
ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin 

.3 A YLIGI 

6 " 
12 n 

Kuruş 

450 
850 

1500 

Ecnebi memleketler için 
12 aylığ-ı 2700 

Sayısı 5 kuruş 
Resmi makbuz bedeli olma
yan tediyat makbul değildir. 

Yıl: 1 Sayı : 262 

~-----------------------------------!------
iÇiNDEKiLER: 

a) Münakasalar 

1 Erzak, z~hire, Et, Sebze v. s. 

2 İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

3 Elektrik·Havagazı·Kalorifer tesisat ve Malzemesi 

4 İlaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane levazım 

5 Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

6 Matbaa işlri - Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

7 Mahrukat, Benzin, Makine yağları v, s. 

8 Müteferrik 

b) Müzayedeler 
1 - Müteferrik: 

a) MÜNAKASALAR 

1-Erzak, Zahire, t:t ve Sebze: 

Vize Askeri Satınalma Komisyonundan: 

1 - Pınarhisar Topçu alayının 380.000 kilo Yulaf, 
2 - İhalesi Vizede pazarlık suretile yapılacaktır. 
3- Muhammen bedeli 16800 liradır . 
4- İlk teminatı 1260 liradır. 
5 - İhalesi 8 şubat 937 Pazartesi günü saat 14 de 

} apılacaktır. 
6 - Sartnamesi her gHn arzu edenlere Vize satınalma . 

komisyonunda gösterilmektedir. 

Ankara Levazım Amirlivi Satınalma Komisvonundan: 
Ankara Garnizonunun hayvanatının ihtiyacı için kapa

lı zarfla eksiltmede iken pazarlığa geçilen 675700 kilo 
arpa ve yulafa pazarlık gününde istekli çıkma~ığınd~n 
15-2-937 tarihine kadar pazarlığına devam edılecektır. 
Arp;mın ttAtarı 25338 lira 75 kuruş olup ilk teminatı 1900 
lira 41 kuruş. Yulafın tutarı 33785 lira olup ilk teminah 
2533 lira 88 kuruştur. Arpanın şartnamesi 127 ve yula
fın şartnamesi 169 kuruş mukabilinde verilir. İsteklilerin 
kanunun 2 ve 3 cü maddelerindeki vesika ve teminat 
makbuzlarile berabek yukarda yazılı tarihe kadar pazar
lığı yapılmak üzere her gün Lv. amirliği satınalma ko
misyona müracaat edebilirler. 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Satınalma Komisyonundan: 

Müteahhit nam ve he'labına 31-5-937 gününe kadar yevmiye 
asgari 40 azami 50 kilo ekmek. 

Tahmin edilen bedeli 463 lira 50 kurut olan yukarda yazılı 
günde askeri fabrikalar umum müdürlüğii satınalma komisyonun
ca 18-2·937 tarihinde perşembe günü ıaat 14 de pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 

Taliblerin muvakkat teminat olan 34 lira 77 kuruş ve 2490 
sayıla kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazıla vesaikle mezkur · a-ün 
ve saatte komısyona müracaatlan. 

• • • 
Düşkünler evi için 300 kilo bamya alınacaktır. Bak: İst. 

Belediyesi ilanlarına. 

2-İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

• "' . 
Bayazıtta Hasanpaşa sebili tamir edilecektir. Bak: 

İstanb~l Belediyesı ilanlarına. 

3-Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

Denizyolları işletmesi Müdürlüğünden: 

Gemilerimizin bazılarında radyo tesisatı yapılacaktır. Bu tesi 
satı yapmak isteyenler, şeraiti her gün idaremiz Levazım şefli
ğine müracaatla öğrenebilirler. Alakadarların en ~eç 8 Şubat 937 
günü akşamına kadar tekliflerini idareye vermış bulunmaları 
Şarttır. 

•• 

1

GAZ~TESI 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

CUMARTESİ 

4-ffaçlar, Klinik ve İspençiyari alat: 

Ziraat Vekaletinden: 

Kapalı zarf usulile 1000 ton Kalsiyum Arseniyat 
Arseniate de chaux preparatı ile 20 aded toz ilaç serpen 
arabalı körük satın alınacaktır. 

2- Kalsiyum arseniyat preparatının beher tonunun 
bedeli 160 lira arabalı körüklerin beherinin muhammen 
bedeli 350 lira, teminatı muvakkate Kalsiyum Arseniyat 
preparatı için 8800 lira, arabalı körükler için 525 liradır. 

3 - Arseniyat preparatının ihalesi 16·3-937 de saat 
l 5te, toz serpen körüklerin ihalesi 17 .3.937 dı:: saat 15 te 
Ziraat Vekaleti binasında Arttırma, Eksiltme Komisyo
nunda yapılacaktır. 

4- Muhammen bedelleri ayrı ayrı yapılacağından ta
lihlerin teklif mektublarıoı ona göre Komisyon Reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

5 - Şartnamelerden kalsiyum arseniyat preparatına 
ait olanı 8 lira mukabilinde, arabalı körüklere ait olanı 
parasız olarak Ankarada Ziraat Vekaleti Satınalma Ko
misyonundan, İstanbulda Ziraat Müdürlüğünden, İzmirde 
Mücadele Müfettişliğinden verilir. 

6 - İsteklilerin teklif mektublarını teminatlarile birlik
te muayyen günlerde 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 ün· 
cü maddesinde zikredilen vesikalarla eksiltme saatinden 
bir saat önceye kadar Komisyon Riyasetine makbuz mu· 
kabilinde vermeleri ilan olunur. 

• 
* • 

Düşkünler evi kreş kısmı için süt sağma aletile otos- 1 
kop almacaktır. Bak: İstanbul Belediyesi ilanlarına. 

5--Mensucat - Elbise - Kundura-Çamaşır v .s. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

"·~·~""· .. ·- - · ı - -··-· ·-·- J .. - • • • - ,,.. 

bat 937 pazartesi günü saat l 5,30da Tophanede Satına ima Komis-
yonun da açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 1518 liradır. 
ilk teminatı 113 lira 85 kuruştur. Şartname ve nümunesi ko · 
misyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile belli saatte 
komisyona gelmeleri. 

, . 
• • 

Askeri Tıbbiye okurları ıçın J 132 adet patiska don 15.-

Şubat 937 pazartesi günü saat l 4.30de Tophanede Satmal
ma komisyonunda açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin 
bedeli 735 lira 80 kuruştur. İlk teminatı 55 lira 18 ku
ruştur. Şartname ve nümunesi Komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin kanuni vesikalarile belli saatte komisyona 
gelmeleri. 

İstanhul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 

Miktarı Cinsi Tahmin 
bedeli 
L. K. 

1958 metre silindirli kanaviçe 450 34 
178 ,, Kırmızı çuha 427 20 
49 ,, Mavi çuha 127 40 

70000 adet Büyük mat düğme 525 00 
125000 " Orta mat düğme 812 50 
50000 ,, Küçük ,, ,, 175 00 

620000 ,, Dört delikli çinko 620 -

42000 çift 

50000 " 
25000 adet 

düğme 

Büyük kopça 
Küçük ,, 
Pantalon tokası 

71 40 
42 50 

40 

İlk Eksiltme 
temin!ltı nevi 

L. K. açık eksilt. 
33 78 ,, " 
32 04 " " 
956" " 

39 38 ,, n 

60 94 " 
13 13 " " 46 50 " " 

5 36 
" 

,, 
3 19 

" 
,, 

3-
" " - - --

246 88 
t 5·2·937 pıtzartesi saat l 1 .ie 

43000-50000 metre astarlık bez 12500 937 50 kapalı zarf 
15-2-937 pazartesi ıaat 14 te 

12.050.000 metre renkli iplik 4820 361.50 açık eksiltme 
15·2·937 pazartesi saat 16 da 

1- Cinsi, miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarda ya· 
zıh 12 kalem dikim malzemesi kapalı ıa~ f ve açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. 

2 Bu malzemenin bedeli Vekilleri Heyeti kar arife 937 büt . 
çesinden verilecektir. 

3- Eksiltmelerin tarih, gün ve saatleri yukarda yazılı olup 
kapalı zarf eksiltmesine gireceklerin saat 13 e kadar teklif mek· 
tublarını vermeleri lazımdır. 

4- Eksiltmeler Gedikpatada Jandarma Dikimevi binasındaki 
Jandarma Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

5- Şartnameler hergün komisyonumuzda görülebilir. 
6- isteklilerin belli gün ve saatte ilk teminat makbuzları ve 

2490 sayılı kanunda ve şartnamelerde yazılı kağıtları ile birlikte 
komisyonda bulunmaları. 

İDAREHANE: 
• Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLAR! 
İdarehanemizde görüş ülur 

Telegr. : İst. MÜNAKASA 
Telefon: 4B.J42 

Posta kutusu N. 1261 

30 İkinci kanun 1937 

6-Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

• ıt .. 

. Ziraat Müd. için 400 tane defter bastırılacaktır. Bak: 
lstanbul Belediyesi ilanlarma. 

7 - Mahrukat - Benzin - Makine yağları ve saire 

Devlet Demiryolları İslatme Umum Müdürlüğünden: 

3-3-937 tarihinde yapılacağı ilan edilen 20,000 kriple Alman 
maden kömürü eksiltmesi şartnamede tadilat icrası dolayııile 
feshedilmi,tir. 

• * * 

Muhammen bedeli 175297,50 lira olan 20.000 ton krible Alman 
milden kömürü 17:3·937 çarşamba günü saat \5,30 da kapalı zarf 
usulile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 10014,38 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları , Resmi Gazetenin 7-5-936 gün 
ye 3297 No. h nüshasında intişar etmiş olan talimatname daire· 
sind'! alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 876 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanlarına 

Tahmin edilen bedeli 11000 lira olan 10000 ton rekom· 
poze kömürü rn .Şubat 937 tarihine rastlıyan salı günü 
saat 14 de kapalı zarf usulile alınacaktır . 

Muvakkat teminatı 6750 lira olup şartnamesi 550 ku
ruş .mukabilinde komisyondan her gün verilir. 

isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarrifatı dahilinde tan· 

h~t 9Sf"s"~i~ .. ~ü~li ... 5~at"/3:re 'ka~~r"kasiinpaşada titfiuırAn 
Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ve 

bu saatten sonra verilecek teklif ınektublarının kabul 
edilmiyeceği. 

8-Müteferrik 

İstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: 

İkisi mahruti, ikiıi üstüvani olmak üzere 4 aded şamandıra 
açık ekıiltme ile yaptırılacaktır. 

Muhammen bedeli 4000 lıradır. Taliblerin yüzde 7,5 teminatı 
muvakkate olan 300 lirayı Vilayet Muhasebeciliğine yatırdıklar,
na dair makbuz veya banka mektubile eksiltme günü olan 15 
şubat 937 pazartesi günü saat 14,30 da Galatada Deniz Ticareti 

Müdürlüğünde müteşekkil komisyona ve şartname ve resimleri 

görmek ve izahat almak üzere Müdüriyet Fen Heyeti Riyasetine 
müracaatleri ilin olunur. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

1 ci Kor için l2 tane sis tertibatı yangın söndürme alatı açık 
eksiltme ile ihalesi 19-2-937 cuma günü saat 15,30 da yapılacak
tır. Muhammen tutarı 420 liradır. Şartnamesi hergün öğleden ev
vel kömisyonda görülebilir. İstek!ilerin 32 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektublarile beraber ihale günü vakti muayyenin· 
de Fındıklıda komutanlık 1atınalma komisyonuna gelmeleri. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Maltepe ve Bursa Askeri Liselerile Erzincan Orta 
Okulu için üç aded bulaşık yıkama makinesinin münaka· 
sa günü bayrama rasladığından kapalı zarfla münakasası 
26 şubat 937 cuma günü saat 15,30 da Tophanede Sa
tınalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 10540 
liradır. İlk teminatı 790 lira 50 kuruştur. 
Şartnamesi Komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni 
vesikalarile beraber teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evvel Komisyona vermeleri. 

Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Sosyetesinden: 

Paşabahçe Şise ve Cam fakrikamıı için çavdar sapı almak 
istiyoruz. Mevcud çavdar sapı olanların Bahçekapı Birinci Vakıf 
hanında bulunan Merkezimize müracaat eylemeleri. (huıuıi) 



İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Miktarı tekarrür edecek fiatı üzerinden tesbit edilmek üzere 
yangın söndürme aleti açık eksiltme ile ihal-.!si ıg.Şubat-937 cu
ma günü saat 16da yapılacaktır. Muhammen tutarı 2250 liradır. 
Şartnameıi hergün öğleden evvel komisyonda görülebilir. istekli
lerin 169 liralık ilk teminat makbuz veya mektublarile beraber 
ihale günü vakti muayyeninde Fındıklıda komutanlık satınalma 

komisyonuna gelmeleri. 

M· M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Aşagıda müfredatı yazılı dural ve aleminyomlar kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. Tahmin edilen bedeli 15500 lira olup ilk 
teminat parası J 162 lira 50 kuruştur. İhalesi 18 mart 937 perşem
be günü saat 15 tedir. Şartnamesini görmek istiyenler komisyon
da görebilirler. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 maddelerindeki belgelerle teminat ve teklif mektublarını ihale 

saatinden bir saat evvel M. M. V. ıatınalma komisyonuna ·;er· 
' meleri. 

Kilo 1790 dural alaminyom saç ve perçin 2t50 metre dural 
alaminyom l;oru. 

b) M Ü Z A V E D E L E R 

1-Müteferrik 

Eskişehir Orman Direktörlüğünden: 

1- Eskişahir İlinde Mihalıççık İlçesinde hudutları şartname
de yazılı Değirmendere Devlet Ormanında numaralanmış ve öl 
çülmüş 558 adede muadil 1532 M3, 592 Dsm3 dikili ve 416 ade
de muadil 377 M3 767 Dsm3 devrik ki ceman 1910 M3 362 D~m3 
g'lyrimamule muadil 974 aded No lı çam ağacı 20 giin müddetle 
arttırmaya konulmuştur. 

2 - Arttırma 17·2-937 çarşamba günü saat 15 te Eskişehir 
Orman Direktörlüğünde yapılacaktır. 

3 Dikili ve devrik ağaçların beher gayrimamul metre mi-
kabının muhammen bedeli 457 kuruştur. 

4- Muvakkat teminat 655 liradır. 
5- Şartname ve mukavele projesini görmek istiyenler bu 

müddet içinde hergün Eskişehir Orman Direktörlüğüne müracaat 
edebilirler. 

İnhisarlar İdaresinden: 

968 kilo iskarta çul·Ahırkapı Bakımevinde 

2258 " " " " " 
3886 aded çuval -Kabataş Levazım M. Müskirat ambarında 

·-· .Y.ulsarı.sia. Jcinı;_ .v.e. Jllj,lit!i!I~tı-Ya.zJltJs ~!.tt~ ... w!ı~~mti .. m;~~~~7 
tır. 

İsteklilerin malları görmek için hergün hinlarında gösterilen 
mahallere ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte yüzde 
7,5 güvenme paralarile birlikte Kabataşta Levazım ve Mubayaat 
Şubesi MüdürHiğündeki Satış Komisyonuna müracaatler!. 

• • * 

Muhtelif eşya satılacaktır. Bak: İstanbul Gümrük Baş· 
müdürlüğü ilanlarına. 

* * * 

Karacaahmet mezarlığında bulunan 500 servi ağacı 
satılacaktır. Bak: İstanbul Belediyesi ilanlarına. 

j Akay İşletmesi Müdürlüğünden j 

Haliçte Unkapanı Köprüsü yanında demirli ve İdare
mizin malı bulunan Haydarpaşa vapuru açık arttırma ile 
satılığa çıkarılmıştır. 

Arttırma 5·2·937 cuma günü AKAY Şefler encümenin· 
de saat 15 te başlıyarak 16 da ihalesi yapılacağından 
taliplerin şartnameyi görmek üzere İşletme Şefliğine ve 
yüzde 7,5 güvenme ve arttırma paralarıle o gün encil· 
mene gelmeleri. ( 460) 77 1 -2 

L5tanbul Gümrüğü 
Başmüdürlüğünden 

Gümrük satışından : '.2296 mezat kaimesi 3158 kilo l'.L70.49 lira 
ezilmiş kırılmış evrak dolabı, 236 m. k. 144 k. 2127.92 l. Vidalı cieri 
lakeli, 258 1 m.k. 419 adet 6-13.81 1. Keçe erkek şapkası, nın 5-2-937 
günü saat H de İstanbul gümrüg-ündeki satış salonunda açık arttır
maları yapılacaktır. Artırmaya gireceklerden yüzde yedi buçuk pey 
akçasi ve ünvan tezkeresi aranır. (563) 76 

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

İnhisarlar U. Müdürlüğündenj 
1- Şartname ve nümunesi mucibince 6000 kilo bel 

ıpı pazarlıkla satın alınacaktır. 
2- Pazarlık, 1-2-937 tarihine rastlıyan Pazartesi gü

nü saat 1 1 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesin· 
deki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

. - ----

• * • 

29 ikinci Kanun 

13333 kilo beyaz sabun (20 kilüsu yesil sabun) beher 
kilosunun muhammen fialı 42 kuruş . 

4- İsteklilerin pazarlık için tayin ~dilen gün ve saat· 
te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen Ko· 

Belediye Hastahanelerile müessesatına lüzumu olan 
beyaz ve yeşil sabun kapah zarfla eksilhneye konulmuş· 
tur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. Eksilt
me 3-2-937 çarşamba günü saat 15 de Daimi Encümen
de yapılacaktır. İsteklıler 2490 N. lı kanunda yazılı ve
sika 420 lira 5 kuruşluk i k teminat makpuz veya mek · 
tvbile beraber teklif mektublarını havi kapalı zarflarını 

yukarda yazılı günde saat 14 de Daimi Encümene ver· 
melidirler. (B) 51 

mısyona gelmeleri ilan ohınur. (242) 43 4-4 

• • • 
180 ()()() adet bobin 26 1 2 Milim il sigarca kağıdı. 

20 000 ,, ,, 26 1 2 milim 1 külü yapışan sigara 
kağıdı 

l 20 000 ,, ,, 28 mllim il sigara kağıdı 
1 Yukarıda cins ve mıktarı yazılı 320 000 adet bo-

bin sigara kağıdı şartnamesi mucibince pazarlıkla satın 

alınacaktır. 
2 - Pazarlık 1-2-937 tarihine rastlayan pazartesi gü

nü saat 15 de Kabataşda levazım ve mübayaat şubesin
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

4- İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen 
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı 
misyona gelmeleri ilan olunur. (75) 

"' • • 

10000 kilo kalın vakum yağı (otomobil) 
5000 ,, ,, ,, " (Dizel için) 
5000 ,, " makine ,, 

gün ve saat
geçen ko-

14 4 - 4 

l - Yukarıda cins ve miktarı yazılı üç kalem mal· 
zeme şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık, 5-2-937 tarihine rastlıyan Cuma günü 
saat 15 de Kabaatşda Levazım ve mübayaat şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak her gün söıü geçen 
şubeden alınabi l ir. 
- 4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa· 
atte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen 
komisyona gelmeleri ilan olunur. (454) 63 3- 4 

İstanbul Belediyesi ilanları 

Mıkdarı Cinsi Beherinin muham. bedeli İlk teminatı 
1 1 Servi (Üsküdar ve selamsız) 777 6,41 
21 ., Bülbüldere ve ,, 551 8,67 
17 ,, Ü~küdar Bülbüldere selamsız 420 5,36 

1350 ,, Karacaahmet 277 280,46 
370 " ,, 485 t 34,59 

Yukarda cinsi mıkdarı ve muhammen bedelleri yazılı 
olan serviler ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuşlardır. 
Şartnameleri Levazım müdürlüğünde görülebilir· İstekli
ler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve hizalarında 
gösterilen ilk teminaı makbuz veya mektub ile beraber 
12-2-937 cuma günü saat 14 de Daimi Encümende bulun-

malıdırlar. ( B) 66 

• • • 

Düşkünler evi kreş kısmıiçinsüt sağma 
aletile otoskop 
Beyazıtta Hasan paşa sebilinin tamiri 
Ziraat Müdürlüğünce bastırılması iste· 
nilen 400 tane defter 
Düşkünler tvine lüzumu olan 3000 
kilo bamya (beher kilosu 70kuruştan) 

Muhammen İlk 
bedeli teminatı 

305 
75 

40 

210 

22,88 
5,63 

3, 

15,75 
Yukarda cinsi mıkdarı ve muhammen bedelleri yazılı 

olan 4 türlü malzeme ayrı ayrı pazarlıia konulmuşlardır. 
Nümüne ve şartnameleri Encümen kaleminde görülebilir. 
İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve hiza
larında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile be
raber 2.2.937 salı günü saat 14 de Daimi encümende 
bulunmalıdırlar. (B) 75 

* * • 
Karacaahmet mezarlığında fırtınadan yıkılmış olan 

servilerden 500 tanesi satılmak üzre açık artırmaya ko
nulmuş isede belli ihale gününde giren bulunmadığından 
pazarlığa çevrilmiştir. Bir tane serviye 625 kuruş fiat 
tahmin olunmuştur. Şartnamesi levazım Müdürlüğünde 
görülebilir. İstekliler 2490 N.lu kanunda yazılı vesika ve 
2.)4 lira 38 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 3-2 937 çarşamba günü saat 14te Daimi Eneli· 
mende bulunmalıdırlar. (B) 74 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muhadeltr 

Kararname No. 2 5839 
2 5605 sayılı "Genel İdhalat Rejimi" Kararnameıinin (1\1) liı; 

tesinde bulunan 494 A tarife pozisyonundan ince cam şişelerin 
Kl listesine nakli; İktısad Vekilliği:ıin 8-1-937 tarih ve 199 sa• 
yılı tezkeresi le yapılan teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetince 
13-1-1937 de onanmıştır . 13·1·1937 

(Resmi Gazet:- sayı: 3514 - tarih 22-1-937 

Büyük Millet Meclisi binasile Başvekalet ve Hariciye 
Vekaleti binalarının yapılması için taahhüd icrasına 

mezuniyet verılmesi hakkında kanun 
Kanun No. 3090 Kabul tarihi: 11-1-937 
Madde 1 - Şehir planında Büyük Millet Meclisi için tahsi 

ve tefrik edilen sahada Cümhur Başkanlığı dairesini d~ ihtiva 
etmek üzere Büyük Millet Meclisi binasile aynı saha içinde Baş· 
vekalet ve Hariciye Veka 'eti binaları inşası için altı .senede öden· 
mek üzere 4,500,000 liraya kadar taahhüd yapılmas na mezuniyet 
verilmiştir. 

Madde 2 - Birinci madde ile verilen salahiyete istinaden ya· 
pılacak taahhüdler mucibince her sene tediye edilecek mikdar 
mezkur senel~re Büyük Miliet Meclisi Bütçesine konulacak tah· 
sisatlan ödenir. 

Madde 3 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 4 - Bu kanunun hükümleri Büyük Millet Meclisi ta-

rafından icra olunur. 18-1-" 37 

Yabancı memleketlere gönderilecek domuz ve 
mustahzaratından muayene resmi alınmamasına 

dair kanun 
Kanun No. 30Hl Kabul tarilıi: 11-1-937 
Madde 1 - 2 Şubat 1340 tarih ve 405 sayılı kanuna bağlı 

tarifede yazılı her nevi domuz ve maddelerile mamulitmın ve 
derilerinin ihracında alınmakta olarj muayene resimleri, 3 mo.yıs 

1234 sayılı Hayvan Sağlık zabıhsı kanumına göre yapılmakta 
olan sıhhi muayer.eler baki kalmak şartile, kaldırılmıştır. 

Madde 2 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
M--'-'- 'l . D .. ı. __ .. _ ,. _ ı.:a~~ ... ı .... :n: yorin,. g .. HrmPğe Maliye, 

Gümrük VP. inhisarlar ve Ziraat Vekilleri memurdur. 18·1-937 
Resmi Gazete sayı 3513, tarıhi 21-1 -937 

PİYASA HABERLERİ 

Çiçek pıyasası 

Geçen gün Beyoğlunda çiçek 
satış yerine Adanadan tulfanda 
katmerli simler gelmiştir. Süm· 
büllerin yüzü 150, rnormenek
şenin yüzü 30- 40, simlerin, 
zerrinlerin yüzü 200, şebboyun 
yüzü 100 kuruştan ve iyi gül
lerin adedi lO ve karnnfıllcrin 

adedi 11 -12 kuruş arasında sa· 
tılmıştır. 

Hayvan borsasında 

Hayvan borsasında canla hay· 
van satışların fiyatları biraz 
yükselmiştir. Bunun da sebebi 
kışın şiddetinden az mal gel
mesi dir. Evvelki gün borsada 
586 karaman, 51 dağlıç, 48 kı· 

vırcık, 454 karayaka satılmış· 

tır. Sütkuzusu 798, karakeçi 
230, öküz 49, inek 13 vo 5 
manda .ı;atılmıştır. Toptan fiyat· 
ları ise kilo hesabile vasati 20 
buçuk karaman; dağlıç 20; kı· 

vırcık 19,50; Karayaka 22, kuzu 
32,5-keçi 11- 16; öküz 11 - 16; 
inek 9-15; manda 8 10 ku
ruş aruında satılmıştır. 

Müteahhitlerin vesikaları 
Nafıa Vekiletiniu, devlet iş

leri haricinde müteahhitlik ya
pan şahıa ve şirketlerle firma
ların vaziyetlerini yeniden t~t

kike başladığını ve görülen 
!üzüm üzerine bunlara yeniden 
'esika verilmesi mukarrer ol 
duğunu yazmıştık. Bu tetkik 

işi bitmiş ve müteahhitlerle 

taahhüt işi yapan müesseseler

le yeniden vesika verilmiştir. 

Öğrendiğimize göre müteah· 

bitlik vesikası verilen fert, şir· 

ket ve müessele.in adedi 138 

dir. Bunlardan 82 si inşaat 

müteahhitliği ve geri kalan 56 

sı da malzeme müteahhitliği 

için vesika almışlardır . Bundan 

sonra müteah hitler yalnız vesi

ka aldığı kısımda iş yapabile· 
ceklerdir. 

Yaptıkları en büyük işler do 

tesbit edilmiştir. Kendilerine 

verilecek işlerde evvelce yap

tıkları en büyük göz önünde 

tutulacaktır. Bunlar tetkik edi

lirken geçen sene bir müteahi
din 2,500.000 liralık bir iş yap· 

tığı görülmüştur. Halbuki bir 
sene evvel en büyük iş yapan 

müteahhidin rekoru 1.5 milyon 
lira idi. 
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: ince 
: kaba 
: 
: yemlik çuvallı 
: biralık dökme 
: çakal 
: kedi 
: kunduz 
: porsuk 
: asanıar 
: tilki 
: tavşan 
: varşak 
: zerdeva 

Ayçiç 
Bade 

eği yağ: 
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,, : iç 
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Bezely 
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Bulgur 
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,, 
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,, 
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Pamuk yağı: 
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: kaba 
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•rektörü: lımail Girit Galata Billur sokak No. 10 

MÜNAKASA GAZETESi 

Gelecek üç giin zarfmda vuku bulacak 

Münakasa ve Müzayedeler hakkında 

MUHTİRA =----·-
Pazartesi 1-2-1937 

Çorlu için menba suyu kaplajı (Çorlu Belediyesi) .\: 255 
Taşkışlanın tamiri (İstanbul Komutanlığı) X 250 
Kışlık elbiselik kumaş: 70-85000 m. • kaputluk kumaş: 30-40000 

m. · Battaniye: 800 ad. (Ankara jandarma Komutanlığı) 

.'\: 245-249 
Battaniye için erler 1000 ad. • subaylar için: 350 ad.· hasta aba· 
lığı için kumaş: erler için: 4500 m. - subaylar için: 900 m. 

(Tophane Levazım) X 248 
Matra kılıfhk bez: 3"00 m. • muhtelif tezgah: 6 ad. (Milli 

Müdafaa Yek.) .\'· 252-249 
Elektrik ampulü: 7642 ad. (İst. Deniz Leva:z:ımı) .\'
Sömi kok kömürü: 350 ton (Dahiliye Yek.) .\~ 252 
Yangın söndürme aletleri: 2 kale• (İstanbul komutanlığı) .\' 250 
Bel ipi: 6000 k. (İnhisarlar İdaresi) .\:: 249 
Antimuvan: 6000 k. (Devlet Demiryolları) .\'. 248 
Meşe Maden direği. (Kayseri Devlet Demiryolları) .\'2jJ 
Araba tekerleği: 100 takım · r.:ıy, makas ve vagon tamponu 

(Zonguldak Havzai Fabmiye Müd) .\' 252 
Buğday nakliyatı (İstanbul Ziraat Bankası) .\' 239 
Resim sehpası: 100 adet - Resim masası: 20 ad. - t~bure 50 ad. 

dolap: 90 ad. (Güzel sanatkarlar akademisi) .\'. 247 
Muhtelif evsafta' sigara kağıdı (İnhisarlar İdaresi) .\~ 242 
Patates 8000 kilo (İstanbul Vakıflar Müd.) .\' 257 
"' Pastırma makinesi (fst. 2 inci icra Mem.) .\'256 

Salı 2-2-937 

Spor meydanında 150 m. lik bir mecranın inşaatı. (Bandırma 

Şarbaylığı) .\' 244 
Maltape ask. lisesine giden yolun tamiri • Çatalca • Silivri yo· 

lunda 2 köprünün (1 ahşap l kargir) tamiri (İstanbul Belediyesi) 
.\" 250·258 

Şamran kanalının hafriyatı (Van su işleri Etüd Heyeti) .\: 257 
Çoraplık pamuk ipliği: 16500 k. (Milli Müdafaa Vek.) .\' 250 
Terlik, pelerin, havlu, hamam takımı • k. - pamuk 1000 . ad . 

battaniye 100 · bez: 8 kalem - tencere, kase, tabak v. ı. (Haseki 
ve Cerrahpaşa hast. için) .\" 250 

3500 it. istiabında Kanyak inbiği: 4 ad. (İnhisaılar İdaresi) .\' 226 
Çarşaflık ve yastık kılıfhğı bez: 4380 m. (Tophane Levazım) .\'247 
Dolap: 2 ad. • masa: 1 ad. (Milli Müdafaa Vek.) .\' 25 J 
Kayin travers: darhat için: 12000 adet - makaslık· 189 ad. - ka· 

yın trayers normal. 65000 ad. ·' makaslık. 3285 ad. 3500 ad. • 
köprülük meşe travers (makaslık lOOad.) (Devlet Demiryolları) .\'251 

2,5 tonluk kamyon: 1 ad. (Edirne Valiliği) .\' 252 
20 Nolu motörü makine ve teknesinin tamiri (Tophane Levazım) 

.\' 249 
Arpa: 250 ton • Çekirdeksiz 10 No. lı kuru üzüm: 9 t. (Kırklareli) 

.\" 253-258 
Karagümrük tahsil şubesinin tamiri • * 31 tane iç ve 53 tane 

dış lastiği • Çubuklu bir iskelenin tamiri - Şoför cüzdanlarına 
maroken kap: 400 ad. (istubul Belediyesi) .\: 261 260 

Muhtelif tezgah: 7 ad. - demirci örsü: 3 ad. (Milli Müdafa Yek.) .\"260 
Düşkünler evi için ı6t &ağma aleti, otoıkop - 300 k. bamya - Ha

sanpafa sebilinin tamiri Ziraat Müd. için 400 tane defter bastı· 
rılması. (İstanbul Belediyesi.) .\' 262 

Çarşamba 3·2· 1937 

Eretlide ilk mektep in,aatı (Konya Valiliği) .\: 252 
Kırıkkalede yapılacak inşaat (A•keri Fabr!kalar) .\! 251 
Kömür tahmil ve tahliye tesisatı (Zonguldak Hav:zai Fahmiye 

Müd) .Y255 
Alcitı tıbbiye asabi: 37 kal. - dahili: 26 kal. • bakter • 22 kalem 

Moto pomp: 1 ad. (İstanbul Komutanlıiı) .\: 250 
Eczayi tıbbiye: 329 kalem (Ereğli kömür Havz. Müd.) .\'255 
Su!>ay pijaması: 700 ad. - pijamalık bez: 23000 m. (Tophane 

Levazım) .\: 25.t 
Düz beyaz kanaviçe: 100000 m. - su alır çelik: 240 k. (inhiaarlar 
İdaresi) .\: 254 
Kayin travers (normal): 2975 ad. (Nafıa Vekaleti) .\" 252 
Sabun; 13335 k. (İstanbul Belediyesi) .t· 25 
• Kurban deri ve baraakları (THK İıt. Şub) 
• Sofra ve yatak örtüsü (ipek): 6400 k-fişeklik ve çanta (pamuk): 

345 k.·Karoıeri aksamı: 960 k.-bardak: 1200 k.-kendir halat: 
1310 k.·matbaa kağıdı: 1232 k.·tahta: 3999 k.·ince sarı kiğıd: 
2416 k. matbaa hurufatı (kurşun) 1550 k.-otoşaai aksamı: 1062 
k. (İst. Gümrük Satış Müd.) 
.\' 253-258--261 

• Servi atacı·500 ad. (İıtanbul Belediyesi) .\! 262 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamiş : "No.,, işareti ilanı havi gazetemizin sayısını gösterir. 

(Suite de la 4eme page) 
Canevas blanc uni : 100.000 metres- Acier ıpccial : 

240 kilos (Monopoles) .Y: 254. 
Traverses (hetre) normRlea : 2975 P• (Ministcre Travaux 

Publics) .\: 252. 
Savon: 13335 kiloı- Municipalite lstanbul) .\; 252. 
• Peaux et boyaux (Ligue Aeronautique lstanbul). 
* Nappes et couvert (ıoie) : 6400 kilos- Saca et car· 

touchieres (coton) : 345 kilos - Pieceı de carrosıe
rie: 960 k.- Verres: 1200 k.-Cable de ~hanvre: 
1310 k.- Papier d'imprimerie: 1232 k.- Planchea 
pour caisses : 3999 k. - Papier jaune (fin) : 2416 k. 

Caracteres d'imprimerie (plomb): 1550 kiloı - Pieces 
de chassiı d'auto (fer): 1062 kiloı (Direction Ven· 
tes Douanes Istanbul) .\! 253-258-261. 

* Cypres : 500 pieces. (Municipalite lstanbul) ,\'. '262. 

* Les asteriıqueı indiquent une vente par voie de su· 
renchere. 

N. 8.- Lea Nos indiques en regard deı ıırticles sont 
ceux du journal danı lequel l'aviı a paru. 

Sayfa 3 

lndustrie - Finances - Commerce 

L' Allemagne nous achete du raisin de table 
Le calme se retablit graduellement dans le port 

d'lzmir oiı regnait, il y a quelqueı jours encore, une 
activite febrile. La recolte du raisin et des figues est 
achevee, celle du tabac egalement; les ventes de co· 
ton ont commence a faiblir. L'activite du marche pre· 
ıente, de ce fait une attenuation tres sensible. 
~ Comme chaque annce, l' Allemagne a trouve le 
moyen de developper encore ıeı achats de raisin 
Elle a memt! fait. deı a present, en vue de la recolte 
prochaine, certaines offreı qui ont rejoui le<ı produc
teurs. 

Ce payı nous demande tout particulierement deı 
raisins secı de table. Ce sont des raisins seches na· 
turellement au soleil. sanı potaue. Ilı jouissent d'une 
grande faveur ıur les marches du Reich. il resulte 
des rechercheı effectuees par la Societe deı raiıinı 
d'lzmi~ que le porl de B&ndirma eıt suıceptible de 
devenır un centre d"exportation important pour leı 
raıs.ıns de table. Les produits de la region reporıdent 
pleınement anx qualites exigees par les acheteurs. 

La Chambre de Commerce d'lzmir a egalement 
en~repris des etudes a ce propos. On eıcompte pou
vo·ır· entreprendre, l'annee prochaine, l"exportation dea 
raısıns ıecs de table, qui pourra etre developpee non 
ıeulement a destination d~ l' Allemagne, maiı aussi a 
destination d'autres payı egalement. 

Nos relations avec la Grande- Bretagne 
Aux Communes, a la queıtion ıi le gouvernement 

britannique appuie le dcveloppement du comme:-ce 
britannique en Turquie et si oui, de queUe façon M. 
Walace, secretaire du commerce pour l'outre mer, re 
pondit affirmativement. il ajouta que le gouvernement 
britannique s'efforce dans divera sens a coordonner lea 

jnterets du commerce britannique avec le developpement 
economique qui a lieu en Turquie. Par exemple, dit· 
il le service de garantie des credits d'exportat"on 
coopere avec M. Braserts, dans l'erection d'une acie· 
rie evaluee a daux millionı 750.000 sterling. 

Le fer, le cuivre, l'acier et les matieres 
similaires ne pourront plus etre exportes 

Le gouvernement procede a l'elabotation d'un pro· 
jet de loi interdiaant la sortie du pays, du fer, du 
cuivre, de l'acier et des matieres si"Dilaireı. il sera 
depose prochainement sur le bureau de la G. A. N. 
Jusqu'a ce que ce projet prenne forc•~ de loi on em· 
pechera l'exportation de ces matieres par voie admi· 
niıtralive. Les vieilles ferraillea et les maticres similai
res ıeront deıormaiı acquises par lea organiaationı of· 
ficielles du payı. 

Yılbaşı piyangosunda 
kazanamıyanlara ! 

M O J O E 

, , , , 
(EKiLiŞ TARiHi 
J~UBAT flJ .... 

Satış yeri Piyango Bayilerile Yeni Postahane 
kartıımda Erzurum Hanındaki Cemiyetin İlan İşleri 

bürosudur. "107,, 28 
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GAZETESİ 

Journal Quotidien des Adjudicationı 

SAMEDI 

Tableau Synoptique des Adjudications 

Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 
Construction-Reparation

Travaux Publics -Materiel de 
Construction-Cartographie 

Reparation du minaret Hassanpacha 
(Beyazit). 

75 - 5 63 Gre a gre 

L'adduetion de l'eau de Halkali a la 
st. de TSF. de Yechilk. a ete mise 
en adiud. par la Oii. des PTT. Is· 
tanbul (voir N. 260- rectific.). 

Produits Chimiques et 
Pharmaceutiques - Instruments 
San ita ires - F ourniture pour Hôp. 
Araeniate de ehaux : 1000 tonnes (eah. L,160 la t. 8800 -

eh. L. 8) 
Soufflets (vaporisateurs) a voiture re- L.350la p. 525 -

pandant I• produit inseetieidc en 

Pli caeh. 

Com. Perm Municipalite lstanbul 

Miniıtere de l' Agrieulture. 

n 

poudre : 20 pieees. 
Appartil pour prendre du !ait et au· 

toseope (pour creehe Aıile des 
Pauvres). 

305 - 22 88 Gre iı gri- Com. Perm. Munieipalite lstanbul. 

lnstallation et Materiel 
d'Electricite, de Gaz, 
de Chauffage Cectral 

lnstallatıon de radio sur les bateaux de 
la Soeiete. 

Habillement - Chaussures 
Tissus-Cuirs. 

Canevae a cylil'dre : 1958 mctres
Etoff e rougc : 178 metres- Bleue : 
49 metres. Boutons mats- Grands: 
70000 pieees - Moyens: 125000 
picees Petits: 50000 pieces- E.n 
zine, a 4 trous : 620000 piceea
Agrafes petites : 50000 pieeeı

Grandes: 42000 picees- Boucles 
de pantalon : 25000 pieces . 

Dir. E.xploitation Lignes Maritimes 

246 88 Publique Com. Ach. Gend. Ist. Guedikpaeha. 

Secretariat Municipalite Istanbul. 

Dir. Agrieole lstanbul-lzmir. 

Dir. Econom. Municip•lite lstanbul. 

Eeonomat Dir. Expl. Ligne Mar. 

2-?.-37 14 -

15 -

17-3-37 15 -

2-2-37 !4 -

jusqu'au soir du8-2·37 

15-2-37 11 -

Fil eolorie : 12.050.000 metres. 
Toile pour doublure; 43-50000 m. 

,, Chemiseı : 1012 pieees. 

4820 -
12500 -

1518 -
735 80 

361 50 
937 50 
113 85 

" Pli caeh. 
Publique 

,, 
,, 

Com. Aeh lntend. lst. Tophane. 

15-2-37 
15-2-37 
15-2-37 
15 2-37 

16 -
14 -
15 -
14 30 Caleçons en batiste : 1132 pieces . 

ICombustible - Carburant- Huiles 

Charbon mineral allemand crible : 
20000 tonne (aj. pour eause de 
modifieation au cahier des eharges) 
(eah. eh. P. 876). 

Charbon reeompose : 10000 tonneı 

(eah. eh. P. 550). 

Travaux d'lmprimerie
Papeterie 

lmpression de 400 reg-istres pour la 

55 18 ,, ,, 

1752Q7 50 10014,88 Pli each. Admin. Ch. de Fer Etat H.pacha. 

11000 - 6750 - n Com. Aeh.1 n tenci. Mar. Kasıi m paeha. 

40 - 3 - Grt' iı gre Com. Perm. Munieipalite Istanbul. 

Caisseı Ankara-na ydarpaeha. 17 3.37 15 30 

16-2-37 14 

Secretariat Municipalite lıtanbul. 2-2-37 14 -
Direetion Agrieole. 

,------------..::----------------- ~----~·~~- -----~ ~--~~~--~~~----~ ----------~------·------~--~----- ~~-

Provisions 1 

Orge ou avoine: 675700 kilos (aj.t ·- - Gre a gre Com.Ach. Dir. Intendance Ankara. _ iusqu'au 15-2-37 

Gombos seee: 300 kilos. 210 15 75 n Com. Perm. Muaiaipalite lstanbul. Seeretariat Municipal. Iatanbul. 2-2-37 14 -
A./oine : 280 tonnes (aj.). 16800 1260 ,, Com. Aeh. Militaire Vi1e. _ 8-2-37 14 _ 
Pain: 40 a 50 kiloa par iour (jusqu'au 436 50 34 77 ,, Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Milit. _ 18-2-37 14 _ 

1 

____ 3_1_-5_-3_1_>_. ____________________________ ------ ~~-----------------------------•·--------~----------------•---------- ---~- ' 

i 
Oivers 

Bouees : 4 pieces (2 coniques 2 eylin
driqueı) 

Appareils extineteurs, cmetteurs de 
brouillard; 12 p. (pr. le 7 C. A .) 

Machines iı laver la vaisselle :'.l p. (aj.) 
Tiges de seigle. (prive) 
Tôle et rivets en aluminium dural : 

1790 k.- Tuyaux Id. : 2450 m. 
Appareils extineteurs. 

B) Adjudications a la surenchere 

Armoires a dos;iers brisees : 3158 k.
Box-ealf laque; 144 k.- Feutres pr. 
hommes : 419 piccts. 

4000 - 300 - Publique 

420 - 32 - ,, 

10540 - 790 50 Pli cach. 

15500 - ı 162 50 Pli caeh. 

2250 - 169 _ Publique 

Dir. Commere• Maritime Galata. 

Com. Ach. Comm. lst. Findikli. 

Com. Ach . lntend. lıt. Tophaae. 
S. A. F abrique1 de verre. 
Com Aeh. Min. Def. Nat. Ankara. 

Com. Aeh. Comm. Iat. Findikli. 

Publique Oir. Ventes Douanes lstanbul. 

Sapin ; 1910 m3 362 dm3 (des forets P.457le m3 655 

Dt•ghirmendere ). 
,, Dir. Forets Eskiehehir. 

Bur. T•ebnique Commeree Mar. 

Dir. Foretı Eakichehir et Ankara. 

15-2-37 

19-2-37 

26-2-37 

1 

1 
14 30 

ıs 30 

15 30 1 

18-3-37 15 -

19-2-37 

5-2-37 14 -

17-2-37 1 15 - 1 

- ----

·~ 
ler Etai:~·1") her......, 

Galata, Perchembe B ..,. • 
(') 

T elefone: 49-142 ~ 

Boite Postale N. 1261 f'D ... 
Adresse Telegraphique : • 

latanbul - MÜNAKASA" 

30 JANVIER 1 t 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 
(Pour les trois jours suivants) 

Lundi 1 Fevrier 1937 

' 

Captaıre de l'eau neeessaire a Tehorlou (Municip• 
Tchorlou) ,\' 255. 

Reparation caserne Tachkichla (Command. lstanbul f 
dikli) .\' 250. 

E.toffe pour costume d'hiver : 70-85000 m., ld. pour 
potes : 30-40000 metres- Couvertures : 800 pi 
(Comm. Gendarmerie Ankara) .\' 245-249. 

Couverlures pour offieiers: J50 p.- pour soldııts: 1 
p.· E.t0ffe pour robe de malades soldats): 4500 
tres- Officiers : 900 m. (lntend. Tophane) .\' 2 

Etoffe pour reeouvrir les gourdes : 3000 m.- Etablif 
vers : 6 pi ece• ( Min. Def ense Nationale) 252 

Ampoules eleetriqueı : 7642 pieees (lntendance Marı 
Kassimpaeha) 

Semi-eoke : 350 tonnes (Minstere lnterieur) .\:. 252 
Appareils extineteurs (2 lots) (Comm. Ist. Findili) .\ 
Corde pour eeinture : 6000 kilos (Monopoles) .\' 24 
Antımoine : 6000 kilos (Ch. Fer Etat H.pacha) X 2 
Poteaux en ehene (pour mineı) (Chemins de Fer 

Kaysseri) .\'.: 252. 
Roues de voiture : LOO lots- Rails, aiguilles et taırı 

(Directioıı Bassin-Houiller Zoni?ouldak) .\~ 25'2· 
Transport de ble iı Haydarpaeha (Banque A2ricolt 

tanbul) .\'· 239. 

Chevalets: 100 picees- Tables iı deısin: 20 pice 
Tabourets : 50 pieees Armoircs : 90 pieees 
(Academie des Beaux Arta) .\: 247. 

Papier a eıgarettea (diff. qualitea) (Monopoles) .\' 2-' 
Pommes de terre: 8 tonnes (Oir. Vakoufcı Istanbul)· 

Machine a fabriquer le pastourma (2me Bureau Ex 
lstanbul) .\' 256. 

Mardi 2 F evrier t 937 

Construction eonduit (150 metres) sur terrain sp 
(Munieipalıte Bandırma) .\' 244. 

Reparation route menant a l'ecole mitit:ıire Mnl 
(Topkapou) .Repuations 2 ponts ( l en hois, 1 en ııı 

nerie) sur la route Tehataldja-Silivri (MuniciP 
lstanbul) .\' 250-258. 

Creusemeont cana! Chamran (Van) (Com. Etude 1 
d'eau Van) .\' 257. 

Fıl de coton pour ehausıetteı : 16500 ltilos (De 
Nationale) .\: 250. 

Pantoufles, pel~rines, serviettes div.- Coton : ıool 
los - Couvertures : 100 pieces Toile : 8 lo 
Marmites, pota, aasiettes ete. (pour hôpital l·h 
et l>jerrahpacha) (Mun. lstanbul) .\' 250. 

Alambics pour cognac (3500 it. eh.): ~ p.-- (~ 
poles) .\' 226. 

Toile pour draps de lit et taieı d 'oreiller: 4380 et 
(Intendance Tophane) .\" 247. 

Armoires : 2 piece- Table :1 piece (Defenıe Nat• 
.\' 251. 

Traverses (hctre) pour voie ctroite : 12000 pieeeB 
aiguilles : 189 pieces. 

Traverses (hctre) normaleı : 65.000 pieceı - pc 
guilles : 38 ~5 pieces Pour ponts: 3500 pi 
Id. (chene) pour aiguilles: 100 pieces (Cheoı 
Fer Etat Ankara) ,\' 251. 

Camion de 2 S t. : 1 p. (Vilayet Edirne) ,\ ' 252. 
Reparation de la machine et de la coque du motı 

20 (lntendanee Tophane) .\' 249. 
Ürge : 250 tonnes- Rai•ins sec samı pcpins (N 

9 tonnes (Kirklareli) .\' 253-258. 
Repar. bureau Fiıe Karagumruk.- "' Pneuı : 53 P 

Chambreı a air : 31 p. - Re par. eıtacade 8 
bouklou- Couvertures en maroquin pour c 
d'identite: 400 piece1 (Municip. lst.) .Y 261""' 

Etablis divers : 7 pieces- Enclumes : 3 pieceı (O 
Nationale) .\' 260. 

Appareil pour prendre le lait, antoscope - God 
3CO kilos - Repar. minaret Hassanpacha- fıJ! 
CJİon de 400 registres. (Mun. lsbnbul) .\' 262 

Mercredi 3 F evrier t 937 

Constr. eeole Primaire a Ereghli (Vil. Konia) X 
Constr. a faire a Kir)kkale (Fabriques Militaires) 
lnstallation pour eharıement elıarbon (D. Ba11irı 

ler Zoungouldak) ,\' 255. 

Instrum. medieaux- Maladieı nerveuses : 37 fot.f 
ternes : 26 lots- Baeter.: 22 lots- Moto 
1 piece (Comm. lıtanbul Findikli) .\. 250. 

Produita pharmaeeutiques : 329 lots (Direetioll f 
Houiller Ereghli) .\' 255. 

Pyjamaa pour offieiers: 700 p.- Teile pour P' 
23000 metres (Intendance Tophane) .\' 254· 

(Lire la ıuite en 3eme pa~e) ~ 

-· - - . ~- ry 
Voir notre rubrique Industrie-Finances·Comoıe 

en 3me pare 


