesi sokağında 14 22 
N. h e•in ankazı s!lblm~k üzere açık artırmaya konul
muştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 
İstekliler 30 lirahk ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 25.4.938 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encü-
mende bulunmalıdırlar. ( 8) ( 1975) 

• * • 
Senelik İlk teminatı 
mubam. 
kiraıı 

Kapahçarşıda Divrik sokaiında M· 
37 N.lı dilkkin 

Kapahçarııda Yağlıkcılar sokağında 
Camili handa 4 N.h oda 

Kapalıçarııda Yaj'hkcılarda 16 N.h 
dükkan 

Kapahçarşıda Yağlıkcılarda Alipaşa 
hanında 10 N.lı oda 

Kapahçarşıda Divrik sokağında 45· 
41 N.lı dükkiıa 

Kapahçarşıda Hacıbaaan sokağında 

16 N. lı dükkan 
Kapalıçarşıda Kazazlar sokağında 

44-46 N.lı dükkan 
Kapalıçarşıda Batpazarında 190-192 

N.h dükkin 
Kapalıçarııda Hacıbasıan sokaiında 

14 N.lı dikkin 
Kapalıçarşıda Divrik ıokağında 50-

52-54 N.lı dükkan 
Çarşıkapıda Yeniçeriler sokağında 40 

N. lı Çorlulu Sani medresesi 1 
Nuriosmaniyede Mebmetpaşa soka

ğmcla 3,5,7 N.lı ev ve dükkan 
Eminönünde Çiçekpazar1 sokağında 

20 N.lı Haseki Mustafaağa mektebi 
Vefada Taştekneler sokağında 31 

N.h Kibyamehmet efendi mekte-

36 

21 

72 

24 

36 

30 

24 

120 

36 

66 

360 

180 

312 

binde t eda l ft 

2 70 

1 58 

5 40 

l IO 

2 70 

ı 25 

l 80 

9 

2 TO 

... 95 

27 

13 50 

23 40 

1 20 
Yukarda semti, ıenelik muhammen kiraları yazılı olan 

mahaller 939,940,94 l seneleri mayııı ıonuna kadar ayrı 
ayrı kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. 
Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülebilir . İstekli
ler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mek
tubile beraber 26.4.938 sah günü saat 14 de Daimi En
c:imende bulunmalıdırlar. (İ) < 1978) 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğü~den: 1 

2 eıdet 2000 kiloluk baskül 150 X 200 cm. platform 
eb·admda: Tuz FenŞubesi 

Muhammen bedeli 4200 lira olaa komisyondaki 11~ 
veçhile 150 adet L. Nagant marka (veya bu ayarda ol•11~;ı 
ilk ve 2 inci eksiltmelerde ihalesi kabil olmadıtın::lan 21· · ıı"' 
şembe günü saat 10,30 on buçukta Haydarpaşada gar bı 
hilindeki komisyon tarafından pazarlıkla satm alınacaktır· 

Bu işe girmek isteyenlerin 630 liralık kat'i teminat .,edl 
nun tay in ettiii vesaikle birlikte pa:ıarlık günü saatine k• 
misyona müracaatları lazımdır . 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak ' 
maktadır . ( 1867) 2 

Uyu,turucu Maddeler İnhisarı bellallerini bet ••: 
zarfında ödemek üzere aldıöı 1934 ve daha e#

11 

seneler mahsulü konsinye afyonlar1n bakiy• Of 
senelik taksitlerini defaten ödeyecektir. 

Uyuşturucu Maddeler 

İnhisarından: 
Senelik satışlarımızın yüzde 30 una iştirak ettirlll,J 

retile bedelleri ödenmekte olaıt 934 ve daha evvelki 1 

mahsulü konsinye afyonların iki s nedt'nberi verilen ti 

lerle takriben nısıf bedelleri tediye olunmuştur. 
Mezkur Afyon uhiblerine mahza bir yardım olmak . 

geri kalan üç senelik taksitin 1 Nisan 938 tarihinden iti 
def'aten ödenmesine karar verilmiştir. 

Alakadarların ellerindeki ayniyat makbuzlarının ııt• 
larına nazaran aşağıda gösterilen tarihlerde İstanbuld• 
mize müracaatları lüzumu ilan olunur. 

İ•tanbul haricinde müesse• oldukları için bizzat nı 

edemiyeceklere ait olan bakiye bedeller bundan e·;vel 
dıtı gibi Banka vaıitasiyle kendilerine havale edilecekti" 

Muayyen tarihlerde makbuzlarını ibraz edemiyenlerill 
3 

eaatları tediyatın sonuna bırakılacaktır. { 1929) 3 

No. Tarihi Gün__,,, _ ___, __ 
1000- 1015 1 Niıan 938 Cum• 

1016 1030 4 
" 

., Paı.artefİ 

1031 1045 5 ~ " 
Salı 

1046- 1060 6 
" 

,. Çarf8111ı,f 

1061- 1075 7 .. .. Persenıb' 

1076- 1090 8 " " 
Cuma 

1091- 1105 il " " 
Pazarte" 

1106 1120 1 '! n " 
Sah 

1121- 113.'l 13 " • Çarşalll~ 

113ö-l t50 14 
" " 

Per,elllll' 

1151 - 11&5 15 n " 
Cuma 

1166- 1\80 18 
" " 

Pazart.,I 

l 181 - ll95 19 
" 

,, Sah 

1196- 1210 20 " " 
Çart•lll"' 

1211 - 1225 21 " n Pertelllll' 

1226-1240 2~ ,. n Cuma 

1241 1255 25 
" 

,, Pazart•" 

1258- 1270 26 n Salı 

1271 - 1285 27 
" " 

Çartalllll' 

1286- 1300 28 " " 
Pertell111' 

1301 - 1315 29 " " 
Cuma 

501 - 520 2 Mayıı 938 Pazart•" 

521 - 540 3 n ,, Salı 

541 560 4 " " 
Çarıaot~ 

561 - 580 5 .. " 
Perşelllll' 

581-600 6 
" " 

Cuma 

tiOl - 620 7 " " 

- rt• 

Kanunlar. Kararnameler. -- -
İptidai madde Muafiyet listesi 

Kararname No: 218187 

" 
: Tütün Fabrikalar 

Şubesi 

Yukarıda tartma kabiliyetleri yazılı 3 adet baskül 
şartnameleri mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

250-300 ,, " 

TetYiki sanayi kanıınundan istifade eden eşhua 
müesseselerin 937 mali yılında getirecekleri :iptidai 
çin ay:-ılan 768000 liralık tahsisatın tevziinden aoara • 
kiyeden imalatları nisbetinde mahsubu yapılmak u 
yetierin iktisab ve tevzii 2 153 sayılı kararnamenin " 
kümlerine tabi tutulmak kaydile, ilişik listede yazılı 
delerin, 937 mali yılı iptidai maddeler muafiyet cet.-• 
rilrnesi; İktiset vekilliğinin 28.1.38 tarih ve 546 3861 ı• 
ve M'jliye Vekilliğinin 15.2.38 tarih ve 23297 7 4872 '' 
leanamesi üzerine icra Vekilieri Heyetince 17.2.38 t•' 

11- Pazarlı :i'. 12.IV.938 tarihine rasthyan sah günü 
saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubeı;indeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ili-Şartnameler parasız olarak h erg\in sözü geçen 
şubeden alınabilir . 

iV - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız tek· 
liflerini 1e buna aid resimleri münakasa gününden bir 
hafta eYveline kadar yukarıda hizalarında gösterilen Fen 
Şubelerine vermeleri lazımdır. 

V- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7 ,5 gCvenme paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona ıelmeleri ilin olunur. ( 159'l) 4- 4 

nanmıştır. 

İ ptidai madde muafiyet listesi 
Tahsiı edilen sanayi Tarf. N. Maddenin cinıi 
1 Eti Bank: 

Molibden Flotasyon Fabrikası: 233 B Çam yalı 
Mucib aebeb: Yeni faaliyete 710 H Ethilxantal• 
ieçmiştir. Harici piyasadn 711 D Siyanür dÖ 
memleket ihracatı maddeainin 711 H Sut Lı:oıtik 
rakabet ve rüsumunu temin 711 Z Silikat dö ' 
etmek ınaksadile. 853 A Pho.okre••l 
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2- Sümer Bank: 
Ge111lik Sun ipek Fab:-ikası: 32.l C Süllüloz 
Mucib sebeb: Yeni faaliyete 7! J H Sut kostik 
geçmiştir. 711 V3 Sodyumsüliat 

720 D Çinkoıütf at 
74!5 C Kibriti karbon 
754 L Hamızı kibrit 
718 D kalsiyum klorür 
754 L Hamızı klorma 
754 Y Olein 
756 C Klor 
853 C Avirol MP 

3- Maden kömürü İşleri TAŞ Sö· 
853 C Brillantavirol BS 

rnikok Fabrikası: Mucib sebeb 711 H Sut kostik1 

Kok maliyetinin inmı-si ve bu 754 L Asit sülfrik 
sureti halk mahrukat ihtiyacı-
Qın daha ucuz temin etmek 

4 
tnaksadil . 

- Türki} e Şişe ve Cam Fabri-
kalar AŞ: 7IO H Karbonat dö potas 
~.ucib sebeb: Maliyet fiatlnrı 71 l V3 Sülfat dö sut 
ınuhabilinJe ve bazen daha 717 H Bioksit dö manganez 
dununda bir fiatla sıthlmakta 719 D Oksit dö fer 
olan ecnebi mamulitına kar- 737 C Arsenik 
şı satış fi atını ucuzlatmak ıu-
r~tile rekabet yapabilmeıini 
t~min maksadHe. 

Ist. Ticaret ve Za ire Borsas 
[Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbui 1 

'----==-==== 8 - 4 

~İ~ TLAR ( Cours officiels) 
ijfıon (Opium) 
e Utday yumuşak (Ble tendre) 
lt ı&ğday sert (Ble dur) 
1\ Uğday kızılca (Blc roux) 

tpa nadol (Orge An.) 

1938 

Aşağı (Moin ) Yukarı (Plus) 

5 28 
5 20 -

~uş yemi (Millet) 
S CJtin yağı l.ci yemeklik (Huilc d'ol.1 

Usarn (Sesame 
Çllvdar (Seigle) 
)''1laf (A,·oine) 

4 5 -
7 10 -

39 -
16 20 -
4 33 -
4 34 

43 20 
16 25 

tllsulye ufak (Haricot seci 
~ansar derisi 
C..ttdevn 
·rilki it 

'tavşan : 
l<unduz 

hutçak 
Suıam ( 
badem iç., it 

'tiftik mal 

."leı.ıame) 

I ,, oğlak 
ç fındık (Noiıı. decor.) 
~tten tohumu (Gr. de Lin) 
F> •tıdık kabuklu (Noisettea) 
(i~Qıuk yaiı (Huile de coton) 

Ut Yünü 
l)llrı sarı (millet j•une) 
~tçi kılı (Poilı de Chevre 

tvi& ıçı 

~tynir kaşer tFromage kacherc) 
ı.-ohut iri(Pois chiche) 
"•plıca 
~trcinıek (Lentiile) 

llpak Anadolu (Mohaire) 
" Trakya ,, Thrace 

l\rpa yemlik 
tdıaır sarı (Ma'iı jaune) 

8 4 
1600 

300 

1000 

1800 

400 

1330~ 

- -· 

-------------------------~~---~~~~~----- -------------
A. GELEN (Arrivares) 
fıon (Opium) k -

!Uğday (Ble) I055 
"Pa (Orge) 25 25 

Çllvdar (Seigle) 15 

~tı (Farine) 99 
tıair (Maia) 97 50 

l\epek (Son) 39 -
~'!iten tohumu (Gr. Lin) 18 75 
~ llıulye (Haricot sec) 
y •ıauk (Coton l 
y •pak (Mohaire) 
S lılaf (foin) 
lıı m (aeaame) 

l\'1' yemi (Millet) 
~trcimek (lentille) 
Z 0hııt (Pois Chiche) 
Q tytin yağı (Huıle d'ol.) 
l': Peynir (Froınage B.) 
i lftik i fındık (Noıs. dec. 
•tınot 

1\ fındık (Noisette) 

12 75 

33 -
10 -

GİDEN (Exportation) 
Razmol 
Arpa (Orge) 
Yulaf 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Pois chiche) 
İç fındık (Noi dec.) 
Un (farine) 
Tiftik 
Yapak (Mohaire) 
K ceviz 
iç badem (amande) 

DİŞ FİATLAR 
(Marcheı Etrangers 

160-

22 

26 25 

Buğday (Ble) Liverpul 4 52 
,, ,, Şikago .:ı 84 
,, ,, Vinipek 5 79 

Arpa (Orge) Anvtrs 4 -
~ısır (Mniıı) Londra 3 91 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 7 34 
Fındık (nois.) G.Hamburg 39 
K ,. 38 -

" Münakasa Gazeteşi,, sızın ıçın Anka
ta.da, Trakyada, Anadoluda ve lstanbulda 
Çıkan 50 den fazla resmi ve gayrı resmi ga
~eteleri okur ve tetkik eder. 

MÜNAKASA GAZETESi 

Salı 12.4.938 

Baskül (fah. U. Müd.) .\! 649 
Giresun -Yil. yap. 10 denhaneli mektep kirwir ve beton kısımları 

inf. (Gire.sun Nafıa Müd.) .\! 650 
İzmir mGzeai tamiri (İıcmir Liıe ve Ortaok. SAK) .\~ 650 
Sömikok (MMV) .:'! &51 
Kı,hk elbise} ik kuma, (MMV) .\~ 651 
Fond boru, kurşun ve katranlı S.l\lmutra (Turgudlu Bel.) \' 652 
Kundura (Gümr. Muh. Gen. Komut.) .\! 653 
Yazlık elbiıelik kumat (Jndr. Gen. Komut.) -'! 653 
Topkapı sarayı tamiri (Müzeler Art. Eks. Kom.) \~ 653 
Bidon (MMV) ! 653 
Bor hükumet konuğı tamiri •Bor Malmüd.) .\: 858 
Elazığda yap. cezaevi inş. (Elazığ Nafıa Müd.) .\! 658 
Pı:ışabahçe fabrika1ındn bina in,. <fnh. U. Müd.) .\~ 659 
Ankara motörü t miri (İ.t. Linı. Sah. Sıh. Mrk.) .\~ 661 
Su kuyusu tanairi (Prevant. ve Sanator. Dir.) -'~ 664 
• Butday, arpa ve çavdar (THK BünyH Şubeıi) .\! 665 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye: aittır. 
Hnmiş : "No . ., işınetı ilanı havi gnzetcınızın sayısını 

Lundi 1 l-4· 1938 

göst rı 

Const. gııNite et reıııer"Oİn' d'eau (Dir. Voie Aerien de l'Etat) N l58 
lmpression de registrt-s (Dir Comptabilit~ privee I:zmir) N. 656 
Const. fondnmcntale et const Bat. dispensairc de tabacs a lzıı ir 

(Dir Gen. Monopol~.s) N. 620 
Op rntion pr. reforme a la riviere Bakirtchay (Min"sterc Trav. Pu b.) 

N. 635 
Robinet et accessoires en laiton et tuyaux et lingot de plomb 

(Adminiııtr t. Eaux lst.) N. 641 
Const. en aııfalte s route Ankara-Kirr.hcbir (Vıl. Ank.) N. 646 
Fil m"tnllique, article'I en verre et produitı pharmaceutique (Direc. 

Haric•ls ıecs (Div. Kirldareli) N. 655 
Bois de sapin 'Chemins de Fer Etat) 757 
* Bois de Ch~ne (Oir. Forct Kutahya) N. 660 
Moteur Dieıel (Municip. Menemene) N. 660 
Provisions (Dir. Vakouf Kadıkeuy) N. 660 
Conııt. pr . separation (Dir Trav. Pub. Ordou) N. 662 
Const. route (Dir. Vakouf Afio•) N. 662 

Sayfa 3 

• Tranaformateur dentelles ets. (Dir. Ventes Oouanea lst.) N. 663 
Toile Branda pr. co\lvertures (lnt. Tophane) 664 
Comt. Buandrie lieu pr. lessive au Bat. ecole interne Ahmetli (Mouhta 

Villarc Ahmetli) N. 664 
Constr. d~ chaussee a Balikesir (Vil. Bılikesir) N. 665 
Rf.p. toiture et fenctre (Municip. Kouchada Chirindje) N. 665 
lnstallation electrique a l'ecole militıire Maltepe (Int . Tophane) 665 
Lc.ssivage de matelas (lntend. Ankara) N. 665 
Pıille el orge (Com. Ach Milit. Isparta) N. 665 

Mardi 12-4-938 

Bucules (Dir. Gen . Monopoles) N. 649 
Construction des parties en maçonnerie et beton araıe au bitiaent 

ecole Primairc Guiresoune (Dir. Trav. Pub. Guirı>soune) N. 650 
Rep. au musee (zmir (Dir. Lycees et E.cole1 Secondaires a lzmir) 650 
Semi-coke (Dir. Gen. Monopoles) N. 650 
Etoffe poııır uniformes ci'hıver (Min. Def. Nat.) N. 651 
Bourre 2'oudronnee, tuyaux de fonte et plomb (Mun. Tourroutlou) 

N. 652 
Chauısures (Commıınd. Gen. Surveill. Douani~re lıt.) N. 653 
Etoffe pour uniformcs d'ete (Command. Gen. Gendar. A1lk.) 6S3 
Reo. au musee Topkapou (Oir. Gen. Musees lıt.) N. 653 
Bidons (Min. Def Nat.) N. 653 
Rep. konak gouvernemental (Dir. Bienı !-Jat. Bor) N. 658 
Constr. penıtencier a Elazigue (Dir. Trav. Pulı F.luigue) N. 658 

" bit. a la fabrique Pachababtcbe (Dir. Gen. Monopoleı) 659 
Rep . meteur Ankarn Office Senitaire Port lst.) N. 661 

,, d'un puit (Dir. Prevent Sanıtor.) N. 664 
• Bles, orıe et seiglc (Ligue Aviııtion Turque Suc. iuaiane) 665 

Ecole Ingenieur) N. 646 
Serge kaki (Ministere Bef. Nat.) N. 647 • Le! aateriıqueı indıquent u•e Yente par voıe de 1aruebere. 
Foin (Command. lst) N. 648 N. B.- L Nos indiquPs en regard de1 articles ıomt ceux da 

Const. konak gouvernemental a Boyabat (Dir. Trav. Pub. Sinop) N. 648 journal dans lequel l'avis a pnru 
Lingot d'et:ıin, tuyaux de fonte encre et vernis (Chemins de Fer ....... ____ ,.. _ _._,,,_~--•~...,..___,.___----

Etat) N. 649 
Tuyaux de fonte anneaux et couvercles Menhol (Dir. Telephont·s 

lst) N 649 
Beurre, rız et .savon {Command. lst.\ N. 650 
Fil de laine (Gendar. Guediltpacha) N. 650 
Semİ·Coke (Hopital Model Ank.) N 650 
Rep. au musce Topkapi (Dir. Trav. Pub. lst.) N. 650 
Const. rarage dep~t ete. (ianque Agricole Suc. Manisu) N. 650 
Toile p. donblure (Command. Gen. Gend. Ankara) N. 651 
Articles en fer (Chemins de Fer Etat) N. 651 
Transport d'articles mont>poliscs (Dir. Monopole Konia) N. 651 
Benzine (Mınistcre Def. Mat.) N. 651 ı 
* Tôles ondulceı et charpentc (Oir. Trav. Pult. Ordou) N. ab) .::.:;.

2 Goudronnage et zinrage tie poteau telepiıeniques (Municip. ı,t.) N. "-' 
lnt. prGjecteur (Ministerc de l'lnterieur) N. 652 

ARKİTEKT 
AYLIK, MİMARi, ŞEHİRCİLİK VE 

TEZYİNİ SANATLAR DERGiSi 
8 ci YIL 

Meml ketimizde, sekiz cnedenberi muntazam ve devamlı bir 
ıurette inlışar etmekte olan bu Derıiye abone olunuz Ye reklim 

veriniz. 
Abone şartlan : 
Yıllığı 10 lira 
6 aylığı 5.5 ., 
Nuıbalar 1 ,, 

Adres : Anatlolu ban 32·33 
Eminönü : İstanbul. 
Telefon : 21307. 

Const. !at M onopef eıı a Ak tcha kale ( Dir. G~n. M onopo 1 es) N. 652 1 ~"''""'""'""'""""""""'""'""'""'""" vvvvvvvv 
Extraction et transport tie pierres et const. cabanea (Dir. Tr.av. Pub. 

Ordou) N. 65':l 
Const. station pr. essai (E>ir. Trav. Pub. Kaiıseri) N. 65"4 
Const. &at ecole primıire (Kay•akamat Haymana) N. •54 

lmtivaz • i ve yau 
Dı.rek - .. : . Girit 

• • 
Bu seneki sert ve ıurekli lnştan sonra yaz mevsimini güzel Boğaziçinde geçirme" istiyen 

İstanbulun sayın halkına mühinı ilan 

-

Mektl'!blerin tatil başlanııcı 21 hazirandan mektebi erin açılma tarihi olan 20 c~ kile kndar Boğazda oturacaklar için yazın 
en sıcak üç ayına mahıuıı olarak birinci ve ikinci mıntakadan yüzde 40 ve üçüucüden yüzde 50 tenzilitı havi üç aylık yeni kart 
abonman ihdas edilmiştir 

Bu kartlar: Anadolu cihetinde: 
1- Üsküdardan başlıyarnk (Üsküdar dahil) Çubukluya kadar (Çubuklu dahil) yüzde 40. 
2- Rumeli cihetinden: Rumelihisarından başlıyarak (Rumelihisarı dahil) İstinyeye kadar (lstinye dahil) kezalik yüz.de 40. 
3- Paşabahçesinden başlıyarak Anadolukavağına kadar yüzde 50. 
4 - Yeniköyden başhyarak Rumelikavağına kadar yüzde 50 tenzilatı ihtiva edecektir. 

Yüzde 40 tenzilatı havi kartların üç ayhk bedeli Rumelihl1ar1 ile Üaküdardan Vaniköyüne kadar birinci mevki (1980) ku· 
ruf yerine yalnız (1188), ikinci mevki 1575) kuruş yerine (945) kuruştan ibarettir. 
Çubuklu ile Emirgan ve istinyeye kadar birinci mevki (2340) yerine (1404), ikinci mevki (1980) yerine (1188) kuruştur. 
Yeniköy ve Paşabahçesinden Boğaun her iki müntehası olan Kavaklara kadar birinci mevki (3150) yerine (1575), ikinci 
mevki (2700) yerine (1350) kuruştur. 
Vera-i ve muhtelif rüsum olarak birinci mevkilerde kanunen tediye i icap eden (234). ikinci mevkilerde ( 195) kurut İfbu 
tenzilli kartların yukarda yazılı fiatlarında d bildir. 
İşbu üç aylık kart .ııbonmanlar 1 bazirancian itibaren ntıhi çıkarılacaktır. 

Elyevm yüzde yirmi beşten yüzde 35 e k dar tenzilatı havi ay ' ık kartların gene her ayın birinden on birine kadar ber
mutad satılmasına ayrıca devam edilecektir. 

Üsküdar-Kadıköy ve Havalisi Halk Tramvayları Türk Anonim Şirketi 
ile kdedilen itılif mucibince Kısıklı yolu ile Çamlıcaya tenezzühe gitmek iııtiycn muhterem halkımız için vapur ve tram
vay ücretleri birlikte olarak müşterek biletler ihdas edilmiştir. 

Bu biletler vapur ve tramvay günlük gidıp gelme için birinci mevki 42 kuruş yerine 25, ikinci mevki 34 buçuk kurut 
ynine 22 buçuk kuruştur. Bu müşterek biletler yalnız Köprü Üıküdar iskelesi ile Kabataş ve Beşiktaş iakelerinden alınabilir. 

Bundan başka Kısıklı ve civarında akio sayın halkımıza fevkalade bir kolaylık olmak fizere tramvay ile müşterek foto
ğraflı nylık kart abonmanlar ibdaı edilmiş ve banlar yukardaki gidip gelme müşterek biletler füıtı üzerin.ten batkaca yüz
de on tenzilata tabi tutuhnuştur. 

Üsküd::ır Tramvay Şirketi ile çıkarılacak müıterek biletler ve aylık abonman kartlar 11 •İsan 1938 tarihi ad en itibaren 1&· 

tılığa çıkarılacaktır . 
Bir:nci mevkide 1260 kuruş yerine 67:J kuruş. 

Müşt relt aylık abonman kartların bedeli : 1 . . . 03 · 607 b k k t kıncı mevkıcle l 5 kuruş yerı e uçu uruş ur. 
Alelıtlak abonman kartlarını hamil bulunan yolcularımız. vapurlarımızda aynı günde kendi mıntakaları dahilinde müker• 

reren seyahat hnkkıoı haiz olduktan başka pazar günlerinde mıntalca farkı aranmakıız.ın bili fark Bok zın her mıntakaııı 
dahilinde eyahat edebilirler. 

:ıll.~~m+m+~~~-:~-~~mıd 
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il 
1 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication 

Mode Prix 
d'adjudicat . e.timatif 

A) Adjudications aı Rabais 

Caation. 
Provi•oire 

Lieu d'adiudication et du 
Cahier des Cbar~eı 

Jours Heure 

Conıtr'1ction-Reparation- TraY. Publicı·Materiel de Construction-Cartographic 

Reparation au biti•e•t cr!che Publique 1183 48 

l Coaatructioa MailOD du Peuple a Adaaa (cah. oh. 
L. 1) (aj.). 

Gre a rrc 117468 -

Conıtr11ction ~aarar• pavillonı ete. a Tchorlou 
(aj.). 

Conıtructioa ba11in au jardin de la fabrique dea 
apirltueux 

Gre a a-re 548 77 

Electricite•Gaz-Chauffagc Central (lnstallation et Materiel) 

1 lnstallation electrique pour le reri•oat Seferihiaar Publique 1994 

' 

Habillement - Ch•uaaure11 - Tiasus- Cuirs. 

Mouchoira : 77000 p. 
Etoffe pour capotu: 6000 m. 

• ,, uniformes : 9000 m. 

Combustible - Carburant-Huiles 

Mazoute : 5000 toanH (cah. eh. L. 13.14). 

Beaaiae : 500 bidoaı 

Divera 

Pli cacb 

• 
" 

la p. O 17 
16500 -
24300 -

Pli cacb 262600 -

Publique 1762 50 

----

I< 

1 

1 

Tente1 ceniqueı : 'O p: (Rectif .) Pli cach 5100 -

Prp.visiPns 

B.ur r• : 15 t . Pli cacb 18000 -

B) A.diudications a la sureachere 
DecoabrH d'une •aiaoa. Publique 

Tbe, savoa, petrele, lentillu, aucre ete. • 

Les assurances en Turquie 

Le rôle de la Milli Reasurans 

Leı reıultats generaux duı aux recettes des &1Hrances ea Tur· 
quie en 936 ~e presentent pas uae difference seasible des resultab 
a-eneraux de l'aanee 935. Dans les recettes de la brancbe incendie, 
qui a une importance de premier ordre, il y eut uae diminution 
co•parativement a 935. Par contre, les brancheı vie, transport et 
accidenta, ea 936, ont comparativent a 934, non ıeulement conser· 
vi leur place mail meme reaforce leur ıituation. 

Nouı faisoaı fiıurer ci·deHOUS les reaultatı obteaus par le1 di· 
ver1es comparnies d' aS1urances turques et etrangeres travaillant en 
Tunıuie, dan1 IH diveraes brancheı de levr activite . 

Brancbe incendie 

Dans la branche incendie. le montant des prime1 encaissees e• 
936 ı'eleve a 2.254.625 Ltqa . Or, le montut deı priaH eacaissees 
en 935 dans cette branche etait de 2.361.700 et en 934 de 
2.456.500 Ltqı . 

Voici dans cette branchc, le pourcontare et la oature de l'as · 
ıurance: 

Bienı immobilier1 
Mobilier1 et objets persoanelı 
Riıque1 commerciaux 
Riıque1 iod11ıtrielı 

44,96 o/o 
15,96 o/o 
31,02 o/o 

8,06 o o 

400 -

88 76 

7124 

44 

149 59 

981 75 
1237 50 
1822 50 

14380 

132 19 

332 50 

1350 

.30 

{ 
Com. Perm. Muoicipalite ı~tanbul 25-4·38 
Dir. Econo•. • ,. 

Preaid. Maison du Peuple a Seyhan 21-4-38 

Com. Ach. Min . Def. Nat. Ankara 25-4-38 

Dir. Monopolea Diarbakir 15·4-38 

Com. Ach lntend. l:ımir '..l5-4-38 

Coıa. Aeb. Min. Def. Nat. Ankara 19-4-38 
Com. Ach. Iatendance Marit. K.paoha 19·4·38 

" 
19-4 38 

Com. Ach. Miniıtere Def. Nat. lnt. 27-4-38 
Maritime 

Oir. Conıtr. Ch. Fer Oiarbekir·Vaa- 16·4-38 
Djiue et ProlonremHt 

Min. Trav. Pub. Dep. Materiauıı: 22-.f-38 

Com. Ach. Milit. Vise 25-4-38 

{ c ••. Perm. Muaicipalıtc lıt. 
Dir. lcoaom. • ,. 

25·4-38 

Dir. Moaopoles Diarbakir 15-4·38 

Brancbe transport 

14 

15 

15 

14 

15 -

11 -
11 30 
14 -

14 

11 -

15 -

15 -

14 -

Le montant des prime1 encaisıeeı dans la branche transport en 
936 etait de Ltqa 756.488. En 935 dana la meme branche le mon· 
tant des primes etait de 768225 et ea 1934, de 634276 Ltqı . Le 
montant d~s dommafC.S indemaisel, dan1 cette meme annee s'eleve 
a Lt<ı•· 231475 et le montant de ceux qui sont en voie d'indemni· 
sation est de 204222 Ltqa. 

Nouıı montroos dans les tabluux ci·apreı lea prime• encaisseeı 
en 1936 et le pourceatage des indemaitc• payeeı : 

Recettes proveoant des primes 

Cabotage 
Exporbtion 
lmportation 
Marchandisu 
Valeurs 
Navires 

39.38 pour oeat 
56.60 
4.02 

85.4'5 
2.31 
8.24 

Dommages indemnises 

" .. 
" 
" 
" 

Cabotage 
Exportation 
lmportation 
Marchandiıeı 

Valeura 
Navireı 

48 37 pour cent 

(a auivre) 

45.64 
5.99 

96.36 

3.64 

" 
" .. 

" 

Avis Officiels 
De la Direction du Telephone d'lstaıı 

La construction a Chichli d'un central telephoniq~e 
200() abonnes a ete mise en adjunication SOU!'I pli C~ 

Les iostallations preliminaires 8ont evaluees 8 
livres et la garantie preliminaire est de 11.250 liv-res. 

L'adjudication aura lieu le jeudi 26.5.938 a 15 I 
au sieğe central de la d•rection a Tahtakale aupre; 
comission des achats. . rtİ 

On peut se procurer tOU! les jour::ı pour 5 Lı~ 
cahier des charges et autres il la :section de l' Econoııı" 

Les interes:se:; doivent presenter leur pli cachett 
commis~ion ~usdite ju:;qu'a 14 heures de Ja m~rııe 
avec de refererıces attestant qu 'il:s ont deja fait urı 

analogue de 100000 Livres. un document d'entrııPd' 
pour l 'aıınee du calendrier 1938, leur certificat 
Chamhre de Commerce et un recepisse de ,arantie 0~ 
lettre de hanque. 

Pazartesi 11 .... 938 

Su depoau n bekçi kulllbeai in,. (Dol. Havayol. U. p.t,) 
Enakı matl>ua va defahr d•mir Muhaa. Müd.) ,,; 8;36 

l.zmfr tltün bakım ve i,leteme evinin temel kazıkları iti 
MGd.) .~! 620 

İzmirda yap. tütln bakım ve itleme evi i•t· ( İ:ah. U. ftl·~ 
Bargamada Bakırçay ovaaı ve nehir ialabatı ameliyatı (rıl 

kileti) .'\! 635 
Bronz muıluk ve teferruatı (lıt. Sular İd.) .,! 641 
Külçe kurtun ve kurıun boruları (lat. Sular fd.) .\! 641 
Ank.-Kırtebir yoluaun araaında aafalt kaplama iti ( A~" 

1\! 646 
Madeni •·•· cinı tel (Y61u. MGh. Mek.) .,; 148 
Eczayı tıbbiye ve um etya (Yükı. Mab. Mek.) .:\! 646 
Haki tayak (MMV) ,, ; 647 
Yulaf (İat. Komut.) .,: 648 ~ 
Boyabat hükumet koaatı ikmah in,. (Sinop Nafıa Mıd.) ' 
Külçe kalay (DDY) ,,: 649 
Dakme boru ve teferruatı (DDY) "'; 649 
Karbon mürekkebi ve verniti (DDY) ~'; ~ J 
Yarık boru ve menhol kapak ve lıtileziti (iat. Telefon MO~ 
Tereyağ dat. Komut.) .,: 650 
Pirinç " ,. ,. 650 
Sabun " ,, ,. 650 
Yün fanila ipliti (İat. Jandar. SAK) .,: 650 
Sömikok (Ank. Nlmune Haat.) ·' ; 650 
Topkapı sarayı müa .. i tamiri (lat. Naha Mtıd . ) .,; 650 
Gaztatı (Ziraat Vek.) .\! 650 ~ 
Garaj, depo •·•· int. itleri (TC Zir. Bank. ManiH Şub·) ' 
Aıtarhk va çamatırbkbez (Jadr. Gea. Komut.) .,: 651 
Demir malzeme (DDY) ,, ; 651 
İnhaiHriye mamulih nakli (Koaya lnb. Batmüd.) J'; MI 
Benzin (MMV) ,,! 651 
• Oluklu aaç ile kere1te (Ordu Nafıa Müd.) ,,; 682 
Telefon direti katranlanmaaı ve çinkolanmaaı {lst:. s.ıeef·) 
Harici projektör te.iı. (Dahiliye Vek.) .\! 652 
Akçakalede idare binaaı in,. {İnbia. U. Müd.) .I\~ 65ı 
Ünye·Terme yolunun ara11nda blokaj ve ham tatın OC:~ 

çıkarılıp yol kenarında ihzarı (Ordu Nafıa Mild.) ~; . 
Daimi tamirat amele1i barakaaı İ•t· (Ordu Nafıa Müd .) ·~ 
Kayıeride yap. yonca deneme ve ıılah iataayoau iDf· 

Nafıa Müd.) .\! 654 
İlk okul binaıı İnf. (Haymana Kaymakam.) .\! 855 
Kuru faaulye (Kırklareli Tüm.) .\; 6M 
Çam dilme (DDY) .\~ 657 
• Çam odunu (Kütahya Orman Müben.) .\! 660 
• Ma Yarım Burraz Küçükçekmeçe rlill balak Hla••" 

(lat. Defter.) ,,; 660 
Elektrikli dizel motörü (Menemen Beled.) .\! 660 
Kuru faaulya, mercimek, pirinç, aadeyat, nohut v.a. ( 

Vakıflar Dir.) .. \! 660 
Bölıae intaaı (Ordu Nafıa Müd.) ,,; 662 
Beton arme köprü İnf. (Mardin Vil.) .\; 662 
l, Bankuı önündeki yaya kaldırım inf. (Afyon Vakıf. 

.\~ 662 
* tranıformatör, ıuni ipekten kordeli v.•. (İıt. Gümr· 

.Y· 663 
Branda etya örtüıü (Tophane Lvz.) .ı\! 663 
Ahmetli yatı mek. iliveten yap. hamam, çama11rhuac 11 

İDf. (Ahmetli Köy Muhtar.) .M 664 
Kaldmm İnf. (Bahkeair Vil.) .~ 865 
Pencere va çatı tamiri (K.utada11 Şirıne• Belad.) -'! 6'5) J# 
Plyacie atı, okulunun elektrik tHiı. yap. (Tep .. He L••· 
Yatak kıbfı yılıaa•aaı (Auk. Lvs.) .\". 855 
Samaa va arpa (İaparta Aak. SAK) J~ • 


