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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin Kuruş 

3 AYLIGI t50 
6 " 850 

12 " 1500 
Ecnebi memleketler için 

12 aylığı 2700 

Sayısı S kuruş 
Resmimakbuz mukabili olma
yan tediyat makbul değildir . 

--
BU GCJNKCJ 

Münakasaıar ve Müzayedeler 

LiSTESi ---
a) Münakasalar 

1- Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Ankara garnizonu birlikleri için kuru fasulya 
30000 k. (Ankara Levazım Amir. Sa. Al. Kom.) 4 6-37 15 -

TereyaR-ı 8100 k. (Tophane Levazım) 7-6-37 15.30 
Eskişehir hastanesile talebe pnnsyonu içın sebze: 

25 kalem· meyva: 15 kalem (1 sene için) 
(Devlet Demiryolları) 9-6-37 15 

Enstitünün 585 talebesile 140 müstahdeminin 
yemekleri (1 sene müd.) (Ankara Yük. Zıraat Enst.) 5-6-37 11 

2- İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Camcı Ali mahallesinin vezneciler cad. yeni 81 71 
eski 79 no.lu binanın tamiri (lst. t3clediyesi) 25-5-37 14 

Kültür parkta sağ-lık müzesi inşaatı (Kızılay 
C. fzmir Merkezi) 3·6-37 17 -

Çubuklu gu depolarında yapılacak tamirat ve 
tadilat işleri (lst. Belediyesi) 31 5-37 14 -

3 Elektrik·Havagazı·Kalorifer tesisat ve Malzemesi 

NKBA kablosu kofrc, stohlpanzer boru gibi 
elektrik malzeınesi: 26 kalem (Devlet Demiryol.) 7-€-3 10 -

4 Nakliyat- Boşaltma - )'ükletme v. s. -
Rom..ınya ve Bul2"aristandan muhacir nakliyatı 

(4 ay müddetle) (lst Deniz Tıc. Müd.) 1-6-37 14 

S- Müteferrik 

Laatik malzemesi 33 kalem. (Ankara Askeri 
Fab. Umum Müd.) 7-6-37 14 -

Bakır boru (248 m): 1135 k.- ambuvatmanlı 
dökme boru: 108 ad· vana. { 60 ve 40 m m): 
15 ad- filançlı dökme boru dirseği: 3 ad· T. 
(70 m m) 70 ad: hurda dökme: 50 ton. (Dev · 
let Demiryolları) 7-6 37 1 O 

Muhtelif ebatta tüylü tüysüz lito makinelerine 
mahsus kösele m udane: 32 ad. (lnhis. Umum 
Müdürlü~ü) 7-6-37 16 ·-

Sönmemiş kireç: ~35 l'on. (Devlet Demiryol.) 1·l·37 15.30 
Sabo dö fren: 30000 k. (Devlet Demiryol.) 27-5·37 10 -
Mezarlık Müdürlüğ-üne ait 3 No.lu 519 model 

Fiat marka otomobil karoseri yapılması 
(İstanbul Bcleciyesi) 31·5 37 14 -

b) Müzayedeler 
1- Müteferrik: 

Büyük biçki makine1i: 1 ad. (lst . 7nci icra M.) 25-5-37 16.17 

a) MÜ NA K A S A L A R 
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Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

1- Ankara garnizonu birlikleri icin 30000 kilo kuru 
fasulya 4-6-937 cuma rünü saat befte açık eksiltme ile 
alınacaktır. 

2- F aıulyanın tutarı 3600 lira olup muvakkat temi
natı 270 liradır. Şartnamesi Komiıyonda parasız göriiltir. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki ve· 
aika ve teminat makbuzlariyle beraber yazılı iÜn ve saatte 
Levazım amirliği Satın Alma Komisyonuna gelmeleri. 

İstanbul Levazım amirliği Satınalma Komisyonundan: 

İstanbul Levazım amirliğine bağlı müessesat için 8100 
kilo tereyarı 7 haziran 937 pazartesi günü saat 15,30 da 
Tophanede satınalma komisyonunda kapalı zarfla eksilt
mesi yakılacaktır. Tahmin bedeli 7200 liradır· İlk temina· 
tı 546 lira 75 kuruştur. Şartnamesi komisyonda iÖrüle-

CUMARTESİ 

•• 

'GAZ~TESi 
Hergiin çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

bilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona verme· 

· feri. 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum 
Müdürlüğünden: 

İdaremizin Eskişehir hastaneaile talebe pansiyonumm 
bir senelik ihtiyacı olan 25 kalem sebze ve 15 kalem 
meyva 2 grup halinde ve ayrı ayrı ihale edilmek üzere 
9.6.937 çarşamba günü saat 15 te Haydarpaşada gar bi
nası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. 

Sebzenin azami ihtiyac miktarına göre muhammen be· 
deli 1634 lira 20 kuruş ve meyvanın muhammen bedeli 
1267 lira 75 kuruştur. 

Bu işe girmek isteyenlerin sebze için 1 ?.2 lira 57 ve 
meyve için de 95 lira 9 kuruşluk muvakkat ieminat ve 
kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saa
tine kadar Komisyona müracaatleri lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Eskişehirde hastane operatör
lüğü ile talebe pansiyonu direktörlüğünden, Haydarpaşa· 
ela komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 

J Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün 585 talebesile 147 
müsdahdeminin haziran 937 iptidasından mayıs 938 sonuna kn
dar bir senelik sabah, öğle ve akşam yemekleri kapalı zarf usu
lile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - 5.6.37 tarihine rastlıyan cumartesi günü sant 11 de ihale· 
si yapılacaktır. 

3- Talebenin beheri için 50 ve müsdahdeminin beheri için 
30 kuruş ııünlük iaşe bedeli tahmin edilmiştir. 

4 - Muvakkat teminat tutarı olan 6666 liralık banka mektu
bu veya vezne makbuzlarile tekliflerini muhtevi zarflarının iha· 
leden bir saat evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri ve 

ihale saatinde komiıyonda hazır bulunmaları. 
5 Fazla izahat ve parasız şartnamesiini almak istiyenlerin 

yüksek enstitü daire müdürlüğüne müracaatleri ilan olunur. 
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İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

Kızılay Cemiyeti İzmir Merkezinden: 

Kültürparkta Kızılay Kurumu tarafından yaptırılacak kırk bin 
lira bedeli keşifli sağlık müz.esinin ihalesi 3 haziran 1937 per
şembe günü saat 17de Kızılay lı.mir merkezınde kapalı zarfl:. ek· 
siltme ile ihale edilecektir. 

Talihlerin şartname, keşifname, proje ve planları görmek üze· 
re İzmir Belediyesi Başmühendiıliğine müracaatleri ve iştirak 
için tekliflerini söylenen gün ve saatte üç bin liralık teminat ak· 
çesile birlikte İzmir Kızılay Kurumu Başkanlığına vermeleri. 

• * • 
Çubuklu gaz depolarında yapılacak tamirat ve tadilat ve 

Camcı Ali mah. vezneciler cad. Si 71 No. lı binnnın tamiri. Bak: 
lıt. Beled. ilanlarına. 

1"üieferrik -

22 Mayıs 1937 

iDAREHANE · 
Yoğurtcu h:ın, l ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İdarehaneınizde görüşülur 

Telegr.: ist. MÜNAKASA 
T el~fon : 49142 

Posta kutusu N. 1261 
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Askeri F ahrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma 
Komisyonundan : 

Müteahhit nam ve hesabına 33 kalem lastik malzemesi 

Tahmin edilen bedeli 3400 lira olan yukarda mikdarı 
ve cinsi yazıla malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdür .. 
lüğü Satm alma Komisyonunca 7-6·~37 pazartesi günil 
saat 14 de açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak Komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 255 lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mez
kur gün ve saatte Komisyena müracaatları. 

Devlet Demiryolları ve Limanl:ı.rı İşletme U. İdaresinden: 

Muhammen bedeli 4960 lira olan 335 ton yüksek kalite sön
memiş kireç 7-6-937 pazartesi günü saat 15,30da kapalı zarf usu· 
lilc Ankar:ıda i:iare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe ıirmek istiyenlerin 351,75 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, Rel'lmi Gazetenin 7-5-936 gün ve 
3297 No lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 1 l.30a kadar Konıis· 
yon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydarpnşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

• • * 
Muhammen bedeli 3600 lira olan 30 000 kilo sabo döfren 

27-5-937 perşembe günü saat IOda Haydnrpaşada gar binası da• 
hiJindeki Komisyon tarafından pazarlıkla satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 270 liralık muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettiği ~eıaikle birlikte pazarlık günü saatine ka· 
dar Komisyona mürac.aatleri lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Komiıyondln parnsız olarak dağıtıl
maktadır. 

• • • 
Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıtla yazılı 4 

gurup malzeme ve eua her gurup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 
7.6.37 pazartesi günü ıaat 10 da Haydarpaşada gar binası dahi· 
lindeki komisyon tarafından açık eksiltme ile ıatın alınacaktır. 

Bu i'e girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat temi
nat ve kanunun tayin ettiği veıaikle birlikte eksiltme günü saa-
tine kadar komisyona müracaatları lazımdır. Bu işe ait şartna 

meler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
1 - N. K. B. A. kablosu, kofre stohlpanezer boru ve saire· 

den ibaret 26 kalem elektrik malzemesi: muhammen bedeli 2537 
lira 84 kuruş ve muvakkat teminatı 190 lira 34 kuruştur. 

2- • .1uhtelif eb'atta l 135 kg. 248 metre bakır boru muham
men bedeli 1671 lira 85 kuruş ve m•vakkat teminatı 12~ lira 39 
kuruştur. 

3 I08 adet ambuvatnıanlı dökme boru 80X3,5 5 adet 60 ve 
10 adet 40 m m lik vana, 3 adet 60 m m lik flançlı dökme boru 
dirseği 7 adet 70 m m flançlı dökme T. muham rnen bedeli 1429 
lira IO kuruş ve muvakkat teminatı I07 lira 19 kuruştur. 

4- 50.000 kilo hurda dökme muhammen bedeli 2500 lira ve 
muvakkat teminatı 187,50 liradır • 

• • • 
Mezar!ık müdürlüğüne ait 3 N. lı 519 model Fiat mar-

ka otomobil karoseri yapılacaktır. Bak: İstanbul Beledi
yesi ilanlarına. 

• • • 3 ı' Muhtelif eb'atta tüylü, tüysüz 32 adet lito makinele-

t:lektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme ~i~e mahsus kösele merdane. Bak:lnhisarlar u. Müdürlüğü _ - • l ılanlarına. . . -
D. D. yolları t4art1lac• NKBA kal»loıu, kofre ılolalpaaıu 

ltor11 ,tbi ılektrlk •allımııl ıatın alınacaktır. Bakı •HkQr lda• 
• rtala •IWerrlk llua11laclı latltu ı4ıa ll&aıu • 

4 
Nakliyat: Boşaltma ·Yükletme ve s. 

İstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: 

15.6.37 tarihinden itibaren Romanya ve Bulgaristandan Deniz
yolile mubacır nakliyatına başlanac~k ve bu nakliyat 4 ay süre· 
cektir. Romanyadan getirilecek göçmenler Köstenceden Tuzla, 
Marmara Ereğliıine ve Bulııaristandan getirilecekler Varna ve 
Burgazdan Tuzla ve Urlaya çıkarılacaktır. Bu işe en az 2 vapur 
tahsis edilecek ve bu vapurlar muhacırların eşya ve hayvanla· 
rından maada 1500 kişi alacak cesamette bulunacaktır. 

Talip olanların şartnameyi görmek üzere Müdürlüğümüz fen 
heyetine müracaatleri ve pazarlığa iftirak edeceklerin de mu· j 
hammen bedelin yüzı:Je 7,5 teminatı muvakkatesi olan 9000 liraya 

1 
ait makbuz veya banka mektubile l .6.37 saat 14 de müdürlüğü
müzde müte,ekkil komisyona ırelmeleri ilan olunur. 

Müteferrik 

Hepsine 70 lira kiymet tahmin olunan Üsküdarda Sel
manağa mahallesinin Cami sokağında yeni t N.lı iki kat 
dört odalı ahşap evin enkazı satılmak üzere açık arbr· 
maya konulm.uştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde 
görülebilir. istekliler 525 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 7·6-937 pazartesi günü saat 14 
de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (M) 

İstanbul Yedinci f cra MemurJuğundan. 

Bir borçtan dolayı mahcuz bulunup paraya çevrilmeıine karar 
erilen bir adet büyük bıçkı makinesinin 25 5-937 salı günü saat 

16dan 17yc kadar Tahtakale Kutucularda Kadıoğlu sokak 12 
No.lu bıçkıcı dükkanı önünde hazır bulunacak memur tarafından 
açık arttırma suretile satılacağı ilin olunur . 
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[iş~ AN B.Y.~c-QHEDİYESİ İLANLA_~ 
Saçları daimi surette kıvırmağa mahsus 

aletler hakkında talimatname 
Madde: Saçları daimi surette kıvırmağa mahsus olan 

aletletler elektrikle teshin esası üzerine yapılmı~ 
olacak ve umumi tertibat itibarile gerek kullanan
lar ve gerekıe saçları kıvrılanlar için bir kaza 
y•pmıyacak şekilde tertip ve imal edilmiş bulu
nacaktır. Bunun için en iyi tecrid levazımı kulla· 
nılacaktır. 

Madde: 2 - Buhar veya hava gazı ile ısıtılan aletlerin 
kullanılmıtsı yasaktır. 

Madde: 3 ~ Ba talimatnamenin tatbikinde berberlerin kul
lanmakta oldukları bütün aletler Belediye fen he
yetince muayene edilecek ve muayenede muvafık 
görülenler bu hey'et tarafından damğalanacaktır. 
Haziran 937 den itibaren berber dükkanlarında 
ve güzellik müesseselerile buna mümasil yerlerde 
saç kıvırmağa mahsus damğasız alet bulundurul· 
maın ve bunların kullanılması yasaktır. 30 Hazi
ran 937 dP.n sonra berber dükkanları, güzellik 
müosseseleri ve buna mümasil yerlerde saç kıvır· 
mağa mahsus damğaaız alet bulundurulduğu ve 
kullanıldığı takdirde bunlar Belediyece menedi
lecek ve bir daha kullandırılmıyacaktır. 

Madde: 4 - Yeni alet satanlar veya yapanlar veya getir· 
mek isteyenler önce Belediye tip muayenesi yap· 
tırıp müsaade alacaklardır. Bunun için cihazın 
mufassal resimlerini ve kabil ise aletin bir nümu
neıin i Belediyeye ibraz edeceklerdir. Yapılan tet· 
kikatta muvafık olduğu anlaşılırsa aym tip olan 
ve kusuru bulunmıyan diğer cihazların ist1maline 
müsaade verilecek ve aletler ibrazında damğala
nacaktır. 

Madde: 5 - Ondüle ameliyesinde kullanılan cihazların ıe
nelik muayenesi ve damğa işi Belediyenin göste
receği yerlerde yapılır. 

Madde: 6 - Cihazlar ister kullanılmış olsun ister yeni 
olsun her ıeno damğalarının yenilenmesi icabeder. 
Damğa yenilenmesi Ağustos ve Eyliil aylarında 
yaptırılır. 

Madde: 1 - Muayene vakti geldiği halde berber dük
kanlarında damğalar senelerinde. damğalanmamış 
aletler bulunduranlar dokuzuncu maddesi son fık· 
rasındaki damğasız alet kullananlar hakkındaki 
hükme tabidir. 

Madde 8 - Bu aletleri kullanacak berber dükkanları ve 
güzellik müesseseleri ve buna mümasil yerlerde 
çalışanların bu cihazları kwllanmağa kifayet ede
cek derecede bilgisi olup olmadığı sıhhat ve iç
tiwai muavenet Müdürliiğöndeu gönderilecek cilt 
mütehassısı Doktor ile belediye makine Şubesince 
bir fen memuru ve Berber mektebi talim hey' eti 
azasından biri olmak üzere üç ki,ilik bir K omiı
yon huzurunda ve berber mektebinde imtihan edi
lecekler ve imtihanda muvaffak olanlara bu işe 
mahsus olmak üzere Potograflı ehliyetname veri· 
lecektir. Ehliyetnameler bu aleti kullanan mües· 
sesede müşteriler tarafından kolayca görünecek 
bir mahalle talik olunacaktır. 

Madde: 9 - Bu talimatname hükümlerine aykırı hareket 
edenler Umuru Belediyeye müteallik cezai hüküm
leri tadil eden 1608 sayılı kanun hükümlerine göre 
cezalandın lır. 

Sureti yukarıda yazılı talimatname mevadını ilğili o
lanlar tatbikatına başlanıldığı ilan olunur. 

"2903,, 452 ..... 
muhamruen Hk 

Çubuklu gaz depolarında yapılacak ta
mirat ve tadilat (Fen işleri müdürlüiün-

kirası teminatı 

den vesika almak) 2285 98 171 45 
Mezarlık müdürlüğüne ait 3 N. lı 519 
model fiat mar!<a otomobil karoseri ya· 
pılması 600 45 

Yukarıda cinsi mikdarı ve muhammen bedelleri yazı
lı olan işler ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuş isede 
belli ihale gününde giren bulunmadığından eksiltme 31 
mayıs 937 pazartesi gününe uzatılmıştır. Şartnameleri le
vazım müdürlüğünde görülebilir. latekliler 2490 numaralı 
kanunda yazılı vesika ve hizalarında goıterilen ilk temi
nat makpuz veya mektubHe beraber yükarda yazılı g~n· 
de saat l 1 de Daimi encümende bulunmalıdırlar. 

• • • 
(B) 2904 448 

Sucuk ve pastırmalar talimatnamesine ; (satışa çıkarı· 
lacak ve iç ve dış piyasalara ihraç edilecek sucuk ve 
pastırmaların kangal ve tahtalarının kurşun mühürlerle 
temhiri ve Üzerlerinde bunları yapanların açık surette 
isim ve adresleri yazılı, bozulmiyacak surette birer etiket 
bulundurulması mecburidir) maddesi ilave edilmiştir. İl
gili olanlarca bilinmek üzere ilan olunur. (İ) (2905) 449 

ıı: 

• * 
Keşif bedeli 835 lira 37 kuruş olan Camcı Ali ma · 

hallesin in Vezneciler caddesinde yeni 81 7 l eski 79 N .lı 
binanın tamiri pazarlığa konulmuştur. Şartnamesi Leva· 
zım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N .lı ka
nunda yazılı vesikadan başka Belediye Fen İşleri Müdür
lüğünden alacakları Fen ehliyet vesikasile 62 lira 65 ku· 
ruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
25-5 937 salı günü saat ı ..ı de Daimi Encümende bulun-
malıdırlar. (İ) (2906) 450 

-
j~hisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

1- tdaremir:in İatanbul tütün fabrikası için yapılmak
ta olan (300) adet harman arabasına lüzumü olan ve şari:
namesine ekli kataloğun (T. K. 180) tipine uygun beheri 
(5) lira muh;ımmen bedelli (fiOO) adet ve aynı kataloğun 
D il- 152 tipine uygun beheri (6.30) lira muhammen be
delli 600 adet bilyeli lastikli tekerlek pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

2- Pazar;ık 31-5-1937 tarihine rastlıyan pazartesi 
günü saat J5te Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3- Muvakkat teminat (508.50) liradır. 
4- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 

şubeden alına bilir. 
5- İsteklilerin eksiltme gününden en az bir az bir 

hafta evvel fiatsız teklif ve kataloklarını İnhisarlar Tütün 
Fabrikalar şubesi Müdürlüj'l\ne vermeleri ve tekliflerinin 
kabulünil mutazammın veıika almaları lazımdır. 

6 - İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik 
ile 5 inci maddede yazılı vesika ve yüzde 7,5 güvenme 
paralarile birlikte pazarhk için tayin edilen gün ve saatte 
yukarıda adı geçen alım komisyonuna gelmeleri ilan 
olunur. (2453) 358 4-4 

• * • 
adet torna tezgahı 

1 ,, matkap ,, 
,, planya ,. 

1-İdaremiz için şartnamesi mucibince 2950 lira mu• 
hammen bedeili yukarıda yazılı 3 kalem malzeme açık 
eksiltme suretile satın alınacaktır 

2-Eksiltme 28-5-937 gününe raslıyan cuma günü saat 
l O da Kabataş ta levazno ve mubayaat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır· 

3-Muvakkat teminat 22 l .25 ltradır. 
4- Şartnameler parasız olarak her gün sözii geçen 

şubeden 3lınabilir. 

5 -İsteklilerin münakasa tarihi11den bir gün evveline 
kadar fiatsız tekliflerini İnhisarlar U. müdürlüğü müski
rat fabrikalar şubesine vermeleri ve eksiltmeye girebil
mek için tekliflerinin muvafık bulunduğuna dair mezkur 
şubeden vesika almaları lazımdır. Son gün vesika veril
miyecektir. 

4 - İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesika 
ile 5 inci maddede yaıılı vesika ve yüzde 7,5 güvenme 
paralarile birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 
adı geçen alım komisyona gelmeleri ilan olunur. 

• • • 
"2710., 404 3 - 4 

1-.Şartnamesi mucibince muhtelif eb'atta tüylü 32 a· 
det lito makinelerine mahsus kösele merdane pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2-Pazarlık, 1·6·937 tarihine rastlıyan pazartesi gilnü .... 
saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

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

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen komis· 
yona gelmeleri ilan olunur. (2902) 453 1-4 

Devlet Demir Yolları Avrupa Hattı ,. 
9 cu işletme Müdür.lügünden: 

22 Mayis 1937 tarihinden itibaren gerek Avrupa sürat katar
lariyle Trakya katarları ve gerek İ.tanbul-Küçük çekmece arası 
Banliyö katarları y«"ni vakti hareket cedveline göre işlemeğP. baş· 

lıyacaklardır. Bu katarların kalkış ve varıt saatlerindeki değişik
likler hakkında istasyonlardaki afişlerde tafsilat vardır. 

Banliyö katarlarının seyrü hareket saatlarını gösteren cep cüz-

danları gişelerde satılır. (2794) 428 3-3 Müdüriyet. 

Her kesin kitabı 
Bütün vesaiti nakliye tarifelerini bir araya toplayan "Her 

kesin kitabı,, yeni plan ve nefia bir şekilde ilk l:ahardan :ti· ı 
haren çıkn ıştır .. 

Bu kitaptan birer tane elde ediniz. Çok istifade edeceksiniz. 

'·----------------------------~ 

Kanunlar. Kararnameler, Ticaret muhadeleri 

3078sayılı Tuz Kanunu hükümlerinin tatbik suretini 

gösterir Talimataame 

(Dünkü nüshadan devam) 

B) Tuz ticareti yapanların da müşterilere sattıkları tuzlar için 
tanzim edecekleri faturalar nakliye tezkeresi y~rine kaim olur. 

C) Bu faturaların da hükmü tanzim tarihlerinden itibar edil
mek üzere metninde meşruhnn yazılı müddetçe muteberdir. 

Madde 19- A) Herhangi bir -yere götürülmek üzere inhisar· 
lar ambarından, tuzlasından veya tuz aatışı yapan şimendifer ia· 
tasyonlarıııdan veyahut toptancı veya perakendecilerden alınaııı 
tuzların tezkerelerinde veya faturalarında yazılı nakil müddetleri 
içersinde mevridlerine götürülmeden yolda satılması halinde; sa· 
tış mahalli mevrid adJolunur. 

B) Salış fiyatları ucuzlatılmış tuzla veya ambarlardan satılan 
tuzların tayin olunan mıntakaları haricine çıkarılması yasaktır. 

Bu kabil tenzilatlı satış fian tatbik edilen yerlerdeki idare 
teşkilatından, istasyon ambarlarından veya tuz satıcılarından alı

nan tuzlar tezkerelerinde yazılı yerlere götürülmiyerek tenzilatlı 

fiatın tatbik olunduğu mıntaka çerçevesi haricinde kalan diğer 

mahallere naklolunursa tezkereleri hükümaüz addolunarak; 
Kanunun 24 üncü maddesi hükmüne teYfikan tuzlar müsade

re edilmekle beraber her bir kilo ve kilo küsurundan ayrıca 3 
kuruş para cezası alınır. Şu kadar ki, tuzun mikdarı ne olursa 
olsun bu ceza bir liradan aşağı olamaz. 

C) Tenzilatlı fiatla satış yapılan mıntakalar dahilinde nakil 
olunacak tuzların da mevridlerine götürülmeden mıntakası ıçın· 
de olması şartile yolda satılması halinde satış mahalli mevrid ad
dolunur. 

(Devamı var) 

• 

PiYASA HABERLERİ 
:::>=- : ~ 

Cihan patates istihsali 
Bilindiği üzere patates birçok memleketlerde ve bilhassa Al· 

ınanyada, gıda maddelerinin en mühimlerinden birini teşkil et· 
mektedir. Gerçekten Almanyada patates hemen er sofrada ve 
bilhassa öğle yemeklerinde bulunup adeta ekmeğin memleketi
mizdeki yerini tutmaktadır. 

Aşağıdaki istatistik patatesin muhtelih memleketlerin 1936 yı· 
lındaki istihsali.tını göstermektedir: 

Miktarlar kental üzerinden 
(1 kental - 100 kilo ) 

Almanya 
Almanya 
Avusturya 
Bulgaristan 
Danimarka 
Estonya 
Finlımdiya 

Fransa 
İngiltere 
İskoç ya 
Macaristan 
İtalya 
Letonyn 
Litvanya 
Lüksenburg 
Malta 
Norveç 
Hollanda 
Polonyn 
lveç 
İsviçre 
Çekoslo\' kya 
Çekoslovakya 
Avrupa Genel 
Kanada 
Amerika 
Cezair 
Genel 

1936 
16.296.000 

446.939.000 
24.994.000 
1.210.000 

12.800.000 
9.744.000 

13.226.000 
149.881.000 
26.956.000 
10.059.000 
26.621.000 
25.500.000 
16.115.000 
20.324.000 
2.001.000 

238.000 
I0.151.000 
21 .800.000 

319.800.000 
8.710.000 
5.800 000 
3.224 000 

89.740.000 
1.272.129.000 

1.719.000 
94.424·000 

456.000 
1.380. 728.000 

istanbul Borsası 
- 21 5- 1937 - ---

Paralar Çekler 
Alış Satış Alış Satıt 

Sterlin 620, 627, London 625,25 625, 
1 Dolar 123,50 126,- Nev York 0.7904 0,7905 

20 Fransız Fr. 110, - 113,- Par is 17,6875 17,67 
20 Liret 120, 125 - Milin o 15,0212 15,0175 
20 Bclc!ka Fr. 80,- 84-

' 
Brüksel 4,68IO 4,6884 

20 Drahmi 19, 22. Atina 87,405 87,75UO 
20 İS\'eçre Fr. 570,- 578, Cenevre 3,4496 3,4614 
20 Leva 20, - 23,- Sofya 63,9357 63,91 

1 Florin 63,- 66,- Amstcrdaın 1,4440 1,4434 
20 Çek kronu 70,- 75, Prag 22,67 22,6615 

Avusturya Si. 21,- 23,- Vivana 4,2265 4,225 
Mark 25, - 28-1 

Madrid 13, 1725 13,1675 
Zloti 20-, 2.),- Berlin 1,00.50 1,9662 
Pengü 21,- 24,- Varşova 4,16 4,1590 

20 Lev 12, - 14, Budapeşt 3,9840 3,9825 
20 Dinar -18,- 52,- Bükreş I07,63 107,5875 

Ruble 30,- 52,- Belgrad 34,4575 34,4440 
İsveç kuronu 30, - 32, Yokohama 2,7540 2,7530 
Türk altını 1055,- 1065,- Moskova 24,0625 24,0725 
Banknot Oa.254,- 255,- , Stokholm 3, 1160 3, 115 
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MADDE 

Karaağaç müessesatı için matbu evrak (İst. Beled.) ,\' 339 
İzmir bezi: 1100 m. - pamuk: 2350 kg - bobin ve yangın rnalze· 

mesi (İst. Beled.) .\: 339 
Zeytin: 27 ton (Tophane Lev. Am.) .Y 339 
Telefon malzemesi (İst. Beled ) .\' 339 
Jandarma garnizonu inşaatı (Çanakkale N fuı Müd.J .\' 336 
Hastahane inşaatı (Tosya Beled. .\: 334 
İstihkam fab. kışlasının kanalizasyon işleri dst. Komut.) \ 340 
Makkap (Ask. Fab.) :\: 316 
Benzin: 3000 ton (PTT Vil. Müd) .\' 3ıo 
Etimesut'ta yaptmlacnk Türkkuşu hangariyle muştemilatı (T. Ha· 

va Kur. Gen. Dir.) .\: 349 
Tav ocağı: 1 ad. (Ank. Mil. Müd. Vck.) X 342 
Buharlı kazan: 4 ad .. sıcak su deposu: 8 nd. (Tephane Levazım) 
.. .Y 340 
Ustüpü: IOO ton (Haydarpaşa Dev. Demiryol.) ,\_ 340 
Erzak: 29 kalem - sebze: 37 kalem (İst Liseler Muhns.) .\' 340 
Dökme boru: 37 adet. - Kenevir ip: 1300 kilo • katranlı ip: 1000 

kg. • ııparçiye mumu: 30000 ad. - parafin: 300 kg. Haydar· 
paşa Demiryol.) .\' 340 

deniz altı kablosu: 700 m. Sandık kabl osile (Hay. Dev. Demir.) 
No. 340 . 

Süt: 70 ton (Ankara Levazım) No. 341 
mat düğme: 245000 ad. • 4 delikli zinko düğme • pnntalon toka· 

sı: 25 ad. vesaire (Gedikpaşa Jand. Sa. Al. Kom.) No. 341 
Dahili elbiselik kumaş: 505 m. (fst. Liseler Muhns.) No. 341 
Abuvatmnnlı dökme boru: 45 ad. • vana: 17 ad. • flançlı vana: 

22 ad. (Devlet Demir.) No. 338 
Mangal kömürü: 32 t. • meşe odunu: 250 çeki (İst. Liseler Mu· 

has.) No 340 
ateş tuğlası: 20000 ad. (Haydarp. Dev. Demir.) No. 340 
Sivas civarında bir pavyon inşası (Sivas Vil. Daimi En) No. 346 
Eyup Kemerburgaz arasında posta nak iyah (Eyüp PTT) No. 342 
Silindirli kanaviçe mavi ve kırmızı çuha (Gedikpaşa Jand. Sa. 

Al. Kcım.) No. 341 
Ettime utta bir hangar ve müştemilatı inşaatı (Ankara Hava Ku· 

rumu Gen. Merke:ı:i) .,! 349 
Halk evi binası inşaatı Kars Halkevi Boşknnlığı .Y 350 
Deri, çivi, sahtıyan, iplik vesaire 30 kalem (İst. Belecl.) \' 350 
Samandıralar için boya 500 liralık (İst. Deniz Tran. Mud.) \' 351 
• Ayakkabı: 2t6 K. (İst. Güm. Baş Müd.) No. 351 

Salı 25·5-1937 

Beyoğlu Beşiktaş mıntakalaran çöplerin denize dökülmesi 
(İstanbul Belediyesi) ,,: 339 

l<arıınğc.ç mcc'bnhftoJ.nJ" 005 .... ı~ ı... ... •,.,. i"~ •.J vuw 1 ,,."i,.. ....... •' ~, 1 

I<araağaç mezbahasında çengel tesisatı lst •. Beled.) X! 341 
7 aded iç ve 7 ad dış lastiği (lst. Beled.) \ 343 
Defatır ve evrak matbua 3 kalem (ist Beled.) \' 343 
Eczayı tıbbiye 59 kalem (İst. Beled.) \: 342 . • • 
Bilecik 10000 ton maden kömürü tahınil ve tahlıye ışı (Devlet 

DenıiryoUarı) X 335 
Kaputluk kurn ş 10.000 m. (Ankara Milli Müd. Vek. s. a.) .Y 340 
Kok kömürü 810 t. tuvenan kömürü 20 50 t. krible kömürü 

100 t. !İstanbul Liseler Muh.) .\' 340 
Yoğurt 60 ton. (Ankara Lev. Amirliği S. A. K.) \: 341 
Ayazağada Binicilik okulu inşaatı (İst. Kom. S. A. K. Fındıklı,\', 341 
Vali evi inşaat tSamsun Vil. Daimi Encümen) N. 342 
Ce:ıae\ i için ekmek 12000 kg. ( rokat Müd. Urnumıliği N 342 
Bir sene zarfında tuz nakliyatı (Samsun inhis. Müd ) N. 348 
Cezaevi için ekmek ihtiyacı Afyon Müd. Umum ) 
Gönenin (200 ha) halihazır harita (temdit) (Gönen Beled.) .N. 350 
G l · d' d ·r tel' 500 k • Galvanize demir bağ telı: 1300 a vanı:ı:e a ı emı • · 

k .• Demir tel: 550 k. - Galvanize dikenli tel: 500 rulo (Hay· 
darpaşa Devlet Demir. No. 351 

Çarşamba 26 5-1937 
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: kund z 
: porsuk 
: 1<ansar 
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Ayçiçeği yağ : 
Badem : kabuldu 

n iç 
Bakin 
Bezelye 
Börülce 
Buğday 
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Bulgur 
Burçak 
Ceviz 
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Darı 
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Fındık 
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Haşhaş 
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Kenevir 
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inhisarlar mamulatı nakliyatı (Ankara İnhis. Başm6d.) ~O· 342 
C . . b' elı'k ekmek ihtiyacı (Bursa C. Muddeı Um.) 

Tiftik : oğlak 15 J8 
ezaevının ır sen M h ) . 343 

Kuzu: 25 t •• koyun: 20 t .• sığır: 40 t. (Ma~mar Usauba · J'! 

Kırtasiye levazımı nakliyatı (Maliye Vekiiletı) No.:3sdp ... 
232 Eskişehir İst. karolaj 88 m2 - parke: 33000 m2 • or ur ışı· 

m. (Devlet Demir.) No. 341 
Odun: 1400 t. (Devlet Demir.) No. 342 • 
Sebze: 11 kalem • et: 4 t. - ekmek: 1600 k. (Asken Fabrikalar 

Salıpazarda) No. 342 
Planya: ı ad. - torna lezgahı: 3 ad. (PTT) No. 343 _ 
Yoğurt ve süt: 12 ten (Ço~lu Ask. Sa. Al. Kom.) No. 34::> 
Mazut: 30 t. (Lüleburgaz Beled.) No. 350 
Makina yağı (Lüleburgaz Beled.) No. 350 

* Önlerinde yıldız işareti olanlar mü:ı:ay~d.eye aittir. .. • 
H . . "N . eti ilanı havi gazetcmızın sayısını goiilerır. amış . o.,, ışnr 
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40 
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51 

6 12 

4 15 
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52 
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6 63 
6 13 
6 21 
4 90 
3 71 
8 04 

lmtiy z sahibi ve yuı itleri 
Direktörü: lsmail Girjt 

Basıldığı yer: ARTUN Baaıme\) 
Galata BiJiı'.ir sok No. 10 

94 01 
94 01 

İşaretler : ki (kilo), ad (adot), ç (çift), kr (kuruş), pn (para), ti 
(şilin), sa aantim), ıl (sterlin), RM Rnyhımnrk\ p (pen· 
oi), B IFr (Bclcika franl·), t (ton). 

Sayfa 3 

(Suite de la 4me page) 

Mercredi 26 Mai 1937 

Transport de tnbac, de spiritueux et de bidons d'afcool iı Bala 
Çubuk, Haymana Beypazar Ayas Valli han (Direction Monopo· 
leı Ankara .\! ~2 

Pain pour le penitencier de Brousse (pendant 1 an) (Procureur Ge
neral Republi uo Brnusse) .\! 343 

Agneau : 25 tonneı- Mouton : 20 tonneı- Boeuf: '40 tonnes 
, (Ecole Navale Marmara lzmid) .,; 343 

1 ransport d'artides de papeterie de Dolmabahtche a l'embarca· 
d~ire et vice·versa (jusqu'iı fin 1937) (Depôt Papeterie Ministcre 
Fınances Dolmabahtche) No 338 

Cnrrelage : 88 m2 - Pavage : 3300 m2- Bordure : 232 metres (iı 
la ~are d'Eskichebir) No 341 

B~is: 1400 tonnes (Chemins de Fer Etat) No ~2 
Legumes : 11 lots Viande boeuf: 4 tonneı- Pain : 1600 lcilos 

(Fabriques Milıtaires Salipa:ı:ar) No 342 
Rabot: 1 picce- Tours · 3 piece• (D' t' F b · PTI) No 343 . .. ırec ıon a rıque 

Lai t et yoghourt : 12 tonnes (Com. Achat Militaircı Tchorlou) 
No 345 

Ma.zout : 30 tonne.e {Municipalite Lulcbourgaz) No 350 
Huıle pour machine: 240 bidons (Municipalite Lulebourgaz) N. 350 

• Les asteriıques indiquent une venle par voic de .eurenchere. 

. N. B.- Lem Nos indiqueı en regard deı nrticles sont ceux du 
JOurnal danı lequel l'aviı a paru. 

lndustrie - Finances - Commerce 

Le developpement de l'elevage a Kars 

Nous avons parle de la creation a Kars d'une nouvelle ıocie
te pour l'exportation du betail vivant. Cette societe, conıtituee 
avec la participation de la Banque Agricole et de la leh Bankasi, 
servira indubihblement a nccroitre l'exportaıion de cet article. 
Par contre les petits capitaliıtes qui ı'occupaien ·ıx, avec de 
moyens restreints, de cette branche d' activite, n'aurait pu e faire 
alors que les ressources, dans ce domaine, des vilayets de l'Est 
et specialement de celui de Kars sont considerables. Rappelonı 
que danı les conditions actuelles, et en depit de son developpe· 
ment restreint, l'exportation du betail represente 4 pour ceot du 
total de notrc commerce d'exportation. 

Nous nous sommcs cntretenus a ce propos avec un veterinaire 
qui s'est tsouve pendant de longues annees dans les cnvirons 
de Kars. ll nous a fourni les renseignements suivants: 

- Si l'on pouvait consacrer des capitaux importants iı Kars . ı· , . 
a exportation du betail vivant comme au11i a l'industrie du 
fromage et beurre, une nouveHe ıource de richesse aurait ete 
aısuree iı la Tutquie. Si nous creonı QuelaUf'41 f.\•ıı.r···'-Y-· L

feüfıf ae. beurre, a l'inıtar de la HoUande et du Danemark. Ac· 
luellement, il n'y a a Kars aucun etabli11ement susceptible de 
se livrer iı la grande industrie. 

La fabrique, qui date de la Russie tz riste, est abandonnee; 
si l' on parvenait a la remettre en ıervice- et il suffirait pour 
eela de fort peu de capitaux- le beurre de Kan pourrait elre 
vendu iı lstanbul a 50 piastres. Et un beurre pur, sans fraudes. 
L'annee derniere, quand j'etaiı a Kars, leı cleveurs de betail 
vendaient le lait a 100 paraı le kg. La creation a Kars d'une 
fabrique de la pı oduction de poudre de la it • fait la joie deı 
proprietaireı de troupeaux. 

Les plateaux de Kars ıont la partie de toute la Turquie la 
pluı favorable a l'elevage. Notamment le plateau de Zavof ... Ceı 
plateaux s'ctendent, pendıınt des jours eotiers de marche, dep.ıis 
Karı jusqu'iı Ardahan. Uııe zone aussi riche en bctıail vaut une 
mine d'or. 

Les dernieres publications du service deı statistiques de la 
presidenc du Conseil demontrent que les declarations de mon 
informateur n'etaient nullement exagcrees. Les graphique in· 
diquent effectivement que la rcgion de Kan est celle ou le be
tail est le plus fourni. 

(Suite) 
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•:• Telefon : 49442 .; 
~ + 
.... '.I> ................... .. . ~ • .. . ... > ~VY~~yy~yyyyyy~y~yyq Y~Y~ 

Satıhk arsa 
E · ·· - d Alemdar Caddesinde Parkın karşısında müı· mınonun c, 

t«:ına bir mevkide sı metre muabaahk bir arsa ıııcele sathk-
tır. Satınalmak isteyenler gazetemiz idarehanesine müraraat 
etmeleri. 

"T9mı-----------------------------rl 
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Deuxieme Annee - No. 352 SAMEDI 

•• 
NAKASA 

ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS Ptn. 450 
6 850 " " 

12 
" " 

1500 

Etranger: 12 ıaoiı Ptr1. 2700 

Le No. Ptrs. S 

. 
GAZETESi 

Pour la Publicite a' adreaaer 
a l' Adminiıtration journal Quotidien des Adjudications 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 
onstruction-Reparation- Trav. Publics 
ateriel de Construction-Cartographie 

;onstruction must>e hygiene au pare de culture 
(lzmir). 

teparation de la ba füse No 81 71 Djamdji Ali 
Rue Vezrıedjiler 

teparation aux depôts de petrole a Tchoubouklou 
(aj.). 

Provisions 

-taricots ıecs : 30000 kilos. 
-egumeı: 25 lots - Fruits: 15 lots (pour hôpital 

et pension Eskichehir) 
~epas deı 585 eleves et 140 <lomestiqııes (pendant 

1 an). 
Beurre frais : 8100 kilos 

Electricite·Gaz-Ch~uffage Central 
(lnstallation et Materiel) 

Mode 
d'adjudicat. 

Pli cach. 

Gre a gre 

" 

Publique 

" 
Pli cach. 

" 

1-rix 
utimatif 

40000 -

835 37 

2285 98 

3600 -
1634,20-
122,57 

Caution. 
Proviı;oire 

3000 -

62 6~ 

171 45 

270 
122,57 
95,09 

P. 50 et30 par p . 1417 

7290 - 546 75 

Lieu d'adjudication et du 
Cıhier deı Charıes 

/ Croissant Rouge lzrnir 
l Ingenieur Municıpalite Izmir 

{ Com. Perm. Municipalite lstanLul 
Dir. Econoınat ,, " 

idem 

Intendance Militaire Ank<ıra 

. 

1 Com. E.xpl. Ch. Fer E.tat Haydarpacha 

lnstitut Asrricole Superieur Ankara 

Com. Ach. lntend. Iat. Tophane. 

Jours 

3-6 37 

25 5-37 

31-5·37 

4-6·37 
9-6-37 

5-6-37 

7-6-37 

Materiel electrique tel que : Cable NKBA. cof· 
frets, tuyau stohlpanzer ete. : 26 lots . 

Publique 2537 84 190 34 1 Co m. Expl. Ch . Fer Etat Haydarpachn 7-6-37 

Transport - Chargement Dcchargement 
''"'' a t''""' .. - •••··-•,e, • .... _ 

(pendarıt 4 mois) 

Divers 

Articles en caoutchoucı : 33 lota. 

Tu yaux de cuivre : 248 metres t1135 kilos) 
Tuyaux fonte a emboitement: 108 pieCl!S Van· 

nes (60 et 40 mm): 5 et 10 pieces- Coudes de 
tuyaux a flanges : 3 pieces (60 nım.) - T. Id . 
(70 mm) : 7 pieces. 

Dechets de fonte : 50 hmnes 
Chaux vive de bonne qualite ! 335 tonnes 

Publique 

" 
" 

,, 
Pli cach 

3400 - 255 - Direction Generale Fabriques Mili- 7-6-37 
taire Ankara 

1671 85 125 39 Com. Expl. Ch . Fer Etat H.pach~ 7-6-37 
H29 10 10i 19 

" 7-6-37 

2500 - 187 50 ,, 1·6-37 
4960 351 75 Ad. Gen. Ch. Fer Etat Ankara 7-6 37 { Dep. Mater. Ank:. Chef Exp;d. H.pacha 

Rouleaux en Cl.İr pour machines a litographier: 
32 pieces 

Fabrication carrosserie pour aulomobile Fiat de la 
Direction cimetieres 

Sabot d~ frein : 30000 kilos 

B) A4j11•ications a la sureıcblre 
Fumier qui s'accumulera pendant 1 an a Karaa

ghatch (•i ·)· 
Scie mecanique : 1 piece 

Gre a gre 

" 

" 

Publique 

" 

POU vos 

600 

3600 

300 -

45 -

270 

22 50 

Com. Ach. Econom. Monop. K.tache 

{ Com. Perm. Municipalitc lıtanbul 
Dir. Econom. ,, ,, 

I Com. Expl. Ch. Fer Etat Haydarpaclıa 

{ 
Com. Perm. Municipalite Istanbul 
Dir. Econom. ,, ,, 

{ 
Tahtakale, Koutoudjoular, No 12 
7me Bureau Executif lstanbul 

7 6-37 

31-5-37 

27-5-37 

24-5-37 

25-5-37 

De t out e nature En toutes langues 
Adressez-vous sans hesitation au 

Bureau de traduction "DEVRiM,, 
Traduction Juridique, 

Spccialite : 
Technique, Financiere, Commerciale ete. 

Traduction de cahiers des charges 

Execution rapide et soignee 

PRIX H OR S CO N CURRE N CE 

Reduction speciale aux abonnes de • • MÜNAKASA GAZETESi ·· 

Bureau de Traduction '' DEVRiM " 
Galata, Perchembe Pazar, Yoghourtchou Han, No 3-4 T elephone : 49442 

Heure 

17 

14 -

14 

15 
15 

11 

15 30 

10 -

14 

14 -

10 -
10 -

10 -
15 30 

16 

14 

10 

14 -

16-17 

22 MAi 1937 

ADMINISTRA·no~ 

Y Oi'hourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T elephone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

AdreS1e Telegraphique: 
latanbul - MÜNAKASA 

MEMENTO DES AOJUDICATIONS 

(Pour les troiı jours suivantı) 
--•:ıııı:ı:ll>"'0:>'4W= 

Lundi 24 Mai ı 937 

Matcriel telephonique (Municipalite lıtanbulJ .\~ 339 
Tuyaux en fonte: 45 pieceı- Vannes: 17 pieces- Vanneı a 

flange: 22 pieces (Chemins de Fer Etat) .Y! 338 
P ieces imprimees pour l' E'.tablissement Karaaghatch (Municipalite Is

tan bul) ,\-:. 339 
Tissus d 'h:mir ı 1100 metres- 2350 kg. - Coton pour matelu: 

3061 kg.- Bobine No. 2415 Piece! pour service extinction 
(Municipalite Istanbul) .\! 339 

Olives : 27 tonnes (lntendance Tophane) .\! 339 
Construction local gendarmerie (Direction Travaux Publics Tcha· 

nakkale) .Y. 336 
Con&truction hôpital (Mun. Tossia) .\: 334 
Reparation canalis. caserne (Comm. lst. Findikli) .\! 340 
Mcches ( ir. Gen. Fab. Milit.) .\'316 
Benzine : 3000 tonnes (Dir. PTT. lstanbul ) .'\! 340 
Stores bleus : 179 pieceı (Mun. lstanbul) .\! 338 
Charbon de bois : 'i2 tonnes- Charme : 1050 thceki- Chene : 250 

tcheki (Comptabilite Lycees lstanbul) .\~ 340 
Chaudieres a vapeur: 4 pieces- Reservoir d'ea.ı: 8 pieces (Eco· 

nomat Tophane) .\; 340 
Etoupe: 100 tonnes (Chemins de Fer Etat) .\ ; 340 
Provisions : 29 lots - Legume fraia : 37 lots (Comptabilite Lycees 

Istanbul) .\; 340 
Tuyaux en fonte avec flanges: 37 pieces- Corde chanvre: 1300 

kilos- Id. sroudronnee : 1000 kiloı- Bougies spermıceli : 30000 
pieceı- Parafine: 300 kilos (Chemins de Fer Etat) .:Y: 340 

Cable ıoua marin : 700 m. (avec boites et coffretı) (Chemina de 
Fer Etat) .\: 340 

Briques r efractaire: 20000 pieces (Cheminı de Fer Etat) .\! 340 
Construction pavillon a Sivaa (Com. Achate Division Sivu} .\: 3 116 
Lait : 70 tonnes (Inte :ıdance Ankara) No 341 
- - ----- - -·-. 0 •~ """' , ·•--- o. _ .. ___ -~--. ~?0000 l'irr-•- A-

grafes : 92000 pieces - Boucle de pantolona : 25 pieceı (Gen
da: merie Gued kpacha) No 341 

Etoffe pour costumes : 505 metres (Comptab. Lyceeı lst.) N. 341 
Transport poıtal Eyou~ Kemerbourraz et vice-verea (Bureau PTT 

Eyoub) N. 341 
Canevas a cylindre- Drap bleu et rouge (Comm. G. Gendırmerie 

Gedikpachn) N. 34 
Construction d'un hangar et de ıes dependances (Sicge Centra l Li· 

gue Aeronautique) N. 349 
Forge: 1 piece (Min. Def. Nat. Ankara) N. 342 
Construction d'un hangar et de ses dependances a E.timessut (Siege 

(Central Ligue A eronautique) .\! 349 
Construction Maison du Peuple a Kars (Preıidence Parti du Peu-

ple Kara) ,;\! 350 
Cuir, clous, maroquins, fil: 30 lota (Municipalite lstanbul) ~\: 350 
Peinture pour les bouees (Du Commerce Maritime lıtanbul) 
• Chausaures : 246 paires (Direction Venteı Douanes Galata) 

.\! 351 

Mardi 25 Mai 1937 

Dcversement a la mer des ordures de Beyoghlou et de Bechiltta
che (Municipalite Ist .) ,\; 339 

Reparation frigorifique et pavillon de depecement (AbaUoir Karaa
ghatcb) (Municipalite lst.).\; 341 

lnstallation crochets a l'abattoir de Karaaghatch ~\'! 341 
Chambre a air (38 x 7) : 7 pieces - Pneus pi ece (Pour Auto Ser-

vice extinat.) (Municipalite Ist.) .\! 343 
Regiıtres et pieces imprimees : 3 lots (Municipalite Ist.) !ı! 343 
P, oduits plıarmaceutique ~: 59 lots (Munici pali e Istanbul) .\~ 342 
Ch ugemt'nl et ci ech11rgt'nıen t de 10000 t on ~eı; ele houi lle iı la s ta· 

lıon d~ B ıl tıjık ( Clıem ns de F«·r E:aı) .Y 3:S5 
Eto fc ı ,ouı c ı, o-ı ' : 100( O mf.tı<.·s (1Ai ıi sl<'re D-.fl· ı:e Ne ı onnle 

Ankara ) No 340 
.Cokc : 810 tonnes- Tout venant: 2050 tonnes Houille criblce: 

100 tonnes (Direction Comptabilite Lyce .. lstanbul) No 340 
Y c ghourd : 60 tonnes (lntendance Ankara) No 341 
Conıtruction pavillon de cavaler:e et dependan~ea a Ayazag-ha 

(Com. Ach. latan bui Findikli) 
Construction maisondu Vali(Com. Permanente Vilay. SivH) N.342 
Pain pour penitencier : 12000 kilos (Procureur General Tokat 

No 342 
Transport de ıel pendant la duree an (Direction Monopoleı Sam

soun) No 348 
Pain pour le peni tenci er d' Afion (Procureur General Afion) N. 350 
Preparation carte actuelle de Gueunen : 200 ha (ai. ). (Municipalit' 

Geunen) No 350 
Fil de fer galvanise: 50) kiloı- Fil de fer ıalvanise pour enıbal

lage : 1300 kilos- Fil barbele galvaııiıe : 500 rouleaux (Che
mins de Fer Etat) .\: 351 

(Lire la suite en 3me pare) 


