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İÇİNDEKİLER: 

a) Münaka ... atar 

Erzak, Zc:hire. Et, Sebze v. s. 

İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

İlaçlar, Klinik ve ispençiyari alat , Hastane levazımı 

4 Kereste - Tahta v. s. 

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

6 - Mahrukat, Benzin, Makine yağları v. s. 

7 Elektrik-Havagazı Kalorifer tesisat ve Malzemesi 

8 Müteferril< 

a) MÜ N A K A S A L A R 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

İstanbul Belediyesinden: 

13335 kilo beyaz sabun (20 kilosu yeşil sabun). Be
her kilosunun muhammen fiatı 42 kuruş. 

Belediye Hastahanelerile ınüessesatına lüzumu olan 

beyaz ve yeşil s abun kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş· 
tur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. Eksilt · 
me 3·2-937 çarşamba günü saat 15 de Daimi Encümen
de yapılacaktır· İstekliler 2490 N. lı kanunda yazılı ve
sika 420 lira 5 kurusluk ilk teminat makbuz veya mek
tubile beraber teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını 
yukarda yazılı günde saat 14 de Daimi Dncümene ver-
melidirler. (M) 

2-İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

Nafıa Vekaletinden : 

GAZETESİ 
Hergiin çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

SALI 

minat vermesi ve asgari bir taahhüte 10000 liralık işi 

hüsnü suretle ikmal etmiş olduklarına dair resmi tas
dikli vesikayı ve Nafıa Vekalatinden alınmıs müteahhi t
lik vesikasını vermesi lazımdır. 

Niğde Defterdarlığından : 

Açık eksiltmeye konulan Nevşehir kazası Hükumet konağın
da yapılacak tamirata talip çıkmadığından 25 12-936 tarihinden 
itibaren bir ay ı:arfında çıkacak talibe pazarlıkla verileceği faz
la izahat almak i.stiyenlerin Defterdarlığa müracaatları ilan olunur. 

Nafıa Vekaletinden: 

1- Eksiltmeye konulan iş: Trabzon-İran Trans it yolunun 
Trabzon vilayeti içinde seylap tahribatına karşı yapı l acak du vctr 
anroşman, Mahmuz ve sair inşaattır. 

Keşil bedeli 125.855 liradır. 

2- Eksiltme 4-2-H37 tarihinde perşembe günü snal 16 da Na
fıa Vekaletinde Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme komisyonu 
odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır . 

.'.\ - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 1;29 
kuruş bedel mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabi 
lir. 

4- Eksiltmere girebılm ek için taliplerin 754.) li ralık muvak
kat teminat verınesı ve Resmi Gazetenin 32!)7 sayılı nüslıasında 
çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik vesikası il>raz e tme
si lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektublarını 2inci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabi
linde vermeleri muktazidir. Postada olacak geciltmeler kabu 1 
edilmez. 

• + • 

Çenberlitaşta bir dükkan tamir edilecektir. Bak: İs
tanbul Belediyesi ilanlarına . 

3-İfaçlar, 1(1 inik ve İspençiyari alat: 

Çankırı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğünden: 
Hastahaneye alınacak 720 lira bedeli muhammenel; ilaclara 

ihale günü talih zuhur etmemiş olduğundan artırma, eksiltme, 
ihale kanununun 43 üncfi maddesi mucibince ihalesinin IO gün 
temdidi Daimi Encümen kararı iktizasından olup talihlerin eski 
şartname mucibince 25-1-937 pazartes i günü aal 14 te Vilayet 
Daimi encümeninde hazır bulunmaları ilan olunur. 

Eksiltmeye konulan iş; İstanbul Edirne Asfalt yolunun • 
iki kenarına yarımşar metro genişlikte ve Muratlı kasabası için- ~~~~~=----~-~~~~=~~~~~~""""""~--....-~~ 
de iki buçuk metre gt!nişlikte olmak üzere yapılacak adi taş 
kaldırım inşalltıdır. 

Keşif bedeli 133737 liradır. 
2- Eksiltme 12-2·937 tarihinde cuma günü saat 16da Nafıa 

Vekaletinde şose ve köprüler reisliği eksiltme Komisyonu oda
ında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer c·vrak 334 
bedel mukabilinde Şose ve köprüler Reisliğinden alınabilir. 

4- Eksiltmeye girebilmek için taliblerin 7937 liralık muvak
kat teminat vermesi ve Resmi Gazetenin 3297 sayılı nüshaların-
da çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik vesikaaı ibraz et
mesi laumdır. 

İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Ko nisyon Reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Konya İli Daimi Encümeninden: 

Konya - Ereğlisinde yapılacak olan 16365 lira 75 
kuruş keşif bedelli ilk okul inşaatı bundan evvel kapalı 
Zarf usulile eksiltmeye çıkarılmış idi ise de znhur eden 
tek bir talip istenen şeraiti haiz olmadığından ikinci tek
lif mektubu açılmayarak kendisine iade edilmiş ve okul 
iuşaatı pazarlıkla ihale edilmek üzere tekrar eksiltmeye 
çıkarılmıştır. . . 

1 - Hu işe ait evrak şunlardır: Eksıltme şartnamesı 
mukavelename , münakasa şartnamesi, keşif defteri, proje 
fenni şurtname; tesviyei türabiye şose ve kagir inşaat 
fenni şartnamesi, Bayındırlık işleri genel şartnamesidir. 

İstekliler bu evrakı Konya bayındırlık Direktörlüğün
de görüp izahat alabilirler. Ve istiyenler Genel şartname 
Ve tesviyeyi türabiye şartnamesi hariç olmak üzere 82 
kuruş ınukabilidde Konya bayındırlık Direktörlüğünden 
alabilirler. 

lı :- Eksiltme 2490 No. lu kanuna göre ve 3·2-~37 sa
t ~unu saat 15 te İli daimi encümeninde yapılaccgmdan 
ıt\ıp · • D · - E ·· n"nde bulun erın mezk iir saatte Ili aımı ncume 1 • 
tllalar1. 

tıisb3:-t. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin yüzde 7,5 
" ı"'d k ı 1227 lı"ra 45 kuru1.1luk te-•• e teminat a çası o an T 

4-Kereste, tahta ve saire 

Nafıa Vekaletinden : 

3 şubat 937 çarşamba günü saat 15te Ankarııda Nafıa Vekfi 
leti M<.Izeme Eksiltme Komi.syonunda Kocaelinin Kandıra kaza 
sındaki Koyun ağ.:ı devlet ormanından veya hususi mukaveleli 
ormanlard~n kesilmek ve ana hat üıerindt" herhangi bir istasyon
da teslim edilmek üzere 4016 lira 25 kuruş muhammen bedelli 
2975 aded normal kayin traversin kapalı zarf usulile eksiltm'!sİ 
yapılecaktır . 

Eksıltıne şartnamesi ve teferrüatı parasıı: olarak Ankarada 
Vekalet Malzeme Dairesinden alınabilir. 

Muvakkat teminat 301 lira 22 kuruştur. 
İsteklilerin teklif mt'ktublarmı 3 şubat 937 çarşamba günü 

saat 14 e kadın Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlüğüne ver 
meleri lazımdır. 

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

M. M. Vekaleti Satmalma Komisyonundan: 

Her bir metresine biçilen ederi 270 kuruş olan 3 000 
metre matra kılıflık kumaş müteahhit nam ve hesabına olmak 
üzere açık eksiltme ile alınacaktır. 

2- Şartnamesini parasız almak ve Örneğini görmek isliyenle-
rin hergün öğleden sonra komisyona gelmeleri . 

3- İlk teminat miktarı 607 lira 50 kuruştur. 
.t İhalesi 1-2-937 pazarteıi günü saat 11 dedir. 
5- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunu11 3, 2 inci mad

delerinde yazılı vesika ve ilk teminatları ile birlikte ihale ı.aatın
da M. M. \'. satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

Yüksek ~lühendis Mektebi Aothrma ve Eksiltme 
Komısyonundan: 

l - Mekteb talebesi için kumaş, malzeme ve dikişi dahil ol
mak üzere kapalı zarf usulile 2.30 takım elbise :1aptırılacaktır. 

2 Eksiltmesi 9ubatın 4ünçü perşembe günü saat 15 te Gü-
müşsuyunda mekteb binası içindeki Komisyonda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 5980 ve ilk teminatı 449 liradır. 

İDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
idarehanemizde görüşülur 

T elegr.: İst. MÜNAKASA 
Telefon: 42425 

Posta kutusu N. 1261 

19 İkinci kanun 1937 

4 - İstiyenler şartnamesini mekteb idaresinden parasız alabi· 
lirler. 

5 - Teklif mektubları ikinci maddede yazıla saatten bir saat 
evveline kadar Kom isyon Reisliğine makbuz mukabilinde verile
cektir. 

Posta ile gönderilecek mektubların nihayet ikinci maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumile 
iyice kapatılmış bulunması şarttır . Postada c.lacak gecikmeler 
kabul edilmez. 

6 · Mahrukat - Benzin - Makine yağlan \'e "aire 

Dahiliye Vekaletinden: 
1 - Vekaletin 193 • mali yılı mahrukat ihtiyacı için 350 ton 

sömi kok (Türk Antrasiti) kömürünün mübayaa<ıı kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 1-2-937 pazartesi günü saat 15 30 da Ankarada 
Yenişehirde vekalet binasında toplanacak sahnalma komisyonun
ca yapılacaktır. 

3 Muhammen bedel 10.500 liradır. 
4 - Muvakkat teminat 787 lira 50 kuruştur. 
.1 İsteklileri n bu baptaki şartnameyi vekalet levazım büro· 

s undan almaları lazımdır 

6 - İsteklileri n 1-2 937 günü saat 14,30 a kadar teklif mek
tublarını satınalma Komi yonu Reisliğine vermeleri ve makbuz 
almaları icabeder. 

7 - Posta ile gönderılecek teklif mektublrrının yukarda yazı
lı saatte Reisliğe gelmi~ bulunması şarttır. Postada olacak ge· 
cıknıeler muteber değildir. 

7-Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 
• • • 

Nuh kuyusundaki temizlik ahırlarının elektrik tesisatı yapıla-
caktır. Bak: İstanbul Belediyesi İlanlarını. 

8-Mütef errik 

Zonguldakta Ereğli Havzai Fahmiyesi Müdürlüğünden: 

Kozlu ve Kilimli şimendiferleri için açık ek•iltme ile 100 
takım araba tekerleğile demiryol rayi. makası ve vagon tampo
nu satın alınacaktır. Bütün şerait şartnamesinde yazılıdır. 

2 - İhale; 1-2-93i pazartesi günü saat 15 te Zonguldakta Ma
den Müdüriyetindeki Komisyonda yapılacaktır. 

3 - Bu işe aid şartname ve malzemenin cinsi, mikdarını ha
vi liste ve fen raporu Zonguldakta Maden Müdüriyetinden ve 
İstanbulda İstanbul Mıntakası Mnden İrt:bat Memurluğundan pa
rasız verilir 

4- 100 takını tckerlegin muhammen bedeli 4!.i49 lira 5 ku· 
r.ıştur. 

5 Demiryolu rayi, makası ve vagon tamponunun muham-
men bedeli de 2661 lira 61 kuruştur. 

6- Muvakkat teminat bu bedellerin yüzde 7,5 ğudur. 
7 Muamelesi \'C evrakı başka başka olan bu 2 eksiltm nin 

ihalesi ayni günde yapılacaktır. Her ikisine birden veya ayrı ay
rı talib olanların Havzai Fahmiye Müdürlüğüne müracaatleri. 

Devlet Demiryolları İşletme Umum Müdürlüğünden: 
4960 metre mikab balast ihalesi 

Samsun-Sahil hattı için muktazi ve beher metre mikibının 
muhammen bedeli 100 kuruş olan 4960 metre mikabı balast, bu 
hat güzergahının 7inci kilometresi karşısındaki taş ocağından 
çıkarılmak ihzarı 28-12 936 tarihine rastlayan pazartesi günü 
saat 15 de eksiltme suretile isteklisine ihale edileceğini ilan 
edilmiş ise de, muktazi şeraiti haiz istP.kli zuhur etmediğinden 
ihalesi yapılacaktır. 

Mezkur balast 25· 1-937 tarihine rastlayan pazartesi günü 1aat 
15 de pazarlık suretile isteklisine ihale edilecektir. Pazarlığa iş · 
tirak arzusunda bulunanların 709,50 liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesika, beyanname ve teklif
lerine aynı gün ve saatta Kayseride İşletme Müdurlüğü binasın
da toplanacak olan ihale Komisyonuna müracaatları lazımdır. 

Bu işe aid mukavele ve şartname projeleri Kayseride 4üncü 
İşletme Müdürlüğünde ve Samsunda 43üncü Şube Şefliğinde pa
ranz olarak isteklilere dağıtılmaktadır. 

Devlet Demiryollan ve Limanları İşletme 
Umum Müdürlüğünden: 

14· J-937 tarihinde eksiltmesi feshedilen ve muhamnıen bedeli 
2870 lira olan 10 000 kilo vagon kurşunu 25-1-937 pazutesi günü 
saat lOda Haydarpaşada gar binası dahilindeki 1 inci işletme ko· 
misyonu tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek iııtiyenlerin 215 lira 25 kuruşluk muvakkat te· 
minat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksilt· 
me günü saat: ne kadar komisyona müracaatları lazım.Jır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtıl
maktadır. 

Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonundan: 

16 kalem çeJik 

Tahmin edilen bedeli 15000 lira olan yukarda miktarı ve cin
sı yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Sabnalma 



Komisyonunca 20· 1 -937 tarihinde çarşamba günü saat 14te pazar
lık ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 
\"erilir. Taliblerin muvakkat teminat olan 1125 lira ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkür gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

Edirne Valiliğinden: 

Vilayet yollarınd& 1-rullamlmak üzere 2400 lira muhammen kıy
metinde ve 2/, ton ağırlık taşıyabilecek bir kamyon açık eksilt
meyi! konulml•ştur. İsteklilerin şartnameyi görmek üzere Edirne 
Nafıa Müdürlüğüne müracaatleri ve ihale günü olan 2-2-937 salı 
günü saat 15 te 180 liralık teminat makbuzlarile birlikte Vilayel 
Daimi Encümenine gelmele i . 

Hayvan sağlığı Küçük Sıhhiye Memurları ve Nalbant 
Mektebi Direktörlüğünden: 

1 - Mektebimiz elile Ankara Etlik Merkez laboratu
varında vilayetler deposuna teslim kapalı zarf usulile iki 
boy fen memuru çadırı satın alınacaktır. 

2 Çadırlara tahmin edilen bedel 8400 ilk teminat& 

630 liradır. 
J - Şartname ve çadır tipleri İstanbulda Selimiyede 

mektepte her gün çalışma zamanlarında görülebilir. 
4 - Eksiltme 4-2 937 tarihif!e rastlıyan perşembe gü · 

nü saat 15 de İstanbulda Cağaloğlunda Cumhuriyet mat
baası karşısında yüksek mektebler muhasebeciliğindeki 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

5 - İstekliler teklif mektubları ve teminatlarile bir
likte belli gün ve saatte 2<t90 sayılı olduğu üzere aran
ması lazımgelen vesikalarla birlikte eksiltme saatinden 
bir saat önceye kadar numara mukabiliırde komisyon reıs 
liğ'İne vermeleri lazımdır. 

Antalya Şarbaylığından: 

Belediyemiz için alınacak arazöze talip çıkmadığından bir ay 
içinde pazarlılda mübayaa olunacağı ve pazarlık müddettinin 
11-2-937 tarihine kadar olduğu ilan olunur. 

•• 
b) MUZA DELER 

1-Müteferrik 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisvonundan: 

Defterdarda 1 numaralı Dikimcvinde mevcut 46t80.5 metre 
muhtelif şerit, 18 kilo 450 gram merserize ipliği, 450 metre kay
tan, i'l0500 adet tahta düğme 250 ki o muhtdif ecnebi düğme 

301793 adet kapsol 21-1-937 perşembe günü saııt l .t,30 da Top
hanede satınalma ko:nisyonunda pazarlıkla satılacaktır. Hepsinin 
tahmin bedeli 658 liradır. İlk teminatı 50 liradır. İşbu eşyaların 
nümunesi Komisyonda ve Defterdarda Dikimevinde göri\lebilir. 
İstP.klilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

İstanbul Belediyesi Ilcinları l ı 
Çenberlitaşta Nuruosmaniye caddesinde 
70-75 No.lu kahve ile üstündeki dükka-

Muham. İlk 
bedel teminatı 

nın tamiri 38,58 2,89 
Nuh kuyusundaki temizlik ahırlarına ya-
pılacak elektrik tesisatı 159,33 1 1 ,95 

Yukarda cinsi mıkdarı ve muhammen bedelleri yazılı 
olan tamirat ayrı ayrı pazarlığa konulmuşlardır. Nümt.ne 
ve şartnameleri Encümen kaleminde görülebilir. İstekliler 
2490 numaralı kanunda yazılt vesika ve hiz1iarında gös
terilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 22-1-937 
cuma günü saat 14te Daii.ni Encümende bulunmalıdırlar. 

* "' . (B) 50 

Menba Sularının Küçük Şişelere 
Taksim Yerlerine Aid İ 

Sıhhi Şartlar 

1 Büyük dam~canalarla getirilen menba suların kü· 
çük kaplara konulduğu yerlerin her tarafı kargir olacak, 
meskenler veya başka dükkanlarla alakası bulunmıyacak
tır. Zeminleri çini veya mermer ve zeminden iki metre 
yüksekliğe kadar duvarları fayans ve büyük masalar her 
vakit yıkanabilec~k surette fayans, mermer veya cilalı 
mozaik ile örtiilecek ve duvarlarının üst kısımlarile ta· 
vanları yağlı boya ile boyanacaktır. Zeminin rnünasib bir 
yerinde lağımla mücehhez bulunacak ve hiç bir yerinde 
su birikintisi olmıyacaktır. 

2 - Bu yerler en az, aşağ da gösterilen kısımları bir· 
birinden ayrı ayrı olarak ihtiva edeceklerdir. 

A- Menba suyu damacanalarının depo mahalli, 

B - Şişeleri doldurma ve kapatma yeri, 
C - Etiketleme ve dolu şişelerin depo edilme yeri, 

D - Kirli şişelerin yıkama yeri. 
Bütün bu kısımlar kafi derecede ışıklandırılmış ola

caktır. 

4- Menha suları küçük şişelere taksim edilmek üzere 
damacanalardan bir tulumba vasıtasile yerden en aşağı 

bir buçuk metre yükseklikte aleminyum, emaye veya ıçı 
bitome harçlarla tesbıt edilmiş fayans veya kristal plak· 
lar döşenmiş üzeri tamamen kapalı bir depoya sevkedi
Jecek ve buradan ya otomatik olarak veyahud bu depola
rın kaidelerinin en aşağı tO santim yukarısından çıkan 
borular vasıtasile şişelere doldurulacpk ve bu depoların 
dibinde icabında bütün muhteviyatını boşaltacak bir tah
liye musluğu bulunacaktır. Suların taksimi için aleminyum 
içi bitom, kauçuk, kalay veya zifle örtülmüş veyahud e· 
maye edilmiş, saç borularla veya inokzidable demir gibi 
suların vasıflarını bozmıy acak vasıtalar kullanılacaktır. 

Damacanalardan depoya su sevketmek için kullanılan bo· 
rular da ayni vasıflarda bulunacak ve bunlar faaliyet 
zamanları haricinde her tarafı örtülü mazbut depolarda 
saklanacakhr. 

4- Kirli şişeleri yıkama yerinde şehir merk•u;İ suyu· 
na ve bulunmadığı takdirde temiz olduğu sıhhi heyetçe 
tasdikli su ile doldurulmuş en az yatım tonluk su depo
larına bağlı akar su tesisatı olacak ve şişeler içinde 
kaynar sodalı su bu 1unan kazanlarda beş dakika dezen
fekte edildikten sonra içi ve dışı aşağıdan yukarıya fış
kıran kuvvetli su cereyanlarile temizlenecektir. Temizlen
miş şişeler ağzı aşağıya gelmek üzere hususi kurutma 
tahtasındaki mesnetlerde kurutulacaktır. Bu şişeler dol 
durulmadan evvel bir kere de menba suyu ile çalkalana· 
caktır . 

5- Yıkanma yerindeki kullanılmış 
doğruya lağıma merbut ırkaralı si;onlu 
caktır. 

sular, doğrudan 

yalaklara akıtıla· 

G - Su depolarında yere gömülü su küpleri bulunma
sı yasaktır. 

7 Şişelerin ağızları içi kalaylı varakla tecrid edil-
miş mantarlı kapsül ile kapatılacaktır .. 

8 - Büyük ve küçük bütün su kaplarının üzerine han
gi menba suyunu havi olduğu ve doldura• müessesenin 
isim ve adresi açıkca yazılı birer etiket yapıştırılacak 

şişelerin ağızlarına da ayni veçhile birer kontro l etiketi 
konacaktır. 

9- Depod~ veya dükkanda bulanık, tortulu su bu
lundurmak veya kimyevi vasıfları değişmiş su satmak ve
yahud muhtelif suları birbirine karıştırmak yasaktır. 

l 0- Su depolarında suyun tevzii ve taksimi Bele
diye memurlarının nezareti altında yapılacak ve dolduru
lan şişeler mazbut bir şekilde mühürlenecek veya band
rol konacaktır. Piyasaya mühürsüz veya bandrolsuz şişe 

çıkarmak veya dükkanda bu gibi şişeler bulundurmak 
yasaktır. 

1 1 - Bü!ün bu ameliyeler yapılırken bilcümle müs
tahdemleri kauçuk ayakkabı ve beyaz gömlek giyecek· 
lerdir. 

Muvakkat madde -İşbu talimatname neşri tarihinden 
itibaren 4 ay sonra mevkii tatbika konulacaktır. 

Büyük damacanalarla getirilen menba sularının kü· 
çük kaplara taksim edildiği yerlerin tabi olacakları sıh

hi şartlara dair neşri tarihinden itibaren 4 ay sonra 
mevkii tatbika konulmak üzere Şehir Meclisinin tasdikin· 
den geçen talimatname yukarıya yazılmıştır. İlgili olanla-
rın malumu olmak üzere ilan olunur. (8) 49 

PİYASA HABERLERİ 
:-.>·•XXt'"·~ 

Dış Piyasa Durumu 
8- t 5 Birincikanun l 936 

BUGDA Y : Arsıulusal piyasalarda, buğday fiatları mahsus bir 
surette yükseldikten sonra tedricen sağlamlaşmağa başlamıştır. 
Arjantinde ekin sahasının az ve Avustura)yada ise rekoltenin 
mutedil olması ileri teslim mahsul ahcılarmı cesaretlendirmek
tedir. 

Bazı Avrupa memleketlerinde kuvvetli hububat stokları vü· 
cuda getirileceği bildirildiğinden Amerikan piyasaları canlanma
ğa başlamıştır. 

Son rekoltenin zayıf olduğunu gören bazı Amerika mütehas· 
sısları fiatlarm atiyen yükseleceğini tahmin ediyorlar. Mamafi ge· 
lecek rekolteye ait ekirn işlerinin bu vaziyete imkan bırakmıya
cak şekilde cereyan edeceği de kaydedilmektedir. 

Şimali Amerikanın kışlık buğday ekilmiş olan garp havalisin
de rutubetin azlığından şikayet edilmektedir. Kanadada rutubet 
azdır. 

Arjantinde mahsul don yüzünden kısmen hasara uğramıştır. 

Her ne kadar üçüncü tahmin birinci ve ikinci tahmine ve bilhas
sa 1935 senesinin nihai tahminine nazaran hafif bir fazlalık arze-
diyorsa da, ekim sahasının mahdut olduğu Arjantin hükümeti ta
rafından da resmen teyit edilmektedir. 

Avustralyada ekin sahası genişletilmiş ise de mahsul geçen 
senekine nazaran daha az olduğu gibi, verim niıbet; de 1934 se· 
nesininkine müsavidir. 133.520.000 buşel olarak yapılan son tah
minden 80 milyonunun ihraç edilebileceğine ihtimal verilmektedir. 

Macaristanda piyasa durgun ve fiatlar sağlamdır. İhracat için 

az mal aranmaktadır. 
Avustralyada piyasa iyi bir durumdadır. Yunr.nistan piyasa

ları ise kısmen iyi sayılmaktadır. 
Son hafta içinde en fazla Tuna malı alan italyadır. 
Tuna memleketleri mevsim hesabına ellerinde bulunan fazla 

malın yarısını sevketmişlerdir. 
Şımali Amerikada stoklar hafif bir surette azalmakta, Kana· 

da da ise fazla miktarda tenakus eylemektedir. 
İthalatçı memleketlerin ihtiyacı geçen mevsinden daha yük

sek olup dünya ihrac-ab mezkur ihtiyacı ifade eden rakkam kar· 
yısında yüzde 1 O nisb~tinde bir noksanlık arzeylemektedir. Şim· 

diye kadar kaydedilenlerin en zayıfı olan bugünkü dünya ihra· 
catı 183 milyon kental olarak hesap edilmektedir. Bu rakamın 

67 milyonu eski rekolteye ve 116 milyonu da 1936 senesine ait 
bulunmaktadır. 

Birleşik Amerika'da stokların 137 milyon buşele indiği res
men bildirilmektedir. Bu rakamın geçen seneki mukabili 155 
milyon buşel idi. 

Avrupa l uğday talebinin l 14 milyon kentalı bulacağı tahmin 
olunmaktadır. Bu rakkam geçen senenin talep mikdarından 18 
milyon kental fazlttdır. 

Avrupa harici memleketlerin ihtiyacı ise 34 milyon kental 
olarak gösterilmekle ve bu suretle ihtiyaç mikdarı yekün olarak 
148 milyon kentalı bulmaktadır ki bu rakkam yeni rekoltenin 

ihraç edilebilecek olan miktarından 32 milyon kental fazladır. 

İtalyada ecnebi memleket buğdayları üzerine yapılan işler yerli 
j mallara na~< ran daha hararetlidir. Alınan haberlerden anlaşıldı-

! 
ğına göre, ltalya yabancı mal almakta devam etmektedir. Müba
yaa olunan malların Arjantin, sirgüe Avusturalya, Tuna ve Ka-

l 
nada mahsulleri olduğu kaydedilmektedir. Ekin işlerinin umu

m iyetle istenildiği şekilde cereyan ettiği teyit olunmaktadır. 
ARPA: Romanya arpa piyausında son hafta için·fo mühim iş-

ler olmuştur. 935 senesi rekoltesinin 1.611.800 ton olacağı tah
min edilmektedir. 935 senesi istihselatı ise 923 .800 ton idi. 936 
senesi on aylık ihracat miktarı da 345,766 tondur. Son fiatlar: 
İbrail 59-60 Kg. yüzde 5 karışık vagonu 34 000 Ley 

Köstence ,, ,. 11 35 250 11 

Yunanistan arpa piyasas'ı durgun olvp fiatlarda bir değişiklik 
kaydedilmemiş tir. 

İtalya arpa piyasasında kayde değer bir canlılık görülmemiştir. 
MISIR: İtalya mısır piyasasında mahsus bir canlılık görülmek

le beraber Hatlarda bir değişiklik kaydedilmiştir. Romanya mısır 

1 piyasası Kalas ve İbrail'de son derece !ağlam olduğu bildirilmek~ 
tedir. Tuna donmadan ve bu yol ile yapılan sevkiyat durdurul 
madan evyel taahhütleriei ifa etmek iı;tiyen ihracatçılar mübaya
larını arttırmışlardır ve bu vaziyet piyasada bir canlılık husule 
getirmiştir. Son fiatlar .~öyledir: 

Bu kreşte vagonu 
İbrailde 

" 

2H 500 Ley 
24 500 ,, 

Kalasta ,, 23 250 ,, 
Köstencede ,, derhal leslim 24 500 ,. 

" ,, alivre 26 500 ,, 
Tamşuarda ,, 23 000 ,, 
KUŞYEMİ Yunanistan piyasaluında son hafta içinde kuşye

mi üzerine bir hayli muameleler olmuştur. Fiatlarda da birmik· 
tar yükseklik gö rülmüştur: 

Son hafta Geçen hafla 

Ramanya malı, kalburlanmış 
perhal tahmil 14,30 14 İngiliz L. 
YULAF: Romanya piyasalarında son hafta ıçinde Y'ılaf üzeri-

ne mahdut muameleler olmuştur. Fiatlar vagonu 31,800 Leydir. 
Yunanistan piyasalarında da yulaf fiatlarında kayde değer bir 
deoişiklik olmadığı bildirilmektedir, Makedonya malı O O 3 -l ec
nebi maddelerle karışık mallar 5.90 Drahmidir. 

İtalya piyasalarında yulaf üzerine yapılan muamelelerde bir 
canlıhk görülmemiştir 

SUSAM: Yunanistan piyasalarında son hafta içinde muamele 
gpren Muhtelif mıntakaların susam fiatları okka baş'"' a Drahmi 
olarak şu suretledir: 

Cif Pire (çifte çuval içinde) 
Tesalya malı 17 - 17,20 Drahmi 
Trakya 17 - 17,20 ,, 
Mak~donya 17 ,, 
ÜZÜM: Aaınburg üzüm piyasasında son hafta içinde ehem

miyetli degişiklikler olmamıştır . M.ımam:!ler normal sayılmış lve 
yapılan işlerin büyük bir kısmı Noel yortularından sonraki yük· 
selmelere müteallik bulunmuştur. Fiatlarea hemen hiç bir deği· 

şiklik görülm~miştir. 

Son hafta içinde İzmir piyasasında IOO kilo başına cif Ham
burg olmak üzere istenen fiatlar şunlardır: 

No. 7 18 00 Türk Lirası 
,, 8 19.00 ,, 

" 
" 

9 20.50 ,, 
" 

10 24.00 
" 

,, 

" 
11 26.00 ,, n 

Aynı piyasada rakip Yunan Kandiye üzümlerinin fiatları ise 
100 kilo başına loco Hamburg olmak üzere şöyledir: 

Tip 1 62,50 Alman Markı 

" 2 55.50 ,. " 
il 3 44.00 " 

,, 
Yuoanistan, Kandiye Su.tana kuru uzum piyasasında son haf• 

ta içinde epeyce muameleler olmuş ve fiatlar okka başına bire' 
Drahmı yükselmiştir. 

Sultana birinci nevi okkası 21 Drahmi 
,, İkinci ,, ,. 20 ,, 

11 Üçüncü ,, ,, IB ,, 
İNCİR : Hamburg incir piyasa ve fiatlarında son hafta içinde 

kayde değer bir değişiklik görülmemiştir. 
Yunanistanın geçen yılki incir rekoltesi 18 milyon okka}'' 

baliğ olduğu halde bu sene havaların uygun gitmemeıinden do· 
layı istihsalat ncak l-t-15 milyon okkayı bulabilmiştir. Geçefl 
senenin 15 milyon okka ihracatına karşı bu sene şimdiye kadıı' 
yalnız 10 milyon okkı ineir sevk olunmuştur. !H.35 senesindeİ'; 
fiatlar 5.50-11 Drahmi arasında bulunduğu halde bu yıl 7 50-1 
Drahmi arasında satılmıştır . 

FINDIK : Hamburg fındık piyasasında son hafta içinde kaydf 
değer bir değer bir değişiklik olmamıştır. Fiatlar umumiyet itı' 
barile geçen haftaki seviyelerini muhafaza etmişlerdir. S m haft' 
içinde bilfiil yapılan muaınmelelerin de pek fazla olmadı~ı tısb 



- 19 ikinci kanun 

Gelecek iiç gün zarfında vuku bulacak 

Münakasa ve Miizayedeler hakkında 

MU TİRA -
-·-

Çarşamba 20- 1· 1937 

Fi:ı;ek duyları ; 6725 paket. Tapa : 27850 P· Fi.:,ek kapsülleri : 

259000 adet (İnhisarlar İdare .. i). 
Kromlu kösele: 500 kilo Salmastralık kösele: 200 kilo - (As-

keri fabrikalar). . 
Keten hortum; 1300 metre (Fındıklı lstanbul Koınutanlığı J 
Sivil elbise : 183 adet (Ankara Emniyet Müdürlüğü). 
Galvanizli yumuşak tel (3mmlik) : 6500 kilo. 
Mücerrit maade\ eboynu : 3000 adet (Akhissar Kaymakamlığı) . 
Eğ~r Sabunu 576 k. Saraç takımı: lO ad nalbant takımı 11 ad. 

(Gümrük Muhafaza Komut. İstanbul) 

Çelik 16 kalem (Ask'!rİ Fabrikalar) 

Perşembe 2 l · l-1937 

Tarlabaşındaki 49 N.tu binanın tamiri - Çatalca }''Olunda 2 köprü-
nün tamiri Meşin önlük: 206 ad . Hezaren taklidı sandalya 

400 ad. (İstanbul Belediyesi) 
Siyah iskarpin: 210 ad. (İstanbul Sanatlar okulu) 
Transformatör ınan teferruatı: 1 ad. (Adapazarı Beledi}•csi.) 
Makine modeli: 40 kalem Fizik laboratuvarı malzemesi: 5 kalem 

(Yüksek Deniz Ticaret mektebi.) 
Gaz: 52700 k. Vize) 
Benzin: 5000 litre - mobiloil A: 300 1. Mobiloil C: 150 l (Mılli 

Müdafaa Vek.) 
Tabanca fişeği: 175000 ad . (İnhisarlar İdaresi). 
Sarı sabunlu kös ele 10 t. sarı vakete: 2 t . (Askeri Fabrikalar). 
Yulaf: 'l () ton kışlık sebze: 8 ton Vize) 
Yumurta: tOO:>O ad patates: 8!)00 kilo (İstanbul Vakıflar Direktör. 

l'arınakodinami ~ ub e'Ji içi n 19.i!) liralık nJal (Merkez Hıfzissiha 
Enstitüsü .) 

Kartaldeki Jandarma karakolunıın elektrik lesisalı (Tophane Le. 
\azım Amir.) 

Günde 40 5!) k. ekmek 31 5-H37 ye kadar (Asksri Fabrikalar) 

( ) 21 · 1-937 Şerit merserize ip ligi, muhtelif düğmt• ve kapsül. 
(Tophane Levazım Amirliği) 

Cuma 22-1-1937 

Pendik bakteriyoloji enstüt. padok ve motopomp için bina inşa · 

ası ı İstanbul Nafıa Müd.) 
Hacialıköyde amele evleri, tohum ambarı, su deposu . h1manı ve 

hela inşası. (Adana Ziraat Müd.) 
Bazı mağazalarının yıkdırılması ve yt!rlerine modern bir kazi no 

inşası. (Urfa Belediyesi.) 
Yangın söndüı me tesisatına bir motörlü pompanın !liiveai. ( Devle~ 
Basım evi.) 

Elbise dikilmesi: 15U· 170 ad. (Ankara Hukuk Fak) . 
Elbiselik yerli kumaş 190 m. (istanbul Ziraat mektebi) 
Klor (Ankara Bel ~diyesi , 
Elektrik ölçme alatı. (Milli Müdafaa Vekaleti.) 
Sırlı su kovası: 200 ad. -Semaver: 60 ad. (Tophane Lev. Amir). 
1,5 tonluk kamyonet: 2 ad. (Nafııt Vekaleti). 
Dinamil kapsölü: 8 No: 2 milyon ad.· 6 No 1 milyon ad. elektrik 

dinamit kapaolü (8 No.) 500000 ad. (İnhisarlar idareıi) . 
Koyun eti: 20 ton (Samıun) 
Ekmeklik un: 1.1-t ton (Kayseri) 
Ekmek: 3()() ton Marmara Üısübalıri) 
Yulaf: 420 ton (Lüleburgaz). 
Sığır eti: 32 ton. (Selimiye As. Sahnalına .) 

Sabun: f) ton. (İstanbul Komutanlığı.) 

"' Singer diki' makineai v. s. (istanbul 3üncü İcra memurluğu) 
Zımpara kağıdı: 14500 ad. cam - kagıdı 4000 ad. - Bakır levha 

(0,5X 1000 2000 mm.) 1350 k. (Devlet Demiryoları 

Şaft 1 ad cam (264 ad) - macun (30 k.)· civata-boya ( ı ı kalem) Çem
berlitaşta bir dükkanın tamiri, temizlik ahırlarının elektrik 
tesisatı (İstanbul Belediyesi) 

"' Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 

-
min edilmektedir. Noel yortusunun çok yaklaşmış olmasından 

muameleler daha ziyade dahili işlere inhisar etmektedir. 
Aynı piyasada rakip ürünlerden İtalyan Napoli fındıklarının 

son hafta 100 kilo bıt,ına cif Hamburg 950 liret raddesinde bir 

fiat üzerinden yani Türk parasına göre orta hesap 65 lirarya tek
lif olunduğu bildirilmektedir. İspanya fındıklarının ise mahdut 
nisbette ve Türk fındıkları fiatlarına nazaran yüzde 10 kadar 
ucuza teklif olunduğu söylenmaktedir. Bununla beraber Türk fın· 
dıkları fiatlarının düşmiyeceği kanaati ihzar edilmektedir. Çünkü 
Türkiye rekoltesinin büyük bir kısmı satıldığı gibi, her memle
ket İspanra ve İtalyadan gelişi güzel fındık alamıyacağından bu 
ürünlerin fındıklarımıza rekabeti pek ciddi sayılmaktadır . 

İtalya fındık piyasas.nda son hafta içinde kayde değer bir de· 
hitiklik görülmemiştir. Son fiatlar şunlardır: 

Lazio malı kabuklu kentali 280-320 Liret 
Napoli ., • 11 280-320 ,, 
Sicilia 11 270·300 ,, ,, ,, 
İç ,, 650·700 ,, 

, . Romanya piyasasında Türk fındıkları fiatlarının ~on hafta 
ıçınde nisbeten düştüğü bildirilmektedir. Bunu~ fazla ıthalat ~·: 
Pılrnıt olmasından ileri geldiği kaydedilmektedır. Romanya mıllı 
~•nk•ıı yeni bir tebliğe kadar İspanyadan mal ge.tirimemesine. k~-
ar veımittir. Bu kararın fındıklarımı:ıın bu pıyasada rakıpsız 
~~imasına yarayacağı ilave olunmaktadır. Romanya piyasasında 
df urk fındıklarının toptan kiloıu son hafta içinde 140-150 ley

en •atılrnııtır . 
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MADDE 

1 

hlıalat 

Ton 

Afyon 
,, 

Araşit yağı 

Arpa 

" Av de risi 

" 
" ,, 

" ,, 

" ,, 

in r e 
: kaba 

: yemlik çuvallı 179 -
: biralık dökme 
: çakal 
: kedi 
: kunduz 
: porsuk 
: !<3nsar 
: tavşan 
: tilki 
; varşak 

" 
Ayçiçeği 

Badem 

: :zerdeva 
yağ: 

ti 

Bakin 
Bezelye 
Börülce 
Buğday 

" 
" 
" ,, 

" 
" 

kabuklu 
iç 

Eks. yumuşak 62i 50 
yumuşak 

eks . sert 
sert 
sümter 
kızılca 

mahlüt 

iç 18 75 

1 ihracat 

1 Ton 

Bulgur 
Burçak 
Ceviz 
Çavdar 
Darı 

210 - 44 75 

" 
Fasulye 
Fındık 

" ,, 
Haşhaş 

,, 
İpek 
İrmik 
Kaplıca 

Keçikılı 

Kenevir 
Kepek 
Keten 

" Koza 
Kuş yemi 
Mercimek 
Mısır 

" Nohut 

" ,, 

: beya:ı 
: sarı 

: iç tombul 
: iç sivri 
: kabuklu 
: tohumu 
: yağı 

tohumu 

yağı 

yeni mahsul 

: beyaz 
sarı 

isp. tohumu 
kalburlanmış 

natürel yeni 
Pamuk 
Pamuk yağı : 

,, tohumu: 
Peynir beyaz: lam yağlı 

yarım yağh ,, ,, 
,, ,, yağsız 

Peynir kaşer : yağlı 

" " 
Razmol 
Susam 

,, yağı 
Tiftik 

" ,, 
" 
" 
" Un 

" 
" 
" 

yağsız 

: yeni mahsul 

oğlak 

ana mal 
çengelli 

: deri 
kaba 
sarı 

ekıtra ekıtra 
ekstra 
1 inci yumuşak 

,, sert 

74 50 

15 -

22 50 
73 -

.. 50 

u :m 

15 -

1
] 25 .. 12 -

30 25 

Yapak Anadol kırkım 21 75 87 20 
,, 
,, 

" Yulaf 
Zeytin yağı 

,, ,, 

" " 

,, tabak 
Trakya kırkım 

,, tabak 

ekstra 
yemeklik 

: sabunluk 

5 50 

SATlŞLAR __ 
Asgari 

Kilosu 

Kr. Pa 

5 15 

Azami 

Kilosu 

Kr. Pa. 

5 27 

ç 3;l()() 

li38 710 

7 17 5 7 25 -

5 4 -

13 7 5 

5 10 - 5 14 

()() H4 

Telgraflar H> 1 937 K.S. 
Londra Mısır Laplata 2 ci kan. ta hm iti korteri. 23ş.4 1 2 P .' Ki 3 .~3 

n keten tohumu " ,, " tonu 12 ııt. ,. " 7 33 
Anvers Arpa Lehistan Şubat ,, 100 ki. 121 B. Fr. ,, 5 16 
Liverpul Buğday Mart ,, 100 libr. 8 ş. 7 3 4p ,, 5 91 
Şikago ,, Harh inter Mayıs ,, Buşeli 132 5 8 sent ,, 6 ili 
Vinipek ., Manitoba ,, 11 ,, 125 l 4 ,, ,, 5 81 
Hamb. iç Fınd . Giresun derhal tahmil IOO k.16() R M. ,, 81 40 

,, ,, Levan ,, " ,, ,, 159 ,, ,, 80 90 

İşaretler : ki (kilo), ad (adet), ç (çift), kr (kuruş). pa (para), şi 
(şilin), sa santim), st (ıterlin), RM lRayhaınark, p (pen
ııi), B. Fr (Belcika frank), t (ton). 

Direktörü: l amail Girit 

Sayla 3 

(Suite de la 4eme page) 

3- D'etatiser nos forels. 
4- Du proble me de l 'equipement moderne de nos 

paysans dont la solution doit intervenir dans le plus 

bref detai . 
Cette affaire du relevcment de nos villages a._ura 

un large echo tant a l 'interieur qu'a l exterieur du 

payı. 

Nous serons les temoinıı d 'une revolution sociale 

danı la nouvelle Turquie. 
Chaque idee obtenue dans le discours du chef du 

gouverncment merite une analyse speciale. 
Notre pre ident du conseil a annonce qu'il sera 

monte lout de suite, en Anatolie 1.000 combinats. 
Les depeches complementaires ont informe quc 

l'activitc employee sous ce rapport est personnelle
ment surveillee par notre president du conseil. 

Comme on le sait, le terme "combinat,, vcut dire 
la reunion de plusieurs machines qui travaillaient 
autrefois seules et qui ınaintenant fonctionnent en· 
semble. 

Ainsi, par exemple, le combinat des !llemences. 
Ce sonl des machines qui jettent d'abors les 

graines dans la terre. puis y versent du fumier arti
ficiel et recouvrent ensuite les endroits d'oii la 
terre a ete enlevee pour ces operation!ll . 

2.- On emploie auc;si le mot combinat pour de· 
signer des matieres diverscs que l'on obtenait aut· 
refois separemcnt et qui sont produites dctuellement 
par de nouvelles methodes. 

3.- Le noın de combinat est donne aux systemes 
de nouvelles fnbriques qui reunissent les divers 
ınoyens de produetion. 

La minoterie d ' Ankara , qui entre dans le second 
plan quinquennal de notre pays, comprend un cleva
teur, une minoterie. une boulangerie et une fnbriqut: 
pour la preparation des graines, 

Toutes lea machines sont concentrce nutour d'un 
meme centre de force motricc . 

4. Le combinat electrique est ce lui autour du· 
quel plusieurs centre industriels sonl groupes. 

La superficie occupee par ces combinat atteinl 
parfois des centnines de kil'lmetres de distance. 

5.- Le combinnts agricolcs sont nombreux el e 

divisent , notamment, en deux : 
- 1. C"ux pour les arteres agricoles . 
2.- Ceux po'1r le stations de machines et de 

tracteurs . 
Les arteres agricol~s renfernıent les sections vt:ge

tales, industrielles ete. 
On rencontre ,ies stations de machines et de trac

teurs en Tchecoslovaquie. ııous une forme peu eten
due et en une plus vaste forme en Amerique et au 
Canada. Maiı les plus grandes caracteristiques se 
trouvent chez les Soviets. 

Leur nombre s' elevant l 'annee derniere a 64.000. 
Ces stations renferment toutea sortes de machines 

agricoles et de tracteurs, qui s'occupent de l'ense· 
mer.cement, de la recolte et du battage des produc
tions agricoles de tous les villages des environs. Ce 
sont la des formations ideales pour la Turquie. 

Fenne uygun olınıyan 

bir elektrik tesisatı 

Cereyan kaçırır 
ve 

Sarfiyatı çoğaltır 

ELEKTRİK 
TESİSATI 

BİR DEFA VAPILIR 
iyisini yaptırmak menfaatınız 

icabıdır 

SATIE 
en mükemmel tesisatı 

12 AV VADE İLE YAPAR 

SAT 1 E 
şubelerine müracaat kafidir. 
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T ableau Synoptique des Adjudications 
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1 

Oh jet de l' <idjudication 
JPrix est. ı PCaııt. 'd' Gd~ndr~ 1 rov a ıu ıc. 

Lieu d'adjudication.• Cahier des Charges Date 1 Heure 1 
1 

A) Adjudications au Rabais 
Construction-Reparation

Tra vaux Publics -Materiel de 
Construction-Cartographie 

Co rıstr. d'unc ecole Primııire iı En'·
ghli (Konia) (cah eh. P. 82) (aj 

Construction de trottoirs (en pavcıı 
ordinaireı;) le loııg de la route Is
tanbul-Edirne Oargeur 0,50- bourg 
Mouratli : 2,5 m. (cah eh. P. 334) 

Construction de murs, enrochement, 
~perons ele. (contre l'actiorı devö\s
tatriee des inonı:lations) (dans le 
Vil- de Trabzon) (cah. eh. P. 629 ). 

Rt'·paration d'un cafe et 
(Tchemberlitııehe No 

16365 75 1'227 45 Gre a grt-

133737 - 7937 Pli cach. 

l 'J5885 754 l 
" 

Com. Perm. Vılayet Konia. 

Dir. Ponts et Chausse Ministere 
Travaux Publics . 

" 

38 58 2 89 Gre ~ı grc Com. Perm. Munieipalite Istanbul. 

Dir . Tra vaux Publics Konia. 3-'2-37 

1 ~-2-37 

··-::-37 

Dir. Economal Municipal. lstanbul 2'2-1-37 

Repaı ation du Konak ,, Deherdaral <le Nighde. - jusqu'au 
Nevehehir (aj ). '25-1-37 

~_;,.;.;;.....;;.;.~.:.;_,~.:-----~--~----~ ~----~-~,---- ---·~- -~~--'-~------~----~~------~ --------------------~~~-·-~~~~-
Produits Chimiques et 

1 Pharmaceutiques - lnstruments 
Sanitaires - F ourniture pour Hôp. 

Mcdicaments pour l'hôpital (aj }. 
·----~-

720 - ~ ·---
Publique Com. Perm. Vilayet Tehankiri. 

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

J59 33 11 95 Gre a gre lnstallation eleetrique d'un loeal (Nouh
kouyousou). _ _...;.;;...;;~~~----------- ----- -----·----~ 

1 Habillement - Chaussures 
Tissus- Cu'rs. 

Com. Perm. Munieipalite Istanbul 

Confection de '.:!30 costumes (etoffe et 5980 - 4 !9 Pli 1.adı. Com.Ach.Ec.Sup.Ingen. G souyou. 

1 

l!i 

:ıutre matcr:el y compris). 
E.to!fe pour recouvrır les gourdes : L.'.270 la m 607 50 Publique 

: 000 metres. 

Bois de Construction
Planches, Poteaux ete 

1 ı Traverses en bois de hetre normales: 4016 25 301 22 Pli cach. 

2975 pieees. 
Poteaux ehataignier: 508 p.- pin rt'.:· 

siı1eux: 200 p. (aj.) (long. 8 m.

diam. : 40 et 60 cm.). 
Poteaux en ebene (2.8-3 • long.) diam.-

Gre i.ı gr~ 

·i''ıOO 15 _ ... 30 Pu bliq ue 

14-16 cm.) (P!~r les mines). _ ~~----~ .. .._.........,_ __ _ 

Combustihle - Carburant- Huiles 

Semi-coke- 350 tonnes. 10500 787 50 Pli cach. 

Provisions 

: [>. 42 le ~· 420 05 Pli eaeh. 

Com Ach. Min. Drf. Nat. Ankara. 

Dl-p. Maleriel Min. Trav. Publics. 

1 Jireetion PTT. Samsoun. 

4mc Com. Expl.Ch. Fer f.t.1\aysseri. 

~--~~~~~~- ~ 

Ministere de l'lnterieur. 

Dir.Hyg. et Ass. Soeiale Tchankiri __ '9-1-37 
- - www 

Secretariat Municipalite lstanbul. 22-1-37 

..j 2 37 

1-'2-37 

3·2-37 

un mois iı part. 
5-1-'.i/ 

1-2-37 

1-2-37 

1 

' 

1 

15 
1 

ı 
16 -

1 
1 

16 - 1 
1 

14 

i 
- --- 1 

14 ----

- 1 

15 -

11 -

14 -

15 -

i 

ıs 30 

ADMINISTRA., llıf'ı 

Yoghourtchou H ~ r 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

Telefone: 42425 

Boite Postale N. 1261 

Adresse Telcgraplıique : 

lstaııbul MÜNAKASA 

1 cc JANVIER 19.~7 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 
(Pour les trois jours suivants) 

~e rcredi 20 Janvier 1937 

--

Douilles et capsules de cartouche bouchons ete. (Mono· 
pol s). 

Cuir ehromt!: 500 kilos- ld. pour salmastra: 200 kilos 
(f abrique militaire). 

Manche en !in : 1300 metre!! (Comm. lııtanbul Findikli). 
Costumcs civils: 183 piece'i (Direction Sliretı.' Ankara). 
Fıl mou galvanise (3mm.): 6500 kilos- Isolateurs avee 

crochets: 3000 pieees (Kaymakamat d'Akhissar). 
Savon pour selles : 576 kilos- Necessaires de sellier: 

10 picces ld. <le nıarcchal-ferrant : H pieces 
(Command. G. Surv. Douan. lstanbut). 

Acierı;- 16 lots (fabriques Militaires). 

Jeudi 21 Janvier 1937 

l<eparation İmmeuble No. 49 Tarlabaclıı Rt;paration 2 
ponts (route Tchatal<lja) Tlılıliers en cuir: 206 
piı'~ces- Clıaises imıtalion osier: 40U pi ;ces- Mu· 
nicıp:ılitı'· lstanbulJ. 

Escarpins noirs : '210 pit;ces IEeole Arts et Mt tiers Is
tanbul). 

Transformateur et accessoircs IMunicipalit t' Adı.puar). 

MoJelc:s de ıııachine: 40 lots Matt•aıel pour Lıbora· 

toirc physique : 5 lots (Eeole Superieure Commeree 
Maritıme). 

Petrole: 52700 kilos (Vize) Benzine : 5000 litres- Mo-

lıiloil A: 300 litres ld. C: 150 litres (Miııistcre 
Defense Nationale). 

Cartouches de rev h·ers : l 75000 picees ( :-.tonopoles). 
Cuir jaune savonneux : 10 lonne~- Vachetfe jaune: 2 

tonnes (Fabriques Militaire.st. 

A voine : :l80 toııncs- Legumes d'hıver: 8 tonnes (Vize) 

Oeu[s: 40000 pieces- Pommcs de terre: 8 tonnes 
(Vakoufs Istanbul). 

lnslruments pour la seetion de pharmacoclynamie (lns· 
titut Centr. Hygii·rıe). 

lnstallation electrique caserne ~endarmes (Direction 
lntendance Toplı ıne). 

Pain : 40-50 kilos par jour jusqu'au 31-5-37 (Fabriques 
Milıtaireos). 

*Ruban, filınecerise, boutons divenı et capsules lntend. Toph.) 

Vendredi, 22 Janvier ! 937 

Construction local pour paddak lıaeter. Pendik (Direction 
Travaux Publics lstanbul). 

Construetion maisons, baiııs, No. pour ouvriers et de· 
pôt d'eau et de grains (Direction A2ricole Adana) 

Demolition de magasins et construction casino moderne 
(Munıcipalilt' Ourfa • 

Adjonction pompe iı moteur iı installation extinction 
(Direction !mprimerie d'Etat). 

lııstruments de mesure t loctrique Defense Nationale). 
Clılore pour Admiııistration deıı Eaux (Municipalite An· 

kara). 
E offe indıgene pour eostume: 190 metres Comptabilite 

l.ycces lstanbul). 
Confection de 150-170 costumes (Faculte de Droit An· 

kara). 
Camionnettes de 1,5 tonnes: 2 pieces (Mınistere Tra 

vaux Publics). 
Savon blanc: 13315 kilos -ld. vert 

20 kilos. __ _ 
~~-------------~--~--~~-- ____...~.... --

Com. Perm. Munieipalite Istanbul. Dir. E.conom. Municipalite lstanbul. 3-2-37 

~'---~-~---~- ------ _......_ ---'~ 
15 Cnpsules de dynamıte (diHcrerıls : 3.500.000 pieceı 

(Monopoles). 

ı! 
Divers 

11 Aciers: 16 lots (aj.). 
Roues de voiture : 100 lots (pour Che

mi ns Fer Kozlou-Kilimli). 
Rails, aiguilles et tampons pour wa· 

gons (pour les memes lignes). 
Camion de 2,5 tonnes : 1 pieee. 

1
' Plomb pour wagons- 10000 kilos aj.). 

Prf.par. de 4960 m3 de ballast le long 
de la lig-ne Slmsoun-Côte (aj .. 

Tent~~ (2 dimensions) (pour le.!! tech
nicienne laboraL. Centr. Etlık ). 

15000 - 1125 Gre iı gre 
Publique 4849 05 -

2661 61 

24•! 
2870 -

L 1 le m3 

180 - " 
215 25 " 
709 5C Gre a gre 

Com. Aeh. Dir. Gen. Fab. Milit. -
Dir. Bassin Hoııiller Zongouldak. Dir. Bassin et ôureau Mines. lstanb. 

,, 

Com. Perm. Vılay~t Edirne 
l.Com. 1 xpl.Ch.Fer ElatHaydarpaeha 
4me Com. Expl.Ch.Fer Et. Kaysseri. 

Dir. Trav. Publies Edirne. 

8400 - 630 Pli cachetl~ Comptab. Ee. Supı;r, Dı·ahaloglou. o· E A 'd V · t · · t M · h ır. e. ı es t' erın. e arec . 
F errants Selimit'. 

20-1 37 
1-'l-37 

1-2-37 

2-2-37 
'25-1 37 
25-1-37 

1-2-37 

Arroseu~- 1 piece (aj). 
~---------..!.....;..;,--~.;......------~~ --------- ------~· 

Gn' iı gre Municipalitô Anlalia. jus4u'au --------------- ·-_;;..._..;. __ 
(B Adjudica 1 ions a la surenchere 

Tour marque AF : 1 piece - Moleıır 

1 
TOT - 3 CV. : 1 piece. 

Fiat 507 usag~e : 1 piece 
Produits pharm~eeuliques : 600 lots 

Peaux el boyaux. 
Plants de vigne. 
Bois de ehauffage et de conslruction 
Machine iı eou dre Stn ger. ete. 

Publique 

" Pli eaeh. 

Gre a gre 

Publique 

il 

Mag. 89 ~eınenidjiler, Galata 

Rue takizafer No 15, Taxim. 
Depôt Croissant Rouge rue Eski 

Zaptic lstanbul. 
See. lstanb. Ligue Aeronautique. 

Dir.Pc pinicr•sErenkeuy et Manissa. 

1

ii3me Bureau Executi f lstanbul. 

Bureau du Fisc de Ffrikcuy 

Dir. Foıets Uskudar (Haydarpaeha) ~ 
Sa ile des Ventes Muni eipale. l3me,Bureau Exrcutif lstanbul 

25-1-37 

25-1-37 

3-2-37 

26-1-37 
22-1-37 

1 

14 - 1 

15 -

15 -

'5 - ! 

10 - ' 

15 -

15 -

11-2·37: 
--i 

Seaux d'eau emaillı~s : 200 pieces- Samovars: 60 piı· 
ces (lntendance Tophane). 

Viande de mouton : lot (Samsoun). 
Farine pour pain: 134 tonnes (Kaysseri). 
Pain 360 tonnes (Base Na vale Marmara'. 
Avoine 420 tonnes (Lulebourı,raz). 
Viande de boeuf : 32 tonnes (Selimie). 
Savon : 6000 kilos (Command. lstanbul Findikli). 
* Machine a coudre Singer ete. (3me Bur Exec. Ist. 
Papier ı'meri : 14500 picees ld. de verre 4000 pieceı 
Plaques de cuivre (O 50X 1000 X '2000): 1350 kilos (Cb-

min de Fer Etat). 

Arhre de tranmission (1 p.)- Vitre (264 p.) Mı.ıstıe (30 k.· 

Boulons couleurs (141olt;)- Rcparat. magasın Tehen· 
berlitaclıe- lnstallntion clec triquı• d'un loca! (Mun~ 
..:ipalite lstanbulJ. 

1 * Les asterisquf-'!l indiquent urıe venle par voie de s
renchere. 

n-

14 -

l ı 

14 
13 30 

l ı:r- ·---~~ -~------=~~~ 

lndustrie - Finances - Commerce 
Les nouveaux combinats 

Le dernier discourı; du president du conseil pr• 
nonce au Kamutay est un des plus importants qul 

ı ait faits jusqu'ici. il s'agissait dans ce discours: 

1- De la reconstruction totale de nos vilayets t 
de notre econonı ie 1 ura le. 

2- De rendre proprietaires nos paysanı dont ~ 

pour cent ne le sont pas. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'~~~\ (Lire la suite en 3~me paıeJ 


