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İÇiNDEKiLER: 

a) Münakasalar 

1 Erzak, Znhire, Et, Sebze v. s. 

2 İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 
3 İlaçlar, Klinik ve ispençiyari alat) Hastane levazımı 
4 Elektrik· Ha va gazı· Kalorifer tesisat ve Malzemesi 
5 Kereste - Tahta v. s. 

6 Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
1 Mobilya, Ev ve Büro eşyaları muşamba halı v. s. 
8 Müteferrik 

b) Müzayedeler 
1 - Müteferrik: 

a) MÜ N A K A S A L A R 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Askeri F abrıkalar Umum Müdürlüğünden: 

50000 kilo un 

Tahmin edilen bedeli 5500 lira olan yukarda mıkt rı yazılı un 
Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü satınalma komisyonunca 
29-1 ·937 tarihinde cuma günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale 
edilecektir. 

Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin mu· 
vakkat teminat olan 412 lira 50 kuruşu havı teklif mektuplarını 
mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendile
rinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

2-İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 
Erzurum Vilayeti Nafıa Müdürlüğündt n: 

1- Eksiltmeye konulan iş Üçüncü Umumi Müfettişlik merke· 
zi olan Erzurum şehrinin İstanbul kapısından batlayıp Kiremit
toprak Kars ve Sütnisan tabyalarından geçen hattı muttasıl ve 
Sarıkamış dekovil istasyonile yeni mezbaha şimalinden bir kilo
ınetro mesefeden geçen hattı mevhum dahilindeki meskun ve 
gayrimeskun kısımlarından 500 hektarının haritasıdır. 

2- Muhammen bedeli hektar. yirmişer liradan 20 bin lira. 
3- Bu işe aid şartııame ve evrak şunlardır . 
A- Nafıa Vekaletince kabul edilen şehir ve kasabaların ha

lihazır haritasının alınmasına ait şartname. 
B- En.urum şehirinin haritasının alınmuına dair hususi şart

name. 

C B!lyındırlık işleri genel şartnamesi. 
istekliler bu şartname ve evrakı Erzurum Vilayetinden ala

bilirler. Eksiltme 15-2-937 günü saat 14te Erzurum Vilayeti dai
resinde yapılacaktır. Eksiltme kapalı zarf usulile "llacaktır. 

4 - Ekıiltmeye girebilmek için istekJiJerin 1500 lira muvakkat 
teminat vermeıi, bundan başka aşağıdaki şartları haiz olması la
zımdır. 

A- Şimdiye kadar herhangi bir şehrin 200 hektardan aşağı 
olmamak martile haritasını aldığına dair vesika ibraz etmesi. 

B- isteklilerin harita mühendisi veya bu işi yapabileceğine 
dair Nafıa Vekaletinden veya Harita Umum Müdürlüğünden alın
mış vesikası olması. 

5- Teklif mektubları yukarıda 4 üncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Erzurum Vilayeti Dairesinde Eksiltme 

Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektablar 4 üncü maddede yazılı aaate kadar gel
miş olması ve dış zarfların mumla iyice kapatılmış olması şarttır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilemezler. 

• * • 

Üsküdarda bir istinat duvarı tamir edecektir. Bak: İstanbul 
Belediyeıi İlanlarına. 

3-haçlar, Ki inik ve İspençiyari alat: 

İstanbul Belediyesinden : 

Karaağaç müessesatı ıçın lüzumu olan 1 500 kilo 
amonyak açık eksiltmeye konulmuştur. Bunların hepsine 
1905 lira bedel tahmin olunmuştur. .Şartnamesi levazım 
tnüdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. lı kanunda 
Yaıılı vesika ve t 42 lira 88 kuruşluk ilk teminat makbuz 
~:Ya "?e~tubile beraber 28· l-937 perşembe günü saat 14 

Daıını Encümende bulunmalıdırlar. (M) 

GAZETESi 
Hergün çıkar iktisadi, ali ve ticari gazetedir 

CUMA 

Ankara Nümune Hastarsi Başlabibliğinden: 

Hastaneye muktaıi miktar, ins ve tahmini fiatile ek· 
siltmenin şekli ve muvakkat tminatı aşağıda yazılı alatı 
cerrahiye ve Röntken malzenısi 15 kanunsani 937 tari
hinden 30 kanunusani 937 tanine kadar 15 gün müd
detle ayrı ayrı açık eksiltmey kr;nulmuştur. 

Şartname ve listeleri Ankaada Nümune hastanesinde 
ve İstanbulda Sıhhat ve İçtim< Muavenet Müdürlüğün
de görülebilir. 

Eksiltme 30-1·937 cumartei günü saat 11,30 da An
karada Nümune hastanesinde rapılacaktır. 

Şartnamenin A, C, O, E, fıralarında yazılı kıymetleri 
teminat olarak vermek istiyener hunların aynen Komis
yonca alınması yasak olduğmılan, daha evvel bir mal 
sandığına yatırarak makbuzunı ibraz etmeleri lazımdır, 

Lira K. 
205800 

165000 

Muvakkat teminat 
Miktarı Lira K. Cinsi Eksiltmenin şekli 

91 kalem 155 00 Ce-rahi alat ve Açık eksiltme 

6 kalem 124 00 
edevat 

Röıtgen ampulu Açık eksiltme 
ve malzemesi 

Adet 

İDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLAR) 

İdarehanemizde görüşülur 

Telegr.: İst. MÜNAKASA 
Telefon: 42425 

Posta kutusu N. 1261 

15 İkinci kanun 1937 

Adapazarı Belediyesinden: 

1 Trifu~ Ceryan Transformatörü 75 KVA. 
3150 380-220 V. 50 periyot. 

2 Yağ banyolu üç kutuplu 200 A. anahtar ve Dizjönktürile 

18 
6 
6 
2 

40 

beraber 
Tek kutuplu tefrik anahtarı 200 A. 
Yüksek tevettür için üç kutuplu 200 A. 
Yüksek tevettür için boru şekli sigorta ve hamili 
Primer dizjönktör IO A. 
Diyazet sistemi hava. hat sigortası ve tderrüatı 50 ve 35 
mm. den 1000 Kg. bakır tel. 

Açık eksiltmeye konulan ve muhammen bedeli 2000 liradan 
ibaret bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı transformatör ve 
teferrüatına talip çıkmadığından eksiltme müddetinin IO gün 
uzattıldığı, talip olanların 21-1·937 perşembe günü saat 15 de 
159 liralık muvakkat teminatla Adapazarı Belediye Encümenine 
müracaatları ilan olunur. 

ı ~====~~~==~~~==~ 

1
5-Kereste, tahta ve ~aire 

Devlet Demıryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

1 

4-El~ktrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme I 
j lstanbul Komutanlığı Satıııalma Komisyonundan: 

Muhammen bedeli 13407,90 lira olan 12000 darhat kayın tra
versi ite 3 takım 189 adet kayın makas traversi 29·1-937 cuma 
günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankara idare binasında 

satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1005,59 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, Resmi Gazeteni" 7-5·936 gün 
ve 3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dai
resinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,3~ a ka
dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Tayyareye top atan topçu bataryaları için 3 ve 5 amperlik 
1000 tane sigortaya ihale günü talibi çıkmadığından P.Çık ek!ıilt
me ile ihalesi 18-1-937 pazartesi günü saal 15 de yapılacaktır. 
Muhammen tutarı 350 liradır. Şartnamesi hergün öğleden evvel 
komisyonumuzda görülebilir. İsteklil~rin 26 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektublarile beraber ihale günü vakti muayyenin
de Fındıklıda komutanlık aatınalma komisyonuna gelmeleri. 

Nafıa Vekaletinden: 
28-1 937 perşembe günü ihalesi yapılmak üzere pazarlıkla 

ekıiltmiye çıkarılan Ankarada Sıyasal Bilgiler okulu yemek 
asansörü inşaatı ve tesisatıdır. 

Keşif bedeli 1500 liradır. 
Bu !şe aid evrak şunlardır: 
A- Eksiltme şa~tnamesi 
B Mukavele projesi 
C Keşifname 

D- Hususi şartname . 

İstiyenler bu evrakı yapı işleri umum müdürlüğünden alabi· 
lirler. Eksiltme 2~ 1-937 perşembe günü saat 15 de Nafıa Veka
letinde yapı işleri eksiltme komisyonu odasında pazarlık suretile 
yapılacaktır. Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 102 lira 50 
kuruş muvakkat teminat vermesi ve yapı işlerinden alınmış ehli· 
yet vesikası göstermesi. 

İsteklilerin bu vesaiki havi zarflara 3üncü maddede vazıh sa
atten bir saat evveline kadar eksiltme komisyonu -r~isliğine 
makl:uz mukabilinde vermesi muktazidir. 

Erzurum Vilayeti Nafıa Müdürlüğünden: 

1- Eksiltmeye konulan iş Erzrum Nümune hostanesinin ka-
lorifer tesisata işidir. 

2- Keşif bedeli 12700 liradır. 
3 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A- Plan. 
B- Umumi şartname. 
C- Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D- Keşif ve silsilei hesab cetveli· 
4- Ekıiltme 17 şubat 9J7 nci günü saat 14 de Nafıa Müdü

riyeti odasında yapılacaktır. 
5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 953 lira muvakkat 

teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki şartları haiz olması la
zımdır. 

6- Şimdiye kadar bu gibi işleri yaptığına dair Nafıa Veka
letinden almış olduğu ehliyet vesikasını ibraz etmesi. 

1 - Ticaret Odası vesikası ibraz etmesi. 
8- İşbu evrakı okumak iıtiyenler Erzurum ve İstanbul Nafıa 

müdürlüğünde okuyabilirler. 
9 - Teklif mektubları yukarıda 4üncü maddede yazılı saat· 

ten bir saat evveline kadar Erzurum Nafıa Müdürlüğüne verile· 
cektir. Posta ile gönderilecek mektublar 4üncü maddede yazılı 
saate kadar vermiı olması ve dış zarfları mumla iyice kapatılmış 
olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
İstanbul Asker konağında bulunan kaloriferin tamiri 19- 1-937 

salı günü saat 14,30 da Tophanede satınalmeı komisyonunda pa
zarlığı yapılacaktır. Keşif bedeli 999 liradır. İlk teminatı 15 li
ra4ır. Şartname ve keşfi komisyonda görülebilir. isteklilerin 
şartnamesinde iltenilen belgelerle beraber belli aaatte komisyo
na gelmeleri. 

Şartnameler parasız olnrak Ankarada malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden Eskişehir ve İzmir 
mağazalarından dağıtılmaktadır. 

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

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Kuleli Askeri Lisesi için 2400 adet firenk gömlegi şartname
sinde değişiklik yapıldığından açık eksiltme i 4-2-937 perşembe 
günü saat 14,30 da Tophanede satınalma komisyonunda yapıla· 
caktır. Tahmin bedeli 3600 liradır. İlk teminatı 27) liradır. Şart· 
name ve nümunesi komisyonda görülebilir. isteklilerin belli sa
atte komisyona gelmeleri. 

7-Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Halı v .s. 

M· M. V. Satmalma Komisyonundan: 

Vekalet ihtiyacı için 2 tane yatak, 4 tane yastık, iki 
tane yorgan, 1,500 metre ambalajlık amerikan bezi, 100 
kilo mühür kurşunu ve 200 kilo kınnap pazarlıkla alına· 
caktır· İsteklilerin 16· 1-937 cumartesi günü saat 1 t de 
M. M. V. satın alma komisyonuna gelmeleri. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma 
Komisyonundan: 

Bir tanesine dokuz lira dr.ğer biçilen sekiz yüz batta· 
niye 1-2-937 pazartesi saat 14 te kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulacaktır. Şartnamesi parasız komisyondan 
alınabilecek olan battaniye eksiltmesine girmek isti yen. 
lerin 540 liralık ilk teminat sandık makbuz veya banka 
mektublarile şartnamede yazılı belgeler içinde bulunacak 
teklif mektublarını belli günü saat 13 e kadar komisyona 
vermiş olmaları. 

• • • 
12 tane paspas alınacaktır. Bak: İstenbul Belediyesi İlanlarına . 

8-Müteferrik 

Ziraat Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

l - Kayseri yonca deneme ve yonca tohumu temizle
me istasyonu için kapalı zırf usulile bir aded yoncıl 
tohumu temizleme makinesi sakın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedel 8000 lira, muvakkat teminat 
600 liradır. 

3- Eksiltme 8·2-937 tarihinde saat l 5 te Vekalet 
binasında yapılacaktır. 



4- Şartnameler Ankarada Ziraat Vekaleti Ziraat U. · 
Müdürlüğünden, lstanbulda Ziraat Müdürlüğünden parasız 
olarak verilir. 

5- İsteklilerin teklif mektublarını teminatlarile birlik· 
te muayyen günde 2490 sayılı 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı vesikalarla eksiltme saatinden bir saat önceye ka· 
dar Komisyon reisliğine vermeleri ilan olunur. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

1- 1 adet muhtelif tezgah ve 3 adet kazancı örsü pazarlıkla 
eksiltmeye konmu,tur. 

2- Tahmin edilen bedeli 9750 lira olup ilk teminat parası 
731 lira 25 kuruştur. 

3- İhalesi 30-1-937 cuma günü saat 14 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3üncü 

maddelerinde istenilen belgelerile birlikte ihale gün ve saatınds 
M. M. V. satınalma komisyonunda bulunmaları. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

istanbul Deniz Yollama Müdürlüğü emrinde bulunan 20 No.lu 
motörün makine aksamının tamiratı 2-2 937 salı günü saat 15,30 
da Tophanede Satınalma Komis,ronunda açık eksiltmesi yapıla
caktır. Keşif bedeli 635 liradır. ilk teminatı 47 lira 62 kuruştur. 
Şartname ve keşfi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni 
veaikalarile beraber belli saatte komiayona gelmeleri. 

• . "' 
İstanbul Deniz Yollama Müdürlüğü emrinde bulunan 20 No. 

matörün tekne tamiratı 2-2-937 salı günü saat 15te Tophanede 
Satınalma Komisyonunda açık eksiltmesi yapılacaktır. Keşif be· 
deli 1624 lira 5 kuruştur. İlk teminatı 121 lira 80 kuruştur. Şart· 
name keşfi komisyonunda görülebilir. İsteklilerin belli saatte ko· 
misyona gelmeleri. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

6 adet muhtelif tezgah pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur 
Tahmi~ f'dilen bedoeli 18000 lira olup ilk teminat parası 1350 li
radır. ihalesi 1-2-937 pazartesi günü saat !4 tedir. Eksiltm~ye 
gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3üncü maddelerinde istenilen 
belgelerle birlikte ihale gün ve saatında Ankarada M, M. V. sa
tınalma komisyonunda bulunmalar&. 

• • • 
Karaağaç buz fabrikasına lüzumu olan 'l8 parça malzeme alı· 

nacaktır. Bak: listanbul Belediyesi İlanlarına. 

• • • 
6000 kilo bel ipi alınacaktır. Bak: İnhisarlar U. Müd. ilanına. 

• • • 
1250 adet büyük ve 150 adf't küçük süpürge alınacaktır. Bak: 

İnhisarlar U. Müd. ilanına. 
• • • 

100 kilo mühür kurşunile 200 kilo kınnap alınacakbr. Bak: 
Mobilya sütununda M. M. V. ilanına. 

b) M . Ü Z A V E D E L E A 

1-Müteferrik 

İstanbul Belediyesinden : 

Hepsine 184 lira kıymet biçilen Beyoğlu Kaymakam
lığı anbarında mevcut olan küfe, simitci camekanı, kes· 
tane mangalı, tel dolap ve saire satılmak üzre pazarlığa 
konulmuştur. Eşyanın listesi levazım müdürlüğünde görü· 
lebilir. İstekliler 13 lira 80 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 19· 1 ·937 salı günü saat 14 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (M) 

İstanbul İkinci İcra MemurJuğundan: 

Bir borçtan dolayı paraya çevrilmesine karar verilen mahcuz 
kadın iskarpinlerinin birinci açık arttırma suretile Beyoğlunda 
Galatasarayda Avrupa pasajında 2 numaralı dükkanda 16-1-937 
iÜnüne raslıyan cumartesi günü saat 9 dan 10,30 a kadar satıla
cağından talip olanların yevmi mezkiirda mahallinde hazır bulu
nacak memuruna mürac:ıatleri ilan olunur. 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğündenj 

1- Şartname ve nümunesi mucibince 6000 kilo bel 
ipi pazarlıkla satın alınacaktır. 

2- Pazarlık, 1-2·937 tarihine rastlıyan Pazartesi gü· 
nü saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesin· 
deki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

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

1 

• 

1- Nümunesine uygı olmak şartiyle 1250 ad.et bü· 
yük ve 150 adet küçük sıürge pazarlıkla satın alına· 
caktır. 

2 Pazarlık 27-1-937 tarihine rasthyan Çarşamba 
günü saat 11 de Kabataa Levazım ve Mübayaat şube
sindeki ahm komisyonunt yapılacaktır. 

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

4- İsteklilerin pazarl için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme pararile birlikte adı geçen Komis· 
yona gelmeleri ilan olurr. (241) 42 l -3 

* * • 
1 - 23-11-936 tarihine ihalesi yapılmıyan t 5000 lira 

muhammen bedelli beher 3500 litre hacminde 4 adl!d 
kanyak inbiği yeniden kaalı zarfla eksiltmiye konulmuş-

tur. 
2 - Eksiltme, 2·2·937 tarihine rastlıyan 

saat 15 de Kabataşta le-azım ve mubayıat 
Alım Komisyonunda yapacaktır. 

3- Muvakkat temint l 125 liradır. 

salı gunu 
şubesindeki 

4- Yeniden tanzim dilen şarhame ve şemalar pa· 
rasız olarak her gün söz geçen şubeden alınabitlr. 

5 - Ekailtmeye girm~ istiyenlerin asgari bir hafta 
evvel fiatsız teklif ve plalarını inhisarlar Müskirat fab
rikalar şubesine Yermeler ve eksiltmeden eYvcl teklif
lerinin kabulüne dair yeska almaları lazımdı•. 

6- İsteklilerin yukarda tayin olunan gün Ve! s:ıatte 
eksiltmeye girebilmeleri tin mühürlü teklif mektubunu 
ve ayrıca kanuni vesikala-ı ihtiva .decek olan kapalı 
zarflarını en geç ihale gihü tam saat t4 de kadar yu
karıda adı geçen alım l<ami'}'onu Reisliğine teslim et· 
meleri ilan olunur. "3618,, 514 3 - 4 

İstanbul Belediyesi Ilcinları 1 
Muhammen 

bedeli 
İlk te· 
minatı 

Zeynep Kamil doğum evine lüzumu 
olan 70X45 boyunda 12 tane paspas 50 ~,75 
Karaağaç buz Fabrikası ve soğuk 
hav~ mahzenine lüzumu olan 28 par· 
çadan ibaret malzeme .ıtoo, ı a .l~ 

Üsküdar İhsaniyede ağaçlanmış olan 
kısımda yıkılmış olan istinat dıvarının 
tamiri 133144 l0,31 

Yukarda muhammen bedelleri yazılı 3 türlü malzeme 
ayrı ayrı pazarlığa konulmuşlardır. Şartnameleri encümen 
kaleminde görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 18-1-937 pazar
tesi günü saat l 4te Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(B) 38 

• • • 

Hayvan Sahiplerinin nazarı 
Dikkatine 

dımcı göndererek yardımcı ile 
imar ve ihya esaslarını şart 
koşan bir mukavele yapacak· 
lar, 16 maddede zikredilen iş 
leri vaktinde yaptıracaklardır. 
İstenilen emek ve bakımı fın
dıklığa vermekten imtina e
denler veya vaktinde yapmı

yanlar hakkında fındık talimat 
namesinin cezai hükümleri tat· 
bik edilecektir. Bu tali •natna
meniu köyde tatbik ve takibi 
işleri ile ihtiya• heyeli ve muh
tarlar meşgul olacaklardır. 

sali hayvanları buraya getire· 
rek karile satıyorlar. 

Anadolu TahvillP.rinde 
T emevvüçler 

Anadolu tahvilleri mahsüs 
bir derecede düşüyor. Tahvil
lerin ancak yüzde yirmi beşi 
hariçte olduğu halde, bu düş· 
künlüğün sebebi , faizlerinin 
henüz öden nemiş olmasına atfe· 
dilmektedir. Öğrendiğimize 
göre, tahvillerin en büyük ak
siyoneri hiiiıümetimizdir ve bu· 
nun yüzde 50 si hükümetin, 
25 şi yurttaşların elindedir. 
Tahvillerde tahavvüller devam 
ettiği taktirde Türk hamillerinin 
zarar görmt>leri ihtimallerinden 

bahsediliyoı Borsa acenteleri 
müşterilerinin hukukunu koru
mak icin Anadolu Demiryolları 
şirketine müracaat etmişlerdir. 

, Muhtemel nrarları önlemek 
için, esaslı tedbirler alınması 

lüzumu görülmektedir. 
Dün öğleye kadar obligasyon 

38,-t5 liradan 37,70 liraya düş
müş ve 38 lirada kapanmıştır. 

Diğer eshamın vaziyetinde bir 
değişiklik yoktur. 

Deniz bankası hisse 
senetleri 

Cümhuriyet Merkez banka
sının hisse senetleri üzerinde 
hararetli alıcıları artını~lır. Meı
keı Bankasının hisse senetleri 
9t liraya satılmaktadır . Bu sı· 
caklığın sebebi banka hissedar · 
lar meclisinin yaklaşan umumi 
;-;•imaıdır. Rn şubatın dördün
cü günü toplanacak olan mec
lisin kararları şimdiden tahmin 
edilmektedir. Bu yüzden içtima 
gününe kadar hisse senetleri
nin yüz lirayı bulacağını dü
şünenler bile vardır. Hatta sa
tıcı azalmış ve alıcı artmakta
dır 

Kabzimallar tüccarlığa 
geçtiler 

Bu seyyar satıcılar içinde 
sermayesi fazlaca olanlar çok 
hayvan topladıkları için bun
ları şehir içindeki tavukçu dük· 
kii.nlarına toptan devrediyorlar. 

Piyasaya sürülen bu kümes 
hayvanları içinde iyi beslenmiş 
olanlar çoktur. Fakat bir kıs
mının da iyi gıda verilmediği 
için çok cılız yağsız ve eti le· 
ıetsiz olduğu görülüyor. 

Beş yıllık programlar 
Dahiliye Vekaleti, vilayetler· 

den beş senelik birer çalışma 

programı istemiştir. 

Buna sebeb şudur: Vilayetlerin 
mahalli mahiyeti haiz hizmet
lerinden hiç birinin mahalli ih
tiyaçlara ve bi!nye kabiliyetine 
uygun şekilde tesis ve tanzim 
edilmediği, metodlu ve planlı 

çalışmanın hakim olmadığı gö
rülmüştür. 

Vekalet, İstanbul vilayetine 
göndı!rdiği tamimde: Hizmet
leri gelir ve ihtiyaclara müte
vazin şekilde y\ırütmek, mahal
li inkişafı temin etmek demek 
olacağına göre her şeyden ev
vel bu mühim boşluğun doldu· 
rulması ve bütün hareketlerin 
plana alınmasının kararlaştırıl
dığını bildirmiştir. 

Binaenaleyh 937 mali yılın
dan itibaren tatbikine geçilmek 
üzere bi:inye kabiliyeti ve ma
halli ihtiyaçlara göre beşer se
nelik iş programları vücuda 
getirilecektir Programlar, vi· 
layet umumi meclislerinin tas
dikinden geçecek, ona göre 
tahsisat konacaktır. Beşer se
nelik programlar Dahiliye Ve
kaletince tasdik edildikten son
ra tatbik olunacaktır. 

Ü ı üm satışlari 
Tariş üzüm kurumunun is-

tastisti'Klerine göre 936-937 
mahsul mevsimi başlangıcı olan 
20 ağu::ıtos 936 tarihinden 31 
birinci kanun 936 akşamına ka
dar izmir limnnından ecnebi 
memleketlere 51, 171 , 19U kilo 
üzüm ihraç edilmiştir . Bundan 
26, 197,659 kilo Almanyaya, 
4,8.t0,000 kilo Holandaya, 9,968 
bin üç yüz otuz beş kilo İn· 
giltereye, 10,921, 125 kilo muh· 
telif memleketlere ihracat ya· 
pılmıştır. 

Vasati satış fiatleri 7 numa· 
ra 13,5 kuruş, 9 numara 16 
kuruş, 10 numara 19 kuruştur. 
Geçen seneki ve ati fiatler 1 
numara 13,25 kuruş, 9 numara 

Sebze ve meyvacılar cemi· 
yeti idare heyeti istifa ettikten 
sonra heyeti umumiye iki defa 
kongreye çağrılmış ve ekseri-

14,5 kuruş, 10 numara 16,5 
kuruştu . 

1 - Eminönü, Fatih, Bt!yoğlu, Beşiktaş, Bakırköy, 
Eyup mıntakaları dahilinde iki aydanberi yapılmakta olafi 
Ruam mücadele heyetine halen eshabı tarafından getiril• 
memiş olan (at, kısrak, beygir, tay)ların ikinci kanunun 
yirmisine kadar merkez ittihaz edilen Fatih Belediye hay
van hastanesine getirilmesi ve bu müddet hitamında ya· 
pılacak umlımi taramada muayeneden geçen hayvanatın 
tırnaklarına vurulan (R) damgası görülmeyen ve her 
hayvan için ayrı ayrı verilmiş olan vesikaları mevcut ol
mayan eshabı hayvanatın hayvan sağlık zabıtası kanunu 

yet olmadıgı görülerek cemi
yet feshedilmişti. Bu cemiyete 
mensup azalar bahçıvanlar ce
miyetine kaydedılmektedirler 

Fakat meyve ve sebzeciler 
cemiyeti azalarının ekseriyetini 

._teşkil eden kabzımallar bahcı
vanlar cemiyetine girmemekte· 
dirler. Bunlar her hangi bir ta
cir gibi Ticaret odasına kayıtlı 

olacak, fokat hiç bir cemiyete 
mensup olmıyacaklardır. Bu 
vaziyt"te göre m~yve ve sebze· 
ciler cemiyetinden bahcıvanlar 

cemiyetine giren azalar sebze
ciler ve meyvacılardır. 

62 65 b;n ton tahmin edilen 
bu seneki rekolteden memle
ketim izde ancak 13-14 bin ton 
stok vr.rdır. Bu miktar, yeni 
mahsul zamanına kadar tama
men satılacaktır. Fiat farkı se
bebile üzüm mahsulümüz, bu 
sene memlekete fazla para gir· 
mesine amil olmuştur. 

Bulgaristanda yağlı tohumlar 
istihsal ediliyor. 

Bulgaristanda harpten evveıki 
senelerde yağlı tohumlar istih
sali ga} et mahdut nisbette ya
pıld~ğı halde son senelerde bu 
maddelerin istihsali önemli 
derecede artmış ve Bu lgaris
tana büyük bir gelir temin et
miştir. 

ahkaioına göre tecziyeleri cihetine gidilecektir. 
2- İkinci kanunun sekizinci gününden itibaren Ka· 

dıköy, Üsküdar mıntakaları dahilinde mücadeleye başlan
mış olduğundan merkez ittihaz edilen (Selimiyede küçük 
sıhhiye baytar mektebine) hergün sabah saat sekizden 
itibaren yukarıda bahsedilen hayvanatın getirilmesi ve 
getirıııeyenlerin cezalandırılacağı bildirrnr. 37 

PİYASA 

Fındık müstahsillerine 
beyanname 

ı;::wwwc:w::c::::ı ::a::::: 

HABERLERİ 

, dirilmiş, gösterilen ihmal ve 
lakaydiye işaret edilmiştir. 

Kümes hayvanları 
Belediye, iyi yetiştirilmemiş 

tavukların satışını yasak etmek 
için yeni bir tedbir almak üze
re tedkikata başlamıştır. Bele• 
diye, ayni zamanda bir tavuk 
mezbahasına da lüzum görüyor 
Bununla beraber bu hususta 
henüz kati bir karar verilme• 
miştir. 

Tavuk, piliç, kaz, hindi sa· 
tı cıları ~on zamanlarda şehri· 

mizde çok ar~mıştır. Bu kümes 
hayvanları ya İstanbula yakın 
yerlerden getirilerek satılıyor, 

yahut ta şehir civarında yetiş-

Bulgaristandan 936 yılı ile 
936 yılı zarfında ihraç edilen 
yağlı tohumların tutarı karışık
lı olarak aşağıda gösterilmek
tedir: 

935 de cobza tohumu 49.622 
bin leva, 936 da 3, 175,000 leva 
Soya tohumu 29,433.000 
leva, 936 da 3.175,()()(J leva 
Ayçiçeği tohumu 117.523,000 
leva, 936 da 75,708,000 leva 
Colz.ıyağı tohumu 47.129,000 
leva, 936 da 58,288 .000 leva, 
Ayçiçeği yağı 4,396,000 leva 
936 da 58,288,000, Küspe 4-1 
milyon 540,000 leva, 936 da 
44,226,000 

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

Giresun Valisi Feyyaz Bosut, 
fındık müstahsillerine hitaben 
bir beyanname neşrettilmiştir. 
Bu beyannamede fındıklarımı· 
zın verimini artırmak için esıas

lı tedbirlere ihtiyaç oldutu bil-

Beyannamede fındıklıda 

her m e v s i m d e yapı · 

lacak işler 16 madde-de bildiril
miştir. Kasaba ve şehirde otu
rup ta köyde bahçesi bulunan 
ve ziraatle meşgul olmıyanlar 

fındıklıklarının başına bir yar-

tiriliyor. İstanbul halkından bir 
çok kimseler, haftada bir iki 
defa Mudanya, Yalova gibi İs
tanbula yakın yerlere gidiyor· 
lar ve orada köylüden ucuzca 
tedarik ettikleri tavuk ve em-

936 yılı zarfında Bulgaristaıı 

dan ihraç e..f ilen yağı tohunı· 
ların değeri 300 milyon levayı 
baliğ olmuş ve bu memleketil1 
umum ihracatının yüzde 10 uıııl 
tetkil etmiştir. misyona gelmeleri ilan olunur. (242) 43 1-4 



15 ikinci kanun MÜNAKASA GAZETESl --
İstanbul Ticaret ve Zahire Borsası fratelli S P[HCO 

Galata Gümdiklcri knrş~ 1 14-1-1937 
İthalat : 

Buğday 390 arpa 150 çavdar 150 yapak 35 1 4 mısır 54 ~ulgur - yulaf - , 

f l 8 am un 45 tiftik - iç badem - mercımek - kepek 7,, asu ye sus 
kuşyemi - pamukyağı 10 zeytinyağı 1 3 4 pamuk 2 susam yağı ~ nohut 
iç ceviz _ İç fındık - Haşaş tohumu haşaş yağı - B. pey ır 17 

kaşer -kabuklu ceviz - keten tohumu - irmik 12 ton afyon - kilo 
çakal _ kedi kunduz - sansar - tavşan - tilki - varşak - zerdeva 
- adet. 

İhracat: 
Buğday - arpa - çavdar - yapak - ketentohumu - iç ceviz -
tiftik - razmol 690 fındık 4 Fasulye 19 3 4 kabuklu ceviz - kuş yemi 
Afyon 160 kilo sansar - zerdeva - tilki varşak çakal - tavşan 

2- Satışlar : 

Butday yumuşak kilosu (j kuru9 37 paradan 7 kuruş 12 paraya 

" Kızılca 

Arpa 
Çavdar 
Burçak 

sert 

Mısır Beyaz 
Mısır sarı 

Nohut Natürel 
Susam 
Yulaf 
Fındık içi 
Beyaz peynir 
Tiftik m l 

" ,, 
,, 
,, 
" 
" ,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

6 
5 
5 

4 

Yapak Anadolu ,, 63 
,, Bursa ,, 
,, Diyarbekir ,, 

Zeytinyağı yemeklik kilosu 59 
Sansar derisi çifti 3200 
Zerdeva ,. ,, 4100 
Porsuk ,, ,, 650 
Tilki ,, ,, 600 
Kedi 
Çakal 
Tavşan 

" 
" 

3- Telgraflar 13 1 937 

,, 
,, 

adedi 24 

" 
" 
" 
" 
" ,, 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" ,, 

" 

19 
15 
30 

35 

30 

kuruştan 

" ,, 
" ,, 
» 
,, 

" 
" 
" 
" 
" 

" ,, 

" 
" 
" ,, 

" 
" 

,, 
4100 

700 

,, 

6 
5 
6 

5 

5 

,, 

" 
" 
" ,, 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" ,, 

kuruşa 
,, 

" 
" ,, 
" ,, 

29 
20 
2 1 2 

10 

20 

Londra Mısır Laplata 2 ci kanun tahmili korteri 23 Şi. 7 1 2 P. Ki 3 Kr. 33 Sa. 
,, keten tohumu ,, ,, ,, tonu 12 Ster. 7 1 2Şi. ,, 7 ,, 56 ,, 

,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 
,, 
" 
" ,, 
,, 
,, 

28 ton. 
jdet 

kadar 
,, 

" 
" ,, 
,, 

" ,, 
" 
" 
" 
" ,, 
" 
" 

Hüdavendigar Han. 

Telefon: 417H2 

Amsterdam Kompani 

Neerlandez dö Navigasyon a 
vapör Anvers , Rotterdam, A · 
msterdam ve Hamburg için ya· 
kında hareket. 

CALIPSON 
" 

13 16 ,, 
Neerlandez kompanya sının 

nehri vapurları limanlar i ~in 
hususi ve @eri seferle r 

Bütün limanlar için Neer· 
landez Kumpanyası ile anleışı l 

mak suretile bütün dünya li· 
mantarı için doğru ~:on~imen· 

tolar verilir . 

İTHALAT SERVİSi 
Burgaz, Varna, Köstence için 
hareket. 

CAUPSO 
HERKULES 

13 2ci kan. 

20 " 

Jtalyan Seyahat Kumpanyas ı 

Dünya seyahat teşkilatı 

Götürü seyahat 

O tellerde oda tutulması 

D eniz yolu bilelleri 
Hava yolu " 
Demiryolları ,, 
Bagajların sigortas ı 

İtalyan demir yoll arında 
yüzde ~O tenzilat 

Galata Gümrükleri karşısında 

Hudaverdigar ha n 

Telefon : 44792 
da FRATELLI SPERCO 
nezdinde C . 1. T . ye müra · 

caat olunur. 

1 

1 

Anvers Arpa Lehistan ,, Şubat ,, 100 kilosu 120 B. Frank ,, 5 ,, 11 ,, 
Liverpul Buğday Mart ,, 100 !ibresi 8 Şi. 10 3 4 P . ,, 6 ,, 08 ,, 
Şikago ,, Hartvinter ,, Mayıs ,, Buşeli 135 1 8 sent ,, 6 ,, 27 ,, 
Vinipek ,, Manitoba ,, ,, ,, 128 l 2 ,, ,, 5 ,, 96 ,, 

Nippon Yusen Kaisah 1 

Hamburg İç Fındık Giresun derhal tahmil 100 ki.osu 160 R Mark ,, 81 ,, 39 ,, JAPON VAPUR KUMPANYASI 

Yokohama, Kobe, Singapur, 
Colombo, Süveyiş, Port·Said, 

Beyrut ve lst anbul limanlar ı 
arasında doğru seferler: 

,, ,, ,, Levan ,, ,, ,, 159 ,, ,, 80,, 88 ,, 

İstanbul Ticaret ve Zahire Borsasında Muamele Gören Maddeler. -
Afyon, Araşit yağı, arpa, Avderisi, Ayçiçeği yağı, Badem, Bakla, Bezelye, Börülce, Buğday, 

Bulgur, Burçak, Ceviz, Çavdar, Darı, Fasulye, Fındık, Haşhaş tohumu, Haşha i yağı, İpek, İrmik, 
Kaplıca, Keçikılı , Kenevir, Kepek, Keten tohumu, Keten yağı, Koza, Kuşyemi, Mercimek, Mısır, 
Nohut, Pamuk, Pamuk tohumu, Pamuk yağı , Peynir (Beyaz, Kaşar) Razmol, Susam, susam yağı, 
Tiftik, Un {Buğday, Mııır) Yağ, Yulaf. 

Pire, Marsilya, \' alansiya, Li
verpool için Hareket 

(doğru ve aktarmasız.) 
DAKAR MARU 18 2ci kan ' 

(Suite de la 4eme page) 

Les modifications a introduire a la loi de 
l'impôt sur les transactions 

Une reunion a ete tenue hier iı l'Union industrielle 
en vue de deliberer sur les eclaircissements com
plementaire. demandes par le ministere de l'econo
mie au aujet des modifications a introduire a la loi 
de l' impôt sur les transactions. 

Suivant la decision intervenue, les industriels et 
les commerçants travaillant dans les differentes 
branches de production nationale seront appeles a 
cmettre separement et le plus rapidement possible 
leur point de vue iı. ce sujet etant donne que le nou · 
veau projet de loi adhoc viendra en diıcussion iı. 

la G. A. N avant son depart en vacanceı. 

Les preparatifs pour la prochaine exposition 
de produits nationaux 

OELEGOA MARU 18 " 

aucune reponse n' -ı ete donne cependanl iı leur re · 
quete. 

Au monopole deı Stupefiants, on declare que la 
sıtuation l 'eclaircira bientôt apres un communique du 
ministere de l'Economie. 

La tendance generale de nos valeurs 
nationales est a la hausse 

Les fluctuations locales constatees ces derniers 
jours jours dans les prix des obligations nationales 
tendent a se stabiliser et iı s 'ameliorer. Les te'egram
mes arrives hier de Pari& faisaient ressortir que l'U
ni Turc avait conserve sa hausıe. Malgre des le · 
geres fluctuations iı la Bourss d'lstanbul, la tendance 
generale est iı la hausse . Seulfement, les obligations 
des chemins de fer d ' Anatolie ııont en baisse, leurs 
interets n' ayant pu encore etre payes. Au cours de 
ceJ deux derniers jours, les operation" sur les les 
titres nationaux ont considerablement augmente . 

Le marcbe des huiles 

Sayfa 3 

Okurlarımıza yeni bir kolaylık 

Sayrn m ifralılıil olmrlat ımı:a bir kula yit/\ olma/\ 
ıi:ı're Jıer g1111 Leak/ap eder ·k m· yun : ırf111da vn/,u 
lm/acak 1111111ak.ısa ue m ı :ayed<'frı i liste hali nele nc ~

relmey(' karar ve1</ik. 
nu yı11ıde11 ilifıa rcn (mulıtira :m/t111llllll takip edi

nı:. 

Gelecek üç gün zarfında vuku bulacak 
Miinakasa ve Müzayedeler hakkında 

U TİRA ---
Cumartesi 16-1·1937 

Y ~rli k ok: 400 ton (Ankara Lev. Amirliği) 
Tezgah: 30 adet (Nafıa Vekaleti). 
Arpa: 250 ton k uru üzüm: 9 ton (Kuklareli Tüm) 
Yatak, yastık, amerikan bezi (1500 m ), mühür kur.şunu (100 k) 

kın nap (200 k.) (Milli Müdafaa Vekaleti.) 

Pazartesi 18·1-1937 

Afyonda İnhisar Müdüriyeti binası inşası (İnhisarlar İdaresi). 
Zir hükümeti konağı tamirntı (Ankara Vilayeti). 
Alektrik anıtı için ~aya kaldırım inşası (Silifke). 
Muhtelif nakliyat (nakliyat Şeker fabri~alan TAŞ). 

Ç anakkale için malzeme 15 kaleın: İst. Komutanlığı Fın.dıkh). 
Fırın tesisatı (Çorlu kor} 
Maslak pevantoriyomunda elel<trik tesisatı (İst. Kom. Fındıklı) . 
Kablo tevzi kutuları: 10 kalem (Ankara PTT İdaresi). 
Lokomotif bakır kazanları (Devlet Demiryolları) . 

Mükessef hamızı azot deposı : 2 ad. (Askeri fabrikalar) · 
Madeni barometreler: 3 adet - arka ça ası 815 ad. - ekmek 

torbası: 1450 ad. (Milli Müdafaa Vekaleti). 
Ünite delik mastürı vesaire (Kültür Bakanlığı). 
Ünüversel tecrube makinesi Güzel San'a .. ıar Akademisi) 
Arsen ik iyeti rassas: 50 ton Hora fişekleri: J00,000 ad. Hı>ra a· 

}etleri 1000 ad. (Ziraat Veka\eti) 
Matbaa hurufatı: 852 k . (Devlet Basımevi) 
Röntgen filmi: i2 düz.- Röntgen kağıdı : 12 düz. İstanbul Va-

kıflar Müd.) 
Benzin: 100 teneke Sam un Şarbaylığ • ) 

Mazot : 600 ton (Askeri fa br ik al ar) 
Salıu n 3,716 k. (Vize) 
Sabun: 8000 k. (Çorlu) 
Ekmek: 120 ton (Selimiye) 
Francela: 6000 k . - Tavuk ,)600 ad. (Ankara Lev. Amirliği ) 
2inci mevki vagonlar için 54000 m .kordon yumak (Devlet Demir · 

yolları). 

O rdu göz laboratuvarı için 83 kalem alet (İs. Komutanlığı Fı n
d ıklı) 

Paspas: 12 ad. Buzhane malzemesi 28 parı;a- İstinad duvarı 
tamir i (Üsküdarda) İstanbul Belediyesi) 

Salı ı 9- 1-1937 

Şamran kanalı nın açıl ması (Vnn Su İşleri Etüd heyeti ) 
aske r konağı k alorife r tesisatının tamiri( Toplıane Lev. Amirliği) 
Yazlık elbisesi : 600 tak . (Cebeci Harita Müd.) 
Demir boru 700 m. Knrnbign Şarbaylığı) 
5 milyon oto büs bileti basılması itfaiye efradı için 82 çift çizme: 

(Ankara Belediyesi}. 

L' Allemagr.e nous achete des cereales 

Les de mnndes son t tres aclives sur le marche des 
cereales. Les arrivages d' Anatolie et de la Thrace, et 
notamment des differents ports de la province, sont 
considcrables. 

Le marche allemand e t ncheteur. Grace iı nos 
prix q ui sont fovorables , nos exportations de cere.ıles 
a dest ination de ce peıys sont appelces iı s'accroitre 
t res rapidcment. Ces jours derniers, on a embarquc 
de Merine du ble tendre pour l' Allemagne ai nsi que 
1.000 tonnes de ble envoye d'lstanbul. 

Une seconde fabr ique de papier sera installee 
a hmit 

Les travaux de construction de la deuxicıne pape
terie e t de la fabrique de cellulose devaient etre 
a morces au printemps prochain , les machines des fa· 
briquE"s ont ete deja commandees. il sem egalement 
installe une fabrique de nicotine a lzmit. Les etudes 

L'Union industrielle nationale a dejiı entame ses 
preparatifs pour l' exposition des produits natior.aux 
qui sera ouverte en Juin 1937 iı lstanbul. Le minis
tere de l'economie s'interesse tout particulierement 
iı la prochaine exposition e~ se tient ~n co.ntact Ctroit 
avec t'Union pour que rıen ne soıt omıs pour la 
rendre parfaite. Nous apprenons, d'autre part, que la 
Chambre de Commerce cooperera dans ce but avec 

l' Union. 

Les prix des huiles d'olives montent de j our en 
jour. Les quelques commerçants qui monopolisent 
ce marche a Istanbul vendent aux prix qu' ils veulent. 
Ils achetent la meilleure qualite, dans la zone de l' E
gee, iı. 40 piastres au maximum et la vE"ndent ici avec 
des benefices de 28-30 ptrs par kilo . Aussi les pay· 
sans qui sont au courant de cette situation, prefe rent
ils vendre leurs huiles directeınent sur notre marche, 
en venant eux-memes ici. il en er.t resulte un gachis 
dans le marche. Des transactions sont effectuees hors 
Bourse, mais ces ventes en detail n ' influent pas se
rieusement sur la situation generale, car les epiceries, 
tout en achetant aux producteurs ainsi venus iı. eux 
a des prix reduits, n 'en vendent pas moins cet article 
aux prix du marche. 

entrep rises a cet effet ont pris f in. ,_ __ _ 

La crıse du file devlent de plus en plus aigue 

La fabrique de fil de Y edikoule qui asaurait r~la
tivement lea besoins en file de notre place a cesse de 
fabriqner du fil No. 12 depuis le debut du mois. 
Comme d'autre part, le Monopoles de Stupefiants 
qui dev.ait passer des commandes iı. l'etranger ı'oc· 
cupe encore de l' etude de cette question, les artisans 
d'Istanbul sont dans une position tres dificile. 

L . . d t• ds d'lstanbul et une a cooperatıve es ısseran . . • , 
grande firme s ' etaient adresses au mınıstere de ~ ~
conomie pour obtenir l'autorisation d' importer du fıle; 

La Bourse du commerce 

La situation financiere de la Bourse du commerc e 
s'est amelioree en 1936. En effet, au cours de l'an · 
nee ecoulee, le volume des transaclions a augmenle 
et il en est resulte un accroi1Sement des recettes. 

r üessesatı T üccariyeniı1 
Ehemmiyetle Nazarı 

Dikkatine 
Seneba~ının yaklaşması dolayısile müessesatm ya· 

pacakları senelik ilan mukavelelerinde HABER ve 
KU R UN gazetelerine verilecek ilanların yalnn Servi

simiz tarafından yaptırılacağı ve bilvasıta ilan alının ı 

yacağı alakadar müesseselerin şimdiden göz önünde 
bulundurmalarını dileriz. 

Vakıt Propaganda 
Servisi 

imtiyaz sahibi ve yazı işleri 
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MEMENTO DES ADJUDICATIONS 
Objet de l'adjudication ip . 1 Caut. r Genre ' rıx est. p d' d' d. rov . a ıu ıc . 

Lieu d' adjudic2tion. Cabier des Charges · 1~· Date 1 Heure 
1 (Pour les trois jours suivants) 

A) Adjudications au Rabais 

1 Construction - Repara tion-
T r av aux Publics -Materiel de 
Construction -Cartogra phie 

l 

lnstallation d'un monte·charges pour 
repas a l'Ecole Sciences Politiqueı 

1 (aj.). 
Prcparation de la carte d'une partie 

i (500 ha) de la ville d'Erzeroum (ai.) 
Reparation d'un mur de soutenement 

a lhsanie (Uıkudar) . 

1 lnstallation et Materiel 
d'Electricite, de Gaz, 
de Chauff age Central 

1 Reparation de l'installation de chauf-
1 fage central du Konak militaire, 

SOrete de 3 et 5 amperes pour leı 

batterieı D. C. A. : 1000 pieces 
(aj.). 

lnstallation de chauffage central a l'hô
pital Modele d'E.rzfroum. 

Tranıformateur et accessoires (aj.). 

Ameublement pour Habitation et 
Bureaux-Tapisserie- ete. 

Lits: 2 pieces- Coussins : 4 pieces -
Draps d e lit : 2 pieces - Toile 
americaine pour emballage : 1500 
metres. 

Couvertures : 800 picces. 
Paillassons (70 45) pour la matcrnite 

Zeynepkiamil . 

Bois de Construction
Planches, Poteaux ete 

Traverses en bois de hetre : pour voie 
etroite: 12000 p.- pour aiguilles: 3 
lots 189 pieceı. 

Habillement - Chaussures 
Tissus-Cuirs. 

Chemises : 2400 pieces (aj.) (modif. 
au cah. des charges). 

Produits Chimiques et 
Pharmaceutiques - lnstruments 
Saoitaires - F ourniture pour Hôp. 

ı r A mm oniaque : 1500 kilos (pour Karaa · 
ıhatch). 

Appareils et instrumentıı chirurgicaux: 
91 lots. 

Ampouleı et matcriel de Roentgen : 6 
lotı. 

Provisions 

1500 102 50 Gre a gre Dep. Constr. Min. Trav. Publics. 

20000 1500 - Pli cach. Com. Perm. Vilayet Erzeroum. 

137 l!4 10 31 Gre a gre Com. Perm. Municipalite lstanbul. 

999 - 75 - Grc a g-re Com. Ach . lntend. lat. Tophane. 

350 - 26 - Publique Com. Ach. Comm. lst. Findikli. 

12700 - 953 - Pli 1.ach. Dir. Travaux Publics Erzeroum. 

2000 - 150 Publique Municipalitc d' Ada pazar. 

Gre a 2're Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara. 

I..91ap 
50 -

540 - Pli cach. Com. Ach. Ank. Comm.G. Gendarm. 
3 75 Gre a gre Coııı. Perm. Municipalite lstanbul 

13407 90 1005 59 Pli cach. Admin. Ch. de Fer Etat Ankara. 

3600 - 270 - Publique Com. Ach . lntend. lst. Tophane. 

1905 - 142 88 Publique Com. Perm. Municipalite Istanbul. 

2058 - 155 - ,, Direction Hôpital Modele Ankara. 

1650 - 124 - ,, n 

Secretariat Municipalitc lstanbul. 

Oir. Trav. Pub. Erz . et lstanbul. 

Secretariat Municipalite lstanbul 

Dep.Mater.Ank. ChefExped.H.pacha 

Oir. Econom. Municipalite lshnbul. 

Dir.Hôp. et Dir.Hyg. et Ası.Soc. Ist. 

" 

Farine : 50 tonne•. 5500 412 50 Pli cach. Com. Ach. D. l.en. Fab. Militair~ -------------

Divers 
\ 

Reparation de la mııchine de I' em bar· 
cation a moteur No. 20. 

Reparation de la coque de la meme 
embarcation. 

Plomb a cachetter: 100 kilos- Grosse 
ficelle: 200 kilos. 

Etablıs diver.s : 7 picce~- Enclumeı de 
chaudronnier : 3 pieces. 

' Etablis divers : 6 pieceı. 

1 

Corde pour ceinture : 6000 kilos . 
Balais grandı : ı250 p.- petits: 150 p. 
Matericl pr. la fabrique de ırlace de 

Karaai'hatch : 28 picces. 
Madıine a nettoyer les graines de tre

flo (pour la station de Kayseri). 

(B Adjudications a la surenchere 

J Escarpins pour dames. 

635 - 47 62 Publique Com. Ach. lntend. lst. Tophane. 

1624 121 80 n ,, 

Gre a gre Com. Ach. \iin. Def Nat. Ankara. 

9750 731 25 n " 
18000 - ı350 - n ,, 

" 
Com. Ach.E.conom. Monop. K. tache 

" 
466 75 35 - " n 

Com. Perm. Municipalite lstanbul. Secretariat Municipalite ),tanbul. 

8000 600 - Pli cachete Ministcre de l' Agriculture. 

Publique Pauage d'Europe Magasin N. 2. 2me Bureau Executif lstanbul. 
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Samedi 16 Janvier 1937 

Coke indigene : 400 tonneı (lntendance Ankara). 
Etablis d'atelicr : 30 pieces (Ministere Travaux Publics). 
Orge : 250 tonnes - Raisin sec : 9 tonneı (Diviıion 

Kirklareli). 
Lits, coussins, ameıicaine pr. emballage : 1500 metres

Plomb a cacheter: 100 k.- Fıcelle : 200 kilos (Mı
nistere Defenıe Nationale). 

Lundi 18 Janvier 1937 

Construction de l'immeuble de la Direction des Mono· 
poles a Afion (Monopoleı). 

Rt;paration Konak Gouvt-rnemental de Zir (Vilayet 
Ankara). 

Constructıon trottoir pour monument Ataturk (Silifke). 
Transporls divers (SAT. Fabriques sucre. 
Matt~riel pour Tchanakkalt>: 15 lots (Command. I•· 

tanbul Findikli). 
Installations dans un four (Corps Armee Tchorlou). 
lnstıı llation electrique du preventorium de Maslak (Com

mand. lstanbul Findikli). 
Boites de distribution de cable: 10 lots (PTT. Ankara). 
Foyers de locomotives en cuivre (Chemins de Fer Etat 

Ankara). 
Reservoirs alumini'-lm pour Aı 03H corıcentre (Fabri 

que Militaıre). 
Barometres metall iques: 37 picces - Hııvresacs: 815 

pieces- Sacs a pain : M50 picces (Ministere De· 
fense Natıonale). 

Foreuses, ete. (Ministere lnstruction Publique). 
Machine a experimenter Universelle (Academie deı Beaux 

Arts). 
Arseniate de plomb : 50 tonnes. 
Cartouches de Hora : 100.000 picces· App. Id : 1000 pie· 

ces (Ministere Agriculture). 
Caracteres d'imprimerie: 852 kilos (lmprimerie d'Etat). 
Filmı Roentgen 72 douzaines- Papier ld : 12 douzaines 

(Vakoufı lstanbul). 
Benzine : 100 bidons (Municipalite Samsoun). 
Mazout : 600 tonnes (Fabriques Milltaires) . 
Savon : 3716 kilos (Vize). 
Savon : 8 tonnes (Tchorlou). 
Pain : 120 tonne!J (Selimie). 
Frangeoles : 6000 kilos. Poulcs: 3600 pieces (Intentlance 

Ankara). 
Cordon en p?lotes pour wagons de 2me clasıe : 54000 

metres (Cheminı de Fer Etat). 
Inıtruments pour laboratoire ophtalmologique : 83 lots 

(Command. lstanbul Findikli). 
Süretes cie 3 et 5 Amp. pour batteries contre avions 

(Command. lstanbul Findikli). 
Paillassons : 12 p. - Materiel pour fabrique de glace 

28 p.- Repar. mur de soutenement (Mun. :stanbul) 

Mardi, 19 Janvier 1937 

Creusement du cana! de Chamran (Com Traveaux d'eau 
Van) . 

Costumes d'cte : 600 pieces (Service Cartorraphie Oje 
bedii). 

Tuyau en fer (diam. 2,5') 700 metres ı Municipalite Ka 
rabiga. 

15 - 1 

lmpreasion S.000.000 billets pour autobuı Botteı pour 
sapeurs·pompiers : 82 paires (Municipalite Ankara) 

Reparation du calorifere du Konak mili,aire (Direction 
Intendance Tophane). 
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· lndustrie - Finances - Commerce 
La Pologne commence a se fournir 

de tabac turc 

Leı experts du monopole des tabacı polonais ont 
commence leurs visites dans les depôts en vue des acha~ 
de tabacs qu'ıls comptent entreprendre . 

L'expcdition des stodcs de tabacs achetcs "a livrer,, 
par di ... ers payı a commencc. Ainıi, 428 869 kg. ont ete 
dirigcs a deıtination de l' Allen:ıagne, 25.502 a destinatioıt 
de la Syrie, 651 a deıtination de lıı Belgique et un !ot 
de 185 kg. a destination de la Pologne. 

Nos nouveaux attaches commerciaux 

MM. A:ıi1 et Halil Mithat, designes en qualite d'att• 
chcs commerciaux respectivem•nt a Rome et a Prague 
ıont partiı pour rejoindre leur poıte. 

(Lire la auite en 3eme pare) 

16-1-37 1 9-10,30~ 


