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Resmi makbuz bedeli olmn
yan tediyat makbul değildir. 

Yıl: 1 Sayı: 285 

iÇiNDEKİLER: 

a) Münaka.;alar 

-· Erzak, Zahire, Et S b , e ze v. s. 

ya ı o ulu ıçın erzak: 17 kalem. 10 uncu yıl t k . . 
(Ankara Valilij'i) 

Kesme şeker: 5000 ton (Şeker fabrik. TAŞ) 

4 3.37 15 
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GAZ~TESi 
Hergün çıkar 

~-

iktisadi, mali ve 

ÇARŞAMBA 

ticari gazetedir 

Türkiye Şeker Fab "k l rı a arı A Ş 

Sif İstanbul olarak 5000 t . . 
palı zarf suretile müb d~na kadar kesme şeker k -
b 1 b" ayaa e ılecekt" a ~ .. uromuzdan tedarik edilebT ır. Şartname İstan· 
gu~u saat t l e kadar Bah k ı ır. 10 Mart 937 çarşamba 
ketı bürosuna tekliflerin ve~~I apı~~ '!aş handa şeker şir

mesı ılan olunur. (hususi) 

iDAREHANE · 
Y oğurtcu han 1 . ·k ' cı at 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşemb . . e pazarı 

. iLAN ŞARTLARI 
ldarehanemizde .. - -___ goruşulur 

Telegr.: İıt. MÜNAKASA 
Telefon: 49442 

Posta kutusu N. 1261 

3 Mart 1937 

2 - Eksiltme 19 kısmın eksiltmeıi mart 1937 perşembe - -tınalma Ko . ayrı ayrı olmak Ü guau ıaat 15 te ve her 
mısyonunda zere Ankarad p 

3- istekliler t . yapılacaktır. a · T. T. Sa· 
makbuz veya kan::•natlarını idare vezeeıine d~ ~azılı vesikalarla e;229muteber banka mektub::hrıp alacakları 
hıdlık ehliyet ve "k sayılı Resmi Ga t d u ve şartname· sı asım iht• ze e e y 1 rını saat 14 k d ıva edecek k azı ı müteah-

4 e a ar mezkti k apalı ve mühü 1-
. - Şartnameler A k r omiıyona tevdi d r u zarfla-
lstanbulda P. T. n ~rada P. T. T. Lev e ec~klerdir. 
lecektir. T. Aynıyat Şube MüdM lü ~zım Mudürlüğünden ur ğunden bedelı"ı . , z verı-

2 - İnşaat, Tamirat, Nafia işl eri, Malzeme, Harita 

İstanbul Belediyesinden: ~:::~:~::'.'."'==="'""""""'""'-""',,.."""""_. 
2-İnşaat- Tam irat-Nafıa . 1 . ış erı veMalzemesi-Harita 

Davut!1~şa. kışlasındaki hamam ocağının tadilen 
tamırı. (lst. Komutanlığı) 

Kınalıad a t · l"k b" • 

18-3-37 15 30 
3·3.37 14 F " .. emız ı ınasının tamiri . (lst. Bel.) 

ır!'1zkoy (Bakırköyde) mektebinin tamiri 
(lıtanbul Belediyesi) VT 5-3·37 14 -

ıyesı . - 7 14 _ 
1 ayet aygır deposunun tamiri (lst. Beled" ') Jl)-3 3 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır 

~ün çorap ipliği : JOOOO k. (MMV) 
s~er kundurası: 3().-lOOOO çift (MMV) 

~lb'.se: 2695 takım (temd.) (PTT Levaz. Müd) 
ltfaıye eradı için kaput: 50 tan~ . (İıt. Bcled.) 

v.s. 

18-3·37 15 -
20-3-37 11 -
18-3-37 15 -
19.3.37 14 -

Keşif beddi 1037 lira 8 kuru 1 . - 4-Mobilya, Ev ve Büro eşyası, 
posunun tamıri açık eksiltme kş o an Vılayet aygır de- Muşamba, Halı V.S. 
ve şartn · L ye onulmuşt K . ----....!.::.::.:.::!..~~~~ 
I amesı evazım müdürl''"" d ur. eşıf evrakı 1 • 
1 e~ 2~00 N. lı kanunda yazılı :g~~ ~ görülebilir. İstekli- - Zub•ev\ ha•talıklar .. • • ~ dırektörlüğünden alacakları ;:ı a ~n başka Bayındır- l lstanbul Belediyesi ilan::.::~ele müdür!üğü için oda takımı. Bak·. 

lıra 78 kuruşluk ilk teminat makbn ehlıyet vesikasile 77 
raber 19-3-937 cuma günü sa t 1:z veya mektubile be- , =======================-
bulunmalıdırlar a . de daimi Encümende (B) 

1

5-Matbaa işi · K erı, ırtasiye, Yazıhane M,. I . I • "'zemesı 

T . • • 

4 - Mobilya, Ev ve Büro eşyaları muşamba hah v. s. 
akıım-Yenimahall .. . 

tanbul Beledi . 'lA e otobuılerı için 2000 yesı ı anlarına. cilt bilet. B k• f a . •· 
İstanbul Komutanlığ• Satınalma K . D omısyonundan· 

avutpaşa kışlasındaki T 1 • ~ak b;, ••••il• tadHen tam;,r n:a~!·i hamam ~cağı kömü• yaka· Zührevi lıast. mücadele müd . oda takımı 
(İstanbul Belediyesi) 5-3-37 14 -

5 Matbaa işleri ·Kırtasiye _ Yazıhane L ev azımı 

Tak.sim • Yenimahalle otobüsleri icin : 2000 ift 
bılet. ıl stanbul Belediyesi.) ç 3.3 .37 14 -

937 perşembe günü ıaat 1- 30d açık eksıltme ile 18 
li'.a. 53 ku•u,1t••- Şutoame~·ı h a ~ap'.l~caktı•· Keşif bedelim;~ 
görulebilir. isteklilerin 19 l' 1 :'~un ogleden evvel kom· d 
l"..bluile. berabe• 9 uncu ,.~;d~n 1!~. lem;nat makbu, vey:y~:k~ 
nu vaktı muayyen inde Fındıklıda Cl\kları vesikalarilc ihale gü· 
yonuna gelmeleri komutanlık satınalma k . · om ıs-

• 

6- N ki. -_a_ı:::._ya~t~: -=B=o~ş~al~tn~ıa~-.!_V~ük~J~et~m~e~ v.s 
Sümer Bank Umumi . .. 

f 
~onguldak civarında K b- Mildurlüğünden: 

abrıkası için A ara ukte kurulacak ı . . . . vrupadan VPt• ·ı ı o an demir ve ç l"k 
den ve latanbulda Bankamız 'Şu6eiıiufen" tedarık edılebllır. e 

1 

6 - - Nakliyat- Boşaltma • yüklet me v. $ . 

., , _, . . __ , __ _ .. n . ... ~ tJ>h\;ye ve gumruk işleri (Sümer Bank Umum~Müdürlüğü) 10-3·37 \6 -

\41U\l ,.;ull'-"'"'"''""' ... ' " • - -··• -~·--ti< ~ 

17. Müteferrik 
1 - Müteferrik 

Yangın tulumbası : ı tane hortum: 100 m. (temd.) 1 İslanbul Komutanlığı Satınalına Komisyonundan : 

Kundura-Çamaşır v .s. 
3 .. Mensucat - Elbise · 

(lstanbul ı<oınutanlığı) 18-3-37 15 -

b) Müzayedeler 

l Müteferrik: -
Dem\•h••• aliit ve edevatı (İ•t. 5 \nd İcn Men") 6·3-37 il 

a) 
MÜNAKASALAR 

İstanbul Belediyesinden: 

İtfaiye efradına yaptırılacak 50 tane kaput açık ek

siltmeye konulmuştur. Bir kaputa 14 lira bedel tabmin 
olunmuştur. Şartnamesi ve kumaş nümunesi Levazım Mü· 
dürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. lı kanunda yazı· 
lı vesika ve 52 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 19 3-937 Cuma günü saat 14 de Daimi 

Encümende bulunmalıdırlar. (B) 

- -

8 inci kor için iki tane emme basma yangın tulu n'lı
\ siyle 100 metre hortuma ihale gUnü talibi çıkmadığından 
, pazarlıkla ihalesi 18 mart 937 perşembe günü saat 15 de 
J yapılacaktır. Muhammen tutarı tulumbanın 400 ve hortum-

\ 

~~;ın 135 lira ki h~psi 535 liradır. Ş~rtnamesi hergün 
ogleden evvel komısyonda görülebilir· Isteplilerin 4 t lira· 
lık ilk teminat makbuz veya mektublarile beraber ihale 
günü vakti muayyeninde Fmdıklıda komutanlık satınalma 
komisyonuna gelmeleri. 

1-Erzak, Zahire, Et ve Seb~: 
Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Her bir çiftine biçilen ederi 450 kuruş olan 30()00:40000 çift 
aaker kundurası kapalı zarfla alınacaktır . Şartnameıini 900 ku
rnŞ• almak ve ömekle•\nl gö•m•k isteyenle•in h~•ııün komisyo
n• gelmele•i· !ık tem;nat mikt•" 10250 U.adu. lhaleıl 20·3-937 
cumartesi günü saat l l dedir. Eksiltmeye ııireceklerin 2 ve 3 ün
cU maddele•lnd• yuılı vesikal"ı ilk lem\natla.\le birlikte tekl\I 
meklubla.ını ihale saatinden en "b;, saat evvel Anka.ada M· 
M. Vekaleti ıatınalnıa Komisyonuna vermeleri . 

b) M Ü Z A Y E O E L E R 
Ankara Valiliğinden: 

Onuncu yıl yatı okulu talebesinin iaşeleri ıçın muk: 

t 

. .. d 
1 1334 

lira 75 kuruş muhammen bedelı 
azı aşagı a yazı ı d"l kt" ·1 ··b yaa e ı ece ır 

olan erzak açık eksiltme sureb e mu a . A • • 

Eksiltme 4·3-937 perşembe günü saat 15te vılayet bına· 
sıudaki encümeni daimi salonunda yapılacaktır: v~ şart: 

b d l
. yüzde 7 5 nısbetındekı 

namede yazılı muhammen e e lD • • • A kt b "braz edenler eksılt· 
para, tahvılat ve banka me u unu ı 
meye iştirak ettirilecektir. Bu husus bakkınd~ ?aba e.t· raflı malümat almak ve şartnameyi görmek ıstıyenlerın 
Ankara kültür direktörlüğüne müracaatları. 
Cinai Miktarı Adet fiyatı 
Sade yağ 150 95 
Pirinç 100 20 
Makarna 40 25 
Pirinç unu 5 25 
Çam fısdık 2 lOO 
Zeytun 100 35 
Bulgur 25 

12 

Salça 70 25 
Sirke 20 ı5 
Süt 50 20 25 

Yoğurt 

Peynir 
Taze yaprak 
Maydanoz 
Hiyar 
Taze kabak 
Koyun eti 

150 45 
80 
20 

100 
'l200 

150 
200 

20 
2 
5 
ıo 

45 

Tutarı 

142 50 
20 00 
lO 00 
l 25 
2 00 

35 00 
3 00 

17 50 
3 00 

10 00 
37 50 
36 00 

4 00 
10 00 
10 00 
ıo 00 

990 00 

1-Müteferrik 

.. 
• • 

Her bir kilosuna biçilen ederi 240 kuruş olan l O bin 
kilo yün çorap ipliği kapalı zarfla alınacaktır. Şartname
sini parasız almak ve örneğini istiyenlerin her gün öğle· 
den sonra komisyona gelmeleri. ilk teminat miktarı 1800 
liradır . İhalesi 18·3-937 perşembe günü saat 15 tedir. 
Eksiltmiye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve üncü 
maddelerinee yazılı vesikaları ilk teminatlarile birlikte 
teklif ınektublarını ihale saatinden en az bir saat evvel 
Ankarada MMV. Satınalma komisyonuna vermeleri. 

Takım adedi 
1475 
875 
\90) 
155) 

'--

P. T. T. Levazım Müdürlügünden: 

Muhammen bedel 
17700 
12250 
5020 

Muvakkat teminat 
1327 50 
918 75 
376 50 

Şekli 

kapalı zarf 

" 
" 

2695 Yek\ın 
l - 27-2-1937 de eksiltmesi yapılacagı ilim edilen elbiselere 

talih çıkmadığından tekrar kap ah zarfla ekıllt•eye çıkarılmıştır, 

Beşinci lcra Memurluğundan: 

~ahcuz olu~ paraya çevrilmesine karar verilmiş olan 
demırhane makıne alit ve edevat 6·3.937 tarihine tesa· 
düf eden cumartesi saat 9,30- 1 t e kadar birinci açık 
arttırma suretile Fenerde Mürselpaşa caddesinde 134 
numar_alı mahalde paraya çevrileceğinden talip olanların 
mahalınde hazır bulunacak memuruna müracaatları ilin 

olunur. 

2-Emlak 
lıtanbul Defterdarlığından: 

Muhammen bedeli 
Lira 

Kadıköyünde Osman ağa mahallesinin 

eski Söğütlü Çeşme yeni Çelik ve Dut 
sokakları köşesinde ve altında dükkanı 
bulunan eski t 22 mlikerrer yeni 23,27 

No. lı evin tamamı: 4065 
Kadıköyünde Rasimpaşa mahalleıinin 

Ayrılık Çeşmesi sokaf[mda eski 20 mü· 
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Sayfa 2 

kerrer yeni 70 No. lı evin dörtte bir payı: 
Kadıköyünde Zühtüpaşa mahallesinin 

Fener caddesinde bay Nurullah Sami 
bahçesi önünde ve yüzü yeni açılan cad-
dede kain 109 6 No. lı 963,5 metre mu· 
rabbaı ; rsa: (beher metre mm:abbaı) 

Bayezitte eski çarşı yeni Bayezit ma· 
hallesinin Eskiciler sokağında 4 No. lı 
dükkanın ta"llamı: 

Karagümrükte Keçecilerde Karabaş ma· 
hallesinin Eskimescit Yenikuyulu sokakta 
1 mükerrer yeni 5 ve 7 No.lı 38,5 metre 

murabbaı:) 

255 

0,50 

270 

Yukarıda cins ve mevkileri gösterilen emlak hizala
rında bedeller üzerinden açık arttırma usulile satılacak
tır. Isteklilerin ve tediye şeraitini öğrenmek istiyenlerin 
18·3·937 perşembe günü saat 14te yüzde 7,5 pey akçala 
rile müracaatları 

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

l~hisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

100000 Aded Misket etiketi 70 Cl Lik. 
25000 » " ,, Galon 200 Cl. Lik 

1- Yukarıda cins ve miktarı yazılı 125000 adet misket 
şarabı etiketi nümunesi mucibince pazarlıkla satmalına
caktır. 

2- Pazarlık: 4-3 937 tarihine rastlıyan perşembe gunu 
saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

3- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen 
komisyona gelmeleri ilan olunur. (836) 128 4 - 4 

MÜNAKASA GAZETESi 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muhadeler 

Türkiye Cümhuriyeti Merkez Bankası kanununa bazı 
hükümler eklenmesi hakkında kanun 

Kanun N. 3133 Kabul tarihi: 12-2-937 
Madde 1- 1715 numaralı kanunun 36 ncı madde.i ile Türki

ye Cümburiyet Merkez Bankan, filen altına kabili tahvil ecnebi 
dövizleri alıp satmaya mezun olduğu gibi beynelrnilel tediye va
sıtası olan başlıca paraların bu şeraiti yeniden ihr.u edeceği ta
rihe kadar merkez bankası göreceK-i lüzum üzerine bu şeraiti 
haiz olmıyan ecnebi serbest diğer dövizleri de alıp satmağa ve 
bu dövizler mukabili emisyon yapmağa mezundur. 

Vadeleri 90 günü tecavüz etmiyecek bu ikinci nevi dövizleri 
alım hadlerinin tesbiti ve bunlar mukaaili yapılacak emisyon 
mikdarının tayini için idare meclisinde en az beş azanın ittifakı 
şarttır. 

Bu dövizlerin alım ve satımından dolayı hasıl olabilecek za· 
rarlar sene gayelerinde aşağıdaki maddede mezkür hususi ihti
yat akçesi mevcudundan mahsub olunur. 

Madde 2 - Ecnebi dövizleri üzerinde yaptığı muameleden 
mütevellid normal karlar dışında hasıl olabilecek fevkalade kar
lar ile Merkez Bankası bir hususi ihtiyat akçesi teşkil edecektir. 

İş~u hususi ihtiyat akçesi Merkez Bankası Kanununun 34 ün
cü maddesinde muayyen evufı haiz Devlet tahvilatı mübayaası 
ıuretile tenmiye edilebilir. Bu tahvilat gelirleri hususi ihtiyat 
akçesi 6 milyona baliğ oluncaya kadar ana paraya ilave olunur. 
Ana para bu hadde vasıl olup ta birinci maddede zikrolunan 
mahsublardan sonra 6 milyon lirayı tecavüz ederse fazlası ban· 
kanın ihtiyat akçesine ilave olunur. 

Madde 3 Beynelmilel tediye vasıtası olan başlıca paraların 
yeniden filen altına kabili tahvil döviz vasfını iktisab ettiği ve 
hnsusi ihtiyat akçesi yekünu 6 milyona baliğ olduğu tarihi ta· 
kib eden ilk sen~ başından itibaren bu huıusi ihtiyat akçesi ile 
alınmış tahvilat, sermayeden tahsil edilmemiş yüzde 30 bakiyeye 
mahsuben ve borea fiatı ile hissedarlara mal edilir. Bakiye kala
cak 1 500 000 lira 2794 numaralı kanunla tetkil edilmiş olan 
Amortisman sandığına devredilir. 

Ancak banka kanununun 34 üncü madJesi mucibince sermaye 
ve ihtiyat akçesinin yüzde 50 sinden fazla bir meblağı tahvilata 
yatıramıyacak olan bankanın bu münasebetle portföyünde bir te
cavüz vukuu halinde, vaziyet o sene ve müteakıb seneler hissei 
temettü tevziatında A, B, C, aerileri hissedarlarına hissei temet· 

1 
tüleri, nakid yerine borsa fiatile bu tahvilıittan verilmek suretile 
düzeltilir. 

''!!!!!~!!!~~~!!~!!_~t!:m!!!!!~!!!!~~~~!!!!!!I!~~ Madde 4 - Deruhte ettiği tedavül karşılığı olarak Merkez 
" Bankasına devredilen veya muahhar tarihlerde aynı mahiyetle 

Senelik muham. 
kirası 

Lira 
2050 

ilk 
teminatı 

Lira K. 
307 50 

olorak bankaca iktısab edilen menkul kıymetlerden bir kısmının 
veya tamamının satılarak yerine diğer menkul kıymetler ikame· 
sine Maliye Vekaletinin tahriri muvafakati alınmak şartile-Merkez 
Bankası mezundur. 

Madde 5- İkinci madde mucibince teşkil edilecek hususi !h
Karaağaç mezbahasında 60 N.lı bağır· 
.s.akhane 
Karaağaç mazbahasında l t5 N.lı fao· -~--ı- tiyat akçesi 4 500 000 liraya baliğ olunca banka kanununun 38 

rikası 3000 450 
Yukarda semti senelik muhammen kiraları yazı'ı olan 

mahaller ikişer sene müddetle kiraya verilmek üzere a
çık artırmaya konulmuş isede belli ihale gününde istek
lisi bulunmadığından pazarlığa çevrilmiştir. İstekliler 2490 
N.lı kanunda yazılı vesika ve hizalarında gösterilen ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 9-,i-937 salı gü· 
nü saat 14 de Daimi encümende bulunmalıdırlar. (M) 157 

• * • 

Bakır köyün Firuz köy mektebinin 

Muhammen 
bedeli 

tamiri 204 80 
Zührevi hastalıkları mücadele mü-

İlk 
teminat 

15 37 

dürlüğüne oda takımı 120 9 
Yukarda cinsi mıkdarı ve muhammen bedelleri yazılı 

olan 2 türlü iş ayrı ayrı pazarlığa konulmuşlardır. Nü
mune ve şartc.ameleri Encümen kaleminde görülebilir. 
İstekliler 2490 nuıoaralı kanunda yazılı vesika ve hiza· 
larında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile be· 
raber 5-3-937 cuma günü saat 14 de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (İ) l 55 

• • • 
Muhammen 

bedeli 
135 10 Kınalıadada temizlik binasının tamiri 

Taksim-Yeni mahalleye işleyen oto-

İlk 
teminatı 

10 13 

büsler için 2000 cilt bilet 65 4 88 
Yukarda cinsi mıkdarı ve muhammen bedelleri yazılı 

2 türlü iş ayrı ayrı pazarlığa konulmuşlardır Şartnameıi 
Encümen kaleminde görülebilir. İstekliler 2490 numaralı 
kanunda yazılı vesika ve hizasında gösterilen ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 3-3· 937 çarşamba günü 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) 156 

* • • 
Senelik muhammen kirası 60 lira olan Beşiktaşta Si· 

nanpaşa mahallesinde Hasfırm sokağında 11 N. lı dük· 
kan 938 seneıi Mayısı sonuna kadar kiraya verilmek 
üzere açık artırmaya konulmuş isede belli ihale gününde 
isteklisi bulunmadığından artırma 9·3-937 salı gunune 
u2.atılmıştır. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görüle
bilir. İstekliler 4 lira 50 kuruşluk ilk teminat rnakbuz 
veya mektubile beraber yukarda yazılı günde saat 
14 de Daimi Encümende bulunmadırlar. (B) 158 

* • • 
Halka mahsus bulunan Kozyatağı çeşmesinin kontrollu 

çeşme yapıldığı ve kontrollu çeşme olan Sahrayıcedid 

çeşmesinin de halka tahsis edildiği ilan olunur. (B) 159 

incı ma Cfesınaa Oç mzah Hazine bonolarına aid limitler Merkez 
Bankası sermayesinin tamamı tediye edilmiş sayılaralc heaap edi
lir. Banka kanununun 38 inci maddesinde mevzuubahis üç imza
lı Hazine bonoları 48 inci maüdedeki kayda tabi olmaksızın mü
kerrer iskontoya nrzediJebilir. 

Madde 6 - Bu kanunun 1 ve 2 inci maddelerinde mevzuuba
his fevkalade karlara ve zararların bu karlardan müteşekkil ihti
yat akçesinden mahsubuna dair olan hükümleri, bankanın 1936 
takvim senesi muamelatına da tatbik olunur. 

Madde 7 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 8 - Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memur-

dur. 17-2-937 
(Resmi Gazete sayı: 3538 19-2· 937) 
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PiYASA HABERLERİ 

Diyarbekir, Urfa ve Trabzon 
yağları 

Diyarbekirden şehrimize ge
tirilmiş 6-1 asitli ve 28 derece
lik iyi kalite erimiş sadeyağ 75 
kuruştan, 4·5 asitliler 80 kuruta 
10· l I asitliler 67-68 kuruşa sa
tılmıştır. 

Trabzon yağları erimemiş ol
duğundan ve yüzde 20-30 fire 
verdiği için en iyileri yetmiş 

kuruşa satılmıştır. Urfa yağları 
ise tamamen mahlfit görülmek
tedir. 

Ne kadar altınımız var 
6 Şubat 937 tarihinda Cüm· 

huriyet Merkez Bankasının se· 
nelik mali vaziyeti hakkında 
neşredilen rakamlara nazaran 
Merkez Bankasında 27736537,81 
lira kıymetinde 19 milyon 719133 
kilo kadar l\ltın, 10 milyon 
505451 liralık banknot mevcut 
bulunmaktadır. Hariçte de ban
kanın 505.t-t.74 kilo ağırlığıncla 

ve 7 l 09521,60 lira kıymetinde al
tını mevcuttur. 

Bundan başka döviz ve his
se ve tahvillerin, senetlerin de 
yekün kıymetile beraber ban· 
kanın kasalarında ve · emrinde 
323,562,408,54 liralık bir ser
vet mevcuttur. Bankanın ihti
yat akçesi ile beraber sermaye 
16,551, 182,53 liradır. 

Deniz Bank teşkilatı 

Denizyolları, Akay, Fabrika 
ve Havuzlar, İstanbul ve İzmir 
Liman Şirketleri, Kılavuzluk, 
Fenerler İdaresi, Tahlisiye Mü
dürlüklerini yeni bir şekilde 
idare etmek üzere teşkil ellile
cek olan (Deniz Bank) a aid 
hazırlıklar ilerlemektedir. 

Ankaradan i'elen haberlere 
göre, Eti Bank, Sümer Bank 
gibi ayni teşkilat ve mahiyette 
kurulacak olan bu müesaese 
yukarıda yazılı müesseselerin 
ıermayelerile vücud bulacaktır. 
Deniz Bank merkezinin Anka
rada olacağı ve asıl teşkilatı· 
nın İıtanbulda bulunacağı an· 
laşılmaktadır. Bankanın İıtan· 
bulda teşkil atına merkez olarak 

Merkez Rıhtım hanının :ıeçildi· 
ği söylenmekte ve Liman İş
letme İdaresinin bu hana taşın
masının gecikmesinin de bun· 
dan ileri geldiği ilave edilmek· 
tedir. Maamafih, bu son nokta 
henüz tahakkuk etmiyen bir 
rivayet halindedir. 

Ereğlinin kömür ithalatı 

Ereğli kömür ocaklarının 936 
senesine ait istihsalatı için bir 
istatistik yapılmittır. Buna göre, 
Ereğlide ıeçen bir sene zar-

Yapağı fiatları yükseldi 
Sovyetlerin külliyetli miktar

da mal mübayaa etmesi üzeri· 
ne yapağı piyasasında bir hare
ket başlamış ve yapağı fiatları 
68 kuruştan itibaren muamele 
görmeğe başlamıştır. 

Eskimiş ve sistemi değişmiş 

makineler 
Pamuklu fabrikalarında ol· 

duğu gibi sürprodüksiyon olan 
cinsleri imal eden makineler
den eskimiş ve sistemi değiş
miş olanların (imha olunmak 
veya başka memleketlere gön
derilmek üzere) yenilerinin ha
riçten getirilmesine İktısat Ve• 
kaletince müsaade edilecektir. 

fında 2,298,649 ton kömür is
tihsal edilmiştir. En fazla iıtih

salat yapan mfiessese 665,222 
tonla Kozlu şirketidir. Geçen 
seneki istihsalat bu seneden 
biraz fazla olarak 2,3:10,4491 
ton idi. Bu seneki istihsalatın 
967,781 tonu dahilde sarf edil· 
miş 570,968 tonu harice sevke
dilmiştir. 

Tilrkiye-F elemenk iktısadi 
anlaşması 

Ankaraya gitmiş olan Fele
menk hükumeti mümessillerile 
hükumetimiz mümessilleri ara
sında parafe edil:niş olan an
laşmalar, Hariciye Vekaleti bü
yük salonunda, Türkiye Cüm
huriyeti hükumeti adına İktısad 
Müsteşarı Kurdoğlu, Felemenk 
hükümeti namına Baron de 
Harinxma Thoeo Slooten tara
fından merasimle ve çok dost· 
ça tezahürat içinde kati olarak 
imza edilmiştir. 

Bu anlaşmalar 23 eyliil 1934 
tarihli Türkiye-Felemenk kliring 
anlaşmaaı yerine kaim olacak 
yeni kliring ımlaşması metni 
ve merbutatile, Felemenk fir
malarına, karşılığı sekiz sene
ye kadar uzıyan taksitlerle ve 
muay en Türk mallarile öden
mek şartile 35 milyon filoren
lik bir bir plafon dahilinde, 
Türkiyedeki bugünkü büyük 
itler münakasalarına iştirak im
kanı bahşeden mali protokol· 
dan ibarettir. 

Faiz yoktur. Taksitler mu
kabili mubayaa edilecek Türk 
mallarının alakadarlar tarafın
dan Felem~nğe ihracı meşrut

tur. 
Felemenk firmalarının bilhas· 

sa münakaaalarına iştirak el
mek istedikleri işler protokolda 
berveçhiati sayılmaktadır . 

a- Radyo istasyonları inşa

sı ve P. T. T. ye aid işler ve 
taahhüdler, 

b - inşası veya ıalahı hükü
metçe mukarrer limanlara aid 
inşaat işleri ve teçhizat, 

c - Gemi inşaatı, 
d- Deniz aşırı Felemenk 

müstemlekatı menşeli kahve 
teslimatı, 

e- Her çeşid devlet muba· 
yaatı ve devlet sanayii, ziraat, 
ve nafıa planlarına giren işler. 
Gerek bu listenin, gerek tesbit 
edilmiş 35 milyon florin plafo
nunun icabında her iki hükü· 
metçe bilitilaf tadil edilebilece
ği protokolda derpiş edilmiştir. 

Felemenk firmalarının üzer• 
lerinde kalabilecek i,Ier tak
sitleri niıbetinde alabilecekleri 
mallarımız ise şunlardır: 

Buğday, arpa, darı, kuşyemi 
ve diğer her nevi hububat, af
yon, tiftik, pamuk, 11arab, likör, 
mermer ve şimdiye kadar Fe
lemenğe ehemmiyetli nisbette 
ihracatı mevcut olmıyan her
hangi Türk malı. 

Yeni kliring anlaşmasının 

müddeti 1 mart 1937 tarihinde 
başlamak üzere bir yıldır. 

Mali protokol ise. protokolun 
derpiş ettiği işler taksitlerinin 
tamamen tesviyesine kadar 
meriyette kalacaktır. 

F elemenge kliring anlaşması 
haricinde mevcut 1934 tarihli 
ticaret anlaşmasına gelince, bu 
anlaşma aynen 23 mart 937 ta· 

3 Mart 

rihine kadar meriyette kalacak 
ve bu tarihten sonra, metni 
Ankarada parafe edilmiş olup 
henftz Laheyden buradaki Ho
landa heyetine imza emri gel
memiş olan metinle değiftiri· 
lecektir. 

Bu anlaşmalar iki dost mem
leket iktısadi münasebetlerine 
yepyeni ufuklar açmakta ve 
her iki memleket için kar,ılık· 
lı ehemmiyetli menfatleri ihtiva 
etmektedir. 

Çimento hakkında 
Normalizasyon prenıipi 
~atbik edilmeğe başlandı 
lktısad Vekaleti tarafından 

hazırlanan v~ İcra Vekilleri 
heyetince kabul edilen çimen
to normları, imar, inşa ve sa
nayi siyasetimizin, memleketi
mizde istihsal edilen, veya ha· 
riçten jetirilen malların fiat 
ve evsafını tayin ve kontrol 
edebilmek ve bu suretle mem
leket pazarını fena, kıymetsiz 
ve buna mutekabil ömrü az, 
muhafazası pahalı eşyadan kur
tarmak hedefimizin mühim bir 
eseridir. 

Norm tesbitile yalnız müs. 
tehlikin menfaati korunmuş 
değil, ayni zamanda sanaviin 
muvaffakiyeti ve inkitafı için 
lazım olan ,artlar da temin 
edilmiş olur. Çünkü htrhangi 
bir sanayiin muvaffakiyetl, kul
landığı ham maddenin evaafile 
sıkı bir surette alakadardır. 
Bunun içindir ki dünya sanayi 
hareketleri, bu mühim temelin 
iyi hazırlanmasını ve dolayıaile 
her nevi iptidailiğe, yanlışlığa 
hile ve tağşişe mevzuu olmadı
ğı derecede emin bir tasnif ve 
kontrola tabi tutulmasını temin 
etmek istemiş ve bu suretle: 

1- Ziraat, meyvacılık ve 
madenler gibi istihsal sahala
rından gelen ham maddeler 
için umumiyetle standardizas· 
yon . 

2- Sanayide itlenmit mad· 
deler için de normalizaayon 
•İ•teml•rİ vGoude getirilmiştir. 

Bu ıi11temler rlm.-; yukarıda 

temas edilen faydaları vermek
le kalmıyarak, ayni zamanda 
sanayi usullerinin ıalahına ve 
sanayide daha sair büyük te
kamülatın doğmasına sebeb ol
muşlardır. Bu suretle normali
::a~on mevıuu sanayi rasyo
nalizasyonuoun çok mühim bir 
esasını teşkil etmektedir. Bioa

nenaleyh kurduğumuz ve ku
racağımız aanayiin cihan aana
yiile boy ölçüşerek memleke
tin kültür ve mali acviyeaini 
yükseltebilmesi için ıtandardi

zaayon ve normalizaayon pren· 
aiplerinio tatbik olunmaaı la
zımdır. 

Bu ıeniş n şümullü işe 

başlangıc olmak üzere çimento 
normları memleketimizde ilk 
defa olarak tlrtbik edilmek üze
redir . 

Bu normlarla bugünün inşa

at ihtiyacının mühim bir mac!
deıi olan çimentoları yeni bir 
ketf e kadar rasyonel bir hale 
koyuyoruz. 

Bu tesbit edilen normlar bu 
sahada ilmin ve pratiğin göa· 
tereceği yeniliklere göre yeni 
şekiller alacaklardır. 

Keçi, koyun, sığır, manda 
etlerini ayırmak ıçın 

Kasaplarda koyun eti ile ke
çi, ıığır He manda etini ayır
mak hususunda halkın güçlük 
çektiğinden ötedenberi şikiyet 
edilir Belediye, bu şikiyeti na· 
zarı dikkate alarak yeni bir 
tedbir almıştır. 

Bu tedbir keçi ve manda et
lerine kimyevi bir renkle ve 
yeni bir damıa ile damga vur· 
maktır. Damga hayvanın birkaç 
yerine vurulacak, kaaaplar bu
nu kaldıramıyacaklardır. 

Belediye bu maksatla Avru
padan bir makine ıetirtecektir. 
937 bütçeaine bu hususta tahai
aat konmuştur. 
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Iarımızı behemehal dikkatle okuyunuz: 
Sandığın kiralık mallarının listesinı görmek herkes 

için faydalıdır. 
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ni). B. Fr (Belcika frank), t (ton). 

Sayla .'.) 

(Suite de la 4me page) 

Amenagement vestiaires Floria Pr par. sable t't p errt-s pour 
routes (Mun. lstanbul) ,\" 279 280 

Constr. ıııur c ôture d'une ~cole a Anbra lMin. Trav. Pul-,.) .\' 271 
Etoffe pour unıf. lıiver: 80-85000 m.- .. Chayak,, kaki: 24600 rn 

Habits d':ıvialeur (Defense Nationale) .\: 277 276 
Couvertures: 151 p.- Kilims: 51 p. (Fab. Milıt. Salıpa1nı) .\' '279 
Costumes pour ouvriers : 50 p.- Hottes : 50 p.- Ben~ire : 4000 

it. (Mıın . Ankara) ,\' 281 
Materiel de dessin et nrl. papeterie: 49 iots-Trnverses pr. vcie 

ctroite (hetre: 1200 p.-id. pr. aiguilles: 189 p. (Chenıins de 
fer Etat) No. 276 278 

Pose etageres depôt gcndnrmerıe (Oir. Trav. Pub. İst.) No. 276 
Armoires it dossier, en acier: 30 p. (Min. lnstruc Pub.) No. 278 
Tett>s de cylındre: 12 p.-pieces de rechanges (pr. eınbarc. a nıo-

teur). (comm. G. Surv. Douan.) No 278-281 
Gruau: 4 t. (Selimie) No. 28.ı 

Motopompes: 5 p.-manche: 25') m.-eclıelles d'incen:.lie: 5 p.-cab-
le: 150 m. (C. A. Afion) No. 273 

Produits chimiques pr. 1 fabr. vin: IO lots (Mon.Jpoles) No. 246 
Bois pr. fabr. cais .. e,: 400 m3 (SAT Fab. Sucre) No. 273 
"' Moteur de compresseur (ınarqııe Flottmann ı (5me Bureau 

Exec. lstanbul) No 282 

Chargemenl et dechargeınent coke, lıouille ete. it Derindje 
(Chemins de Fer Etat) No 283 

l<ı par. · cole Fırouzkeuy- Mobilıer pour la Oir. lıJtte corıtre ır.a'a 
Jies vcniricnnes (Mıın lst ınbul) .\' 285 

Samedi 6 Mars l 937 

Construction hangar :ı Gaziemir (Bornova) .Y 277 
lr stallation clıaoff.ıge C"ntr. hôpital Modele Erze :-oum (?) (Dır. 

Trav. Pub. Erznoum) ,\' 281 

lnstrum. de physique el prod. chimiques lnst. Centr Hyg. ı.\n 
kara} .\' 2ö 1 

• Oııtil:age de forgc (Sme Bur. E.xec.) .\'· 285 
1) bris ele constr. cles Orta, Panorama, Rihtim et Mnrilim hans 

(Adın. -xpl Pt. lstanhul} .\' 285 

l.cs asterısqu s ındiquent ııııt• venle par voıe de ııurenclıere. 

ı 1
• B. - l.cs No:ı indiqu •s en regard des articles sont ceux du 

)O rnal dans lequcl l'avis a paru. 

lndustrie - Finances - Commerce 

L'inclustrie des caoutchoucs 
" ut-on produire ııur place des eaoutchoucs a meıllcur m:ırch 

que c~ux importes de l'etranger? Les fabriques productrice5 l'affır
ıncnt et elles se sont mises, cl'ııilleurs, iı l'ocuvrt' dans ce but. La 
clirection de la ııcction industrielle de la Chambre de Commcrce a 
egalcnıent entrepris deı reclıerches iı. cet cgard et a ,qabore un rap
port. 

il a ete etabli que lea f abriques en question produisent annucllc· 
ment un million et demi de pairu de caoutchoucs, dits impropre
ment galoches (!es vraieı galoches ont la ıemelle en boiı) et un mil
lion de paires de soulien d'ete İl semelle en cııoutchouc. 

Toutcfois, comme elles obtiennent clles ·memeı le. maticrc pre
mı "re a un prix treı elcve, elles n'ont pu produire, cette annee, quc 
100 000 pnires dıe caoutchoucs. Les petıteıı entrepriscs ne ıont nulle
menl satisfaites de il\ situation. Ouant aux grandeti, eli es soutiennent 
que leurs rivale", qui ne paient pu d'ımpôt sur les transıclions, ont 
f:ıvoris "es de ce fail et leur livrent une concurrence dan~ereuBe 

Une societe de tabac turco·egyptienne sera creee 
Nouı apprrnons que leı nı~gociations qui ı;e p ımıuivaient depuis 

un certain tempıı pour la conclusion 'une convention de st>jour en· 
tıe la Turquie et l'Egyptc son t t>n voie d'adıevement. Celle ·ci sera 
suivie par I• conclusion d'un tr:ıitc de commerce entre les deux pnys. 
il nous revient, par ailleurs, que le Gouvernement du Caire a pro
po e la formation d'une societe de tabac turco-egyptienne avec la 
p:ırticipation de la Banque d'Egypte . Cette proposition a obtenu un 
acc ıeıl tri-s chaleur!'UX a Ankara. 

L'huile d'olives n•est plus contingentes en France 
En vııe de faciliter son importation en France. le Gouvernement 

françni~ a decide de nt": plus assujettir l'hııile d'olives au contingen
tement 

Les normes sur le ciment 
Les normes sur le ciment elaborees par le Ministcre de l'E.cono

mie et approuvees par le conseil de cabinet constitueront une oeuvre 
importante de notre politique de construction et d'indurtrie. E.lles 
permettront de contrôler au point de vue de la quıılitc et au point 
de vue du prix tant la production locale qu lcs marchandisce im
portee~ et de proteger ainsi le mıırchc national contre le mat~riel de 
mauvaise qualite, cher et dont la resistance est courte. 

En Ctablissant ccs normes, non sculemcnt les interets du consom
mateurs seront garantis: les condidions necessaires pour le develop
pcment et le succcs ele l'induslrie seront aussi assures en meme 
temps. 

Le S\ICCCI> de toute induslrie et etroitement subordonne, en effet, 
iı la qualile des matiercs premieres qu'elle emploie. Aussi, le Gou
vernement envisage·l-il une scrie de mesures teııdant : 

ıo a la standardisation generale de toutt-s les matieres premiercs 
provenant de l'agriculture, de la culture fruifü·re et des produits mi
niers : 

2o n la normalisation des articles indusrfreis et manufacturcs. 
Ces mesures n'auront pas seulement pour effet d'ııssıırer lf"s • vıın

tnges mcntionnes ci-haut, mais aussi de coııtribuer iı la r foı me des 
methodcs de notre İndu trıe et AU debut d'une ere de deve!oppcınent. 

Les normes sur le ciıncnt, quı seront applıquecs pour la premiere 
fois dans notre pays, seront un point de depart et un debut vers 
cette vasıe entreprise. 

-=·:umı.=--n:ıE::.ı"""""""-

imtiyaz sahibi ve yazı işleı·i 
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GAZETESİ 

Journal Quotidien des Adjudications 

MERCREDI 

T ableau Synoptique dcs Adjudications 
Objet de l'adjudication 

A) ldjudications au Rabais 
Construction-Reparation- Trav. Publics 
Materiel de Construction-Cartographie 
Transform. foyers bain caserne Davoutpacha pour 

qu'ilı puisaent consommer du charbon 
Reparation du depôt deı etalons du Vilayet 

Reparation local service voirie Kinaliada 

Reparation ecole firouz\teuy (a Bakirlceuy) 

Habillement - Chaussure!J -Tissus-Cuirs. 

Fil de laine pour chausaettes : 10000 kiloıı 

Cbausauru pour soldata : 30·40000 paircs (cah. eh. 
L. 9) 

Coatumea : 2695 pieces. (ai.) 

Capotes pour le1 sapeurı pompiers : 50 rieces 

Ameublement pour Habitation et 
Bureaux-1.-Tapi1&erie ete. 

Mobilier (oda takımı ?) pour unc chambre de la Di· 
rection lutte contre maladiea veneriennes 

Proviıionı 

Mode 
d'adjudicat 

Publique 

,, 

Gre a gre 

" 

Pli cach. 

" 

" 

Publique 

Gre a gre 

Prix 
eatimatif 

243 ~3 

1037 08 

135 10 

204 80 

P. 240 le k. 
P.450 lapa. 

34970 -

L. 14 lap. 

120 

Caution. 
Provisoire 

19 -

77 78 

10 13 

15 37 

1800 
10250 

52 50 

9 -

Lieu d'adjudication et de 
Cahier des Charges 

Com. Ach. Comm. lst. Findıkli 

{ C?m. Perm. Municipalite lıtanbul 
Dır. Econom. ,, ,, 

1 Com. Perm. Municipalitt> lstanb ul 
l Secretariat ,, ,, 

idem 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara. 
idem 

, Dir. Gen . PTT. Ankara 
l Dir. Econom. PTT. Ankara-lstanbul 

1 
Com. Perm. Municipalite lstanbul 
Dir. Economnt ,, ,, 

r Com. Pcrm. Municipalite lstanbul 
\ Secretariat ,, ,, 

Jours 

18-3 37 

19-3·37 

3-3-37 

5.3.37 

18 3-37 
'20-3-37 

18-3·37 

19·3 ·3i 

5.3.37 

Pt' Sucre en cubes; 5000 tonnes env. (prive) Pli cach. 
Publiq e 

SAT. Fabrique'l Sucre Tache Han 
( Com . Perm Vilayet Arıkara 

10-3-37 
4-3-37 

p 
~ 
( 

p 

• 

Provisions diveıscı telle• que: beurr.!, riz, lait, le· 
rumes, viande de mouton, macaronia ete. : 17 
lota (pour internat " 10 ncu yil ") 

Travaux d'lmprimerie-Papeterie 

lmpreaaion de 2000 carnets de billets pour les au· 
tobua Taxia-Yenimahalle 

Tranıport-Chargement - Dechargement 

Travau x de dechara-ement et de dedouanement du 
ma\eriel pour lea fonderies de Karabuk 

Divera 

Pompea : 2 pieces - Manche : 100 m. (aj.) 

B) Adju~ications a la sureocbere 
Debris de conatr. provenant de la demolition des 

Orta Maritim Panorama et Rihtim hanı (aj.) 
Macbines et outillaie de fora-e 

Gre a gre 

Gre iı. gre 

Gre iı gre 

Publique 

1334 75 

68 - 4 88 

535 - 41 -

1000 

l Dir. lnstruc. Pub. Ankara 

Com. Perm. Municipalite lstanbul 
Secrctariat " " 

Dir. Gen. Sumer Bank Ankara 
Succur. Sumerbank lstanbul 

Com. Ach. Comm. lst. Fındıkli . 

Adın. Expl. Port lstanbul 

134, Rue Murselpacha, Phanar 
5me Bur. Executif lstanbul 

F ournisseurs et Entrepreneurs 
Negociants, Commissionnaires, Hommes d'affaires! ! ! 

Tous vos concurrents lisent journellement le 

" MÜNAKASA GAZETESİ " 

3-3-37 

10-3 37 

18-3 37 

6-3-37 

6-3-37 

Seul journal d'affaires donnant, au jour le jour, le texte complet de toutes les Adjudications, suivi 
d'un Tableau Synoptique des Adjudications du jour, d'un Memento de celles qui auront lieu dans les trois 
jours suivants; les Traites de Commerce et Accords de Clearing, et en general les Lois et Decrets-Lois, 
interessant leı hommes d'affaires, le mouvement de la Bourse des Changes, de la Bourse du Commerce et 

des Cereales, les Nouvelles Economiques du pays ete. ete ... 

.DANS VOTRE PROPRE INTERET, ABONNEZ-VOUS AU "MÜNAKASA GAZETESİ,, 
Envoi gratuit de specimen sur demande 

Heure 

15 30 

14 

14 

14 -

15 - ı 
11 -

15 

14 

14 -

11 
15 

14 -

10 -

15 -

10 -

9,30-11 

ADMINISTRA'tıUI\ 

Yogbourtchou Hnc 
lcr Etage, N . 3-4 

Galata, Perche!Dbe Bazar 

T elephone: 49442 

Boite Poılale N. 1261 

Adresse Tclegraphique: 
latanbul MÜNAKASA 

3 MARS 1937 

Avis divers 
De la Direction Generale des Monopoles 

l - Neuf compteurs de vapeur d'une valeur estimative de 
4800 livres conformea au cahier des charges y relatifs et neces
saires pour la diatillerie d'alcool de Pachabahtche,aeront achetes 
par voie d'adjudication publique. 

2- L'adjudication aura lieu le lundi 2Z mars 1937 İl 15 heures 
par devant la Commissioo dea achats aupres de la Sectioo de 
de l'Economat et des Achats iı. Kabatache. 

3 Le cautionnement provisoire est de 360 livres. 
4- On peut se procurer le cahier des charges gratuitement, 

tous leı jours, aupres de la susditc scction. 
5- Les interesses doiveot remettre leur soumission tecbnique 

sans prix, au plus tard cinq jours avant le date de l'adjudication 
iı. la ıection des fabriques de l'adminiatration des mooopoles et 
obtenir de· celle-ci au plus tard la veille du jour de l'adjudica
tion, un certificat attestant de la recevabilite de leur soumisaion. 
Ces certificats ne scront pas delivres le deroier jour. 

6- Pour participer iı. l'adjudication, les soumissionnairea sont 
invite.s a s'adresser a la Commisaion des Achata, iı. la datc et a 
l'heure indiqueeıı ci-desaous, munis des pieceı officielles requises 
par la loi et de leur cautionnement de 7.5 pour cent. 

Du Ministere des Travaux Publics 
20 tonnes de fer en lamea d'une valeur eıtima tive de 1900 livres 

seront achetees par voie d'•djudication le jeudi 11 mars prochain a 
15 heurcs a la section des adjudications du materiel du Ministere 
des Travaux Publics a Ankara. 

On peut s'adresser au departement du materiel d' Ankara et au 
service des prises de livraison du dit Ministere a Hıydarpaoha, pour 
obtenir graluitement un cahier des oharges et les autres pieces y 
joinles. 

Le montant du cautionnement provisoire est de 1-42 livres 50 
piastres. 

2 

-

Les personnes deıireuses de participer a l'a-Jjudication doivent se 4 
trouver prcsentes lo jeudi 11 mars a 15 heureı, iı la cornmisıion des 
adjudications. 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 
(Pour les trois jours suivants) 

il[ o ıw 

Jeudi 4 Mars 1937 

Constr. local pour etudes a la Fac. forest. Bahtchekeuy (Min. Trav. 
Publicı) .\: 276 

Repar. caaerne TachkichlA- lnstall. electr. caserne Davoutpacha 
{Comm. lst. Findikli) .\! 277-276 

Repar. fondadament. tronçon 1460 m. route Adapazar-:.;endek (Vi
layet Kodjaeli) .\~ 280 

Construction loca! pour nettoyage graines iı Etimessout (Vilayet 
Arıkara) .\" 280 

Flanelle~ fil d'Ecoıse: 2400 p.- ld. sport: 1200 p.- Chausset· 
tes : 5000 paires- Ruban de lin : 16000 m.- Toile pour ne
vresimı ; 3200 m.- Rh·ets, rondelles ete. : 80000 pieces eh. 
(lntend. Tophane) .\:: 277 281-280 

Etoffe pour unif. hiver: 18000 m.- ld. pour capotes: 8222 me
tres (Comm. C. . Gendarm.) ,\-. 277 

Feutre de laine: 310 m2- Toile verte Gt rouge: 1000 metre~ 
(Ch. Fer Etat) X 275 

Toile pour linge: 300.000 m.- Etoffes pour capotes: 40-600\JO 
m. (Defense Nationale) .\~ 276 

Toıle ciree (blanche et brune): 230 m. Linoleum: 1900 m.

Moteur electr. : 1 piece- lnstall. sechai'e bobirıes- lnjecteur· 
Bocaux pour calopile; 1500 p. Peaux de veau: 250 k.
Cuir : 400 kiloa- ld . chrome : 40 kilos Briques ordinairea : 
87000 pieces {Chemins Fer Etat) .\' 271-251 275 

Etablis. divera: 4 p. (Defense Nationale) No 250 
lnstruments et fourniture sanitaire pour hôpital Echrefpach• 

(Vilayet lzmir) No 273 
Etiquetteı pour bouteilles muacat : 125000 piecea (Monopoleıı) 

No 274 
Tuyau d'eau : 1000 m. - Robioets de vidange: 3 pieces (Comm. 

lst. Findikli) No 275 
Armoire vitree ete. (Ec. Super. Comm. Maritime) No 275 
Articlea divers (cuir, courroiea, riveta, cire ete.) (Comm. Gen· 

darmerie) No 277 
Savon : 22 t.- Haricots secı : 42 t. (Comm. lat. Findikli N. 276 
Org.: : 139 tonnea (Lulebourgaz) No 276 
Legumea d'hiver: 6 lota (lntend. Ankara) No 271 
Pompes a iocendie : 5 piecea (Edremit) No 283 
• Auto Fiat: 1 p.·moteura electriqueı: 2 p.-coffre-fort: p. (Oir. 

Biens Nation. İst.) No. 278 
* Charbon: 1500 quint. (Dir. Vakoufı İstanbul) No. 277 

Provisions pour l'ecole "10 uncu Yil,, : 17 lots (Vıl. Ankara).\-. 285 

V endredi 5 Mars 1937 

Pre par. carte actuelle Deni7.li (Mun. Denizli) .\~ 272 
Projet Palais expos. lzmir (Mun. lzmir) .Y· 271 
Constr. supersruct. et culees pont Namnnm (Trav. Pub. Moughla) 

.\~ 271 
(Lire la ıuite en 3me pare) 
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