
ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin 

3 AYLIGI 

6 " 
12 " 

Kuruş 

450 
850 

1500 

Ecnebi memleketler içın 
12 ayhğ'ı 2700 

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

Yıl: 1 S':iV1 : 254 

~-----------------------------------1111111!. 
İÇİNDEKİLER: 

a) Münaka salar 

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

2 İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 
3 Kereste - Tahta v. s. 

4 Matbaa işlri - Kırtasiye - Yazı hane Levazımı 

5 Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
6 Mahrukat, Benzin, Makine yağları v. s. . 
7 Elektrik·Havagazı Kalorifer tesisat ve Malzemesı 

8 Müteferrik 
b) Müzayedeler 

Müteferrik: 
2 Emlak 

a) MÜ N A K A S A L A R 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Ankara levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Ankara Garnizonu kıtaatı ve müessesat hayvanatı için 
kapalı zarfla münakasaya konulan 675700 kilo arpa ve 
yulafa eksiltme günü istekli çı kınadığından bir ay zarfın
da pazarlıkla alınacaktır. İlk pazarlık 26-1 ·937 salı günü 
saat 15 de Ankara Levazım amirliği Satınalma komis· 
yonunda yapılacaktır. Arpanın tutarı 25338 lira 7q ku· 
ruş olup ilk teminatı 1900 lira 41 kuruştur. Yulafın tu
tarı 33785 lira olup ilk teminatı 2533 lira 88 kuruştur. 
Arpanın şartnamesi 127 kuruş, yulafın şartnamesi l 69 
kuruş mukabilinde komhıyondan verilir. İsteklilerin kanu· 
nun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesika ve teminat mak
buzlarile beraber belli gün ve saatte komisyona gelme· 
leri. 

2-İnşıtat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

İstanbul Nafıa Miidürlüğünden: 

8-2-937 pazartesi günü saat 14 de fstanbuldn Nafıa Müdür
lüğünde 2226 lira keşif bedelli Heybeli ada \' erem sanatoryomun
da yapılacak istinad duvarı ve trotuvarı inşaatı !!Çık eksiltmeye 
konulmuştur. 

.Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri Genel, hususi ve fenni 
şartnameleri, proje, keşif huliisasiJe buna müteferri diğer evrak 
dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 167" liradır. 
İsteklilerin en az 1500 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 

göstereceği vesika üzerine NafıaMüdürlüğünden almış olduğu mü
teahhidlik ve Ticaret Odası vesikalarile 8·2-937 pazartesi günü 
saat 14 ce Nafıa Müdürlüğüne gelmeleri. 

3·Kereste, tahta ve saire 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Sahnalma 
Komisyonundan: 

4000 Metre mikabı kereste 
Tahmin edilen bedeli 168000 lira olan yukarda mik· 

tarı ve cinsi yazılı malzeme Askeri fabr;kalar umum mü
dürlüğü satınalma komisyonunca 8·2·937 tarihinde pa
zartesi günü saat 15 te kapalı zarf ile ihale enilecektir. 
Şartname sekiz lira 40 kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat o)an 9650 Jirayı havi 
teklif mektublarım mezkur günde saat 14 de kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 ntımaralı ka
nunun 2, ve J maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

4-Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 
Türk Hava Kurumu Satınalma Komisyonundan: 

2
3 cü tertip piyango biletleri için 140 bin türkçe lO 

1

GAZETESİ 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

PERŞE'.\IBE 

ı bin Fransızca el ve 10 bin duvar planı ile 1 O bin duvar 
afişi bastırılacaktır. Açık eksiltme ile 25 Kanunusa!ıi pa· 
zartesi günü saat 15 te münakasası yapılacaktır. istekli 
olanlar şartnamesini piyango Direktörlüğü muhasebesinde 
görebilirler. 

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

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan· 

Ordu hastaneleri için 700 takım subay pijamasının 
açık eksiltmesi 3 şubat 937 çarşamba günü saat 14 de 
Tophanede satınalma komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin 
tahmin bedeli 2030 liradır. İlk te,ainatı 152 lira 25 ku 
ruştur. Şartname ve nümunesi komisyonda görülebiJir. İs
teklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte komis
yona gelmeleri. 

* * • 

Ordu hastaneleri için 23 bin metre erat pijamalığı 
bez 3 şubat 937 çarşamba günü saat 15 te Tophanede 
satınalma komisyonunda kapalı zarfla ehsiltmesi yapıla· 
caktır. Hepsinin tahmin bedeli 6210 liradır. İlk teminatı 
465 lira 75 kuruştur. Şartname ve nümunesi komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif 
mektubJarım ihale saatinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. 

İstanbul Bölg~ San'at Okulu Satınalma Komisyonundan: 

Nevi Mik. Tuta. 
Lira 

Eksiltme. T.C.S. 
T. C. S. 

İlk teminat. Şekli 
Lira Kuruş 

Harici 38 Ta. 665 4-2·H37 perşenbe 14 49 87 Açık 
elkise 

Kısa palto 50 ad 550 ,, ,, 15 41 25 ,, 
İstanbul Bölge San'nt okulu talebesi için Harici elbise, kısa 

palto eksiltmeye konulmuştur. 

Bu hususta gerekli durum yukarıda ynzılmiştır Eksiltme Ca
ğaloğlunda Yüksek mektepler muhasebeciliği binasında yapıla· 
caktır. Eksiltmeye girecekler Ticaret odasının 936 vesikasını ta· 
şımaları ve 2490 n~m.trah kanunun emrettiği evsaf ve şarlı haiz 
olmaları Jıhımdır. lıtekliler belli gün ve saatte sözü geçen mu
hasebeciliğe ve şartnameyi görmek için de okula baş vurmaları 
ilan olunur. 

" • • 
100000 metre düz beyaz kanaviçe alınacaktır. Bak: İnhisar

lar U. Müdürlüğü İlanlarına . 

6 - Mahrukat - Benzin - Makine yağlan . ve saıre 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

İstanbul Levazım yollama müdürlüğü emrinde bulunan 
kamyonlar için 1 ton benzin 25-1-937 pazartesi günü 
saat 15 de Tophanede satınalma komisyonunda pazarlıkla 
alınacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 2187 lira 50 kuruştur. 
İlk teminatı 164 lira 6 kuruştur. Şartnamesi komisyonda 
görülebilir.< İsteklilerin kanuni vesikalarHe beraber belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

7-Elektrik, Havagazı, Kal~fer Tesisat ve Malzeme 

Samsun Şarbaylığından : 

100 aded Elektrik-Su Sayacı ihalesi 

Belediyemiz Elei<trik-Su işletmesi için ihtiyaç görülen !00 a 
ded elektrik sayacı mübayaası aşağıda yazılı esaslar dairesinde 
acık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Muhammen bedeli 850 liradır. 
2 - ~fovakkat teminat akçesi 63 lira 75 kuruştur. 
3 ihale 28-1-937 perşembe g-ünü saat 14 de Belediye daimi 

encümeninde yapılacaktır. 

4 - İstekliler bu işe aid eksiltme şartnamesini encümen ka
tibinden Öğrenebilirler. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için 2490 sayılı şeraiti haiz olmak 
gerektir. 

6 - İhale 24HO sayılı kanun ahkamina tevfikan yapılır. 

O 1 K K A T 

Yeni telefon numa-

ramız: 

49442 

2 t İkinci kanun 1937 

Devlet Demiryolları İşletme Umum Müdürlüğünden: 

750 lira bedelle 1500 aded kalopili kavanozuna aid eksiltme 
görülen lüzum üzerine feshedilmiş olduğundan 17-1 937 tarihinde 
intişar eden bu işe aid ilanın hükümsüz olduğu alıikadaranca 
bilinmek üzere ilan olunur. 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

8·2·937 pazartesi günü saat 15 te İstanbulda Nafıa 

MüdürJüğünde 1199 lira keşif bedelli İstanbul Kız Öğret· 
men Okulu kalorifer tamiratı açık eksiltmeye konulmuş· 

tur. Mukavele, eksiltme, Bayındırlık İşleri Genel, hususi 

ve fenni şartnameleri, proje, keşif hulasasile buna müte

ferri diğer evrak dairesinde görülecektir. Muvakkat te· 
minat 90 liradır. İsteklilerin en az IOJO liralık bu işe 
benzer iş yaptığına dair göstereceği vesika üzerine Nafıa 
Müdürlüğünden almış olduğu müteahhitlik ve Ticaret Oda· 
sı vesikalarile 8-2-937 pazartesi günü saat 15 te Nafıa 
Müdürlüğüne gelmeleri. 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğu Satmalma 
Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 3500 lira olan yukarda mikdarı 
ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü 
satın~lma komisyonunca 4-2-937 tarihinde perşembe gü
nü saat 14 te açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şart· 

name parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 262 lira 50 kuruş 

ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve· 
saikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

ı~--~~---------
8-Müteferrik 

Devlet Demiryolları İşletme U. Müdürlüğünden: 

Muhammen bedeli 5000 lira olan 2000 kilo külçe ka· 
lay 4-2-937 perşembe günü saat 10 da H. paşada gar 
binası dahilinde birinci işletme komisyonu tarafından 
açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe· girmek istiyenlerin 375 liralık muvakkat te· 
minat vermeleri ve 2490 sayılı kanunun tayin ettiğ! ve· 
saikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona 
muracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyonda parasız olarak 
dağmlmaktadır. 

Samsun Şarbaylığından: 

3000 Aded Süpürge ihalesi 
Belediyemiz temizlik işleri için ihtiyaç görülen 3000 aded sÜ· 

piirge şartnemssinde gösterilen vasıfları haiz olmak üzere Bele· 
diye encümeninde pazarlıkla satın alınacaktır. 

Buna ait "malumat şunlardır. 
1- Muhammen bedeli 375 liradır. 
2·- Mavakkat teminat akçesi 28 lira I.'.\ kuruştur. 
3- İhale 25-1-937 pazartesi günü saat 15 de yapılacııktrr. 
4- İstekliler bu işe aid pazarlık şartntımesini encümtn kati

binden ögrenebilirJer. 

5- Talihler 2490 sayılı kanunda yazılı şeraiti haiz olmak 
gerektir. 

6- Pazarlık 2490 sayılı kanuna tevfikan yapılır. 

Askeri Fabrikalar U, Müdürlüğü Satınalma Komisyonundan 
Bir Adet Su Tasfiye Cihazı 

Tahmin edilen bedeli 800 lira olan yukarda mıktarı 
ve cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdür
lüğü satın alma komisyonunca 8-3-937 tarihinde pazar· 
tesi günü saat 14 de açık eksiltme ile _ihale edilecektir. 
.Şattname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan 60 lira ve 2490 numaralı kanu · 
nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

Çorlu Kor Satmalma Komisyonundan: 

Çorlu Birlikleri için alınacak baskül mübayaasından 
sarfınazar edildiği. 

• "' . 
Yavşan tuzlasl için 2 aded lokomotif alınacaktır. Bak: inhi· 

sarlar U. Müd. İlanlarına. 



• * • 
240 k. iyi cins su alır çelik alınacaktır. Bak: İnhisarlar: U. 

Müd. İlanlarına. 

b) ÜZAYE ELER 

1-Müteferrik 
İstanbul Belediyesinden: 

Kuracaahmed mezarlığında fırtınand< n yıkılmış olan servilerden 
500 tanesi satılmak üzere açık arttırmaya konulmuşsa da belli 
ihale gününde giren bulunmadığından arttı~ma 25 4 1-737 pazar
tesi gününe uzatılmıştır. Bir tane serviye 625 kuruş fiat tahmin 
olunmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İs
tekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 234 lira 38 ku
ruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile berab~r yukarıda ya· 
zıh günde saat 14 te Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

Samsun İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 

Ambarlarımızda mevcud 933 yılı mahsulünden 64 
zürraa aid 156 denkte 3627 kilo tütün 1701 sayılı kanu
nun 34 üncü maddesi geregince 8 2·937 gününde açık 

arttırma suretile satılığa çıkarılacaktır. 

İstekliler o günde Başmüdüriyet dairesine müracaat et
meleri ilan olunur. 

2-Emlak 
Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğündan: 

Galatada Sııltanbey-ızıd mahallesinde < Arabyan hanı) adile 
anılan Altıncı Vakıf hanının (3, l. 5 ve 6) ncı katlarındaki boş 

odalarla mezkur hanın altında (22, 26 ve 133, 135} No. lı dük
kanlar. 

Kira müddeti: Teslimi güni,nden 31 mayıs 937 sonuna kadar. 
Beyoğlu Kamerhatun Kızılcık sokak 24 No. lı ev. 
Kasımpaşa Mektep sokak ı7 No. lı dükkan 
Beyoğlu Hüseyinağa Mahyacı sokak 3 No. lı dükkan 
Kira müddeti: Teslimi gününden 31 mayıs 938 sonuna kadar 

Yukarıda yazılı Vakıf mallar kiraya verilmek üzere açık arttır
mıya konulmuştur. İsteklilerin 1 şubat 937 pazartesi günü saat 
14,30 da Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü Akarat kalemine gelme
leri. 

1 İstanbul Belediyesi Ilcinları 
Cinsi Miktarı Beherinin Muhammen İlk 

bede il teminatı 

Terlik 500 çift l 18 44,2..5 

Pelerin 
Pelerin 

20 tane 
70 tane 

Memur yüz havlusu .350 ,, 
Yün fanila 75 ,, 
Pijama 100 ,, 
Hasta peçetesi 1600 ,, 

850 ) 
750 ) 

40 
275 
290 

25 
Keten memur peçetesi IOO ,, 37,50 
Hasta havlusu 300 ,, 30 
Renkli peşkir 150 25 
Beyaz peşkir 150 25 
Memur hamam takımı 10 500 
Hasta hamam takımı 15 400 

65 Hamam peştenıalı 50 
------------------------Pamuk 1000 Kilo 60 

Battaniye 100 Tane 575 
~-----~-----------------Cam bardak 800 

,, surahi 450 
Emaye su maşrapası 250 
Emaye oturak 25 

,, tükürük hokkası 200 
,, 14 N. kapalı ten· 

cere 20 

" 
18 N. kapalı ten-

cere 20 
,, 20 N. kapalı ten· 

cere 10 
,, 20 N. içi beyaz 

n 

tabak 150 
14 N. içi beyaz 

kase 150 
,, tepsi 20 

Yemek kaşığı 50 
Porselen yoğurt kasesi 400 
Porselen tabak 100 

Emaye sifonlu kapaklı 

kova 15 
42 N. beyaz müdevver 

küvet 20 
30 N. l:eyaz müdevver 

küvet 20 
32 N. müs~atil küvet 20 
34 N. müstatil küvet 20 
30 N. müstatil küvet 20 
30 N. Böbrek şekli küvet 30 

10 
60 
12 
50 
55 

60 

80 

100 

12 

18 
180 
25 
25 
30 

200 

75 

32 
40 
45 
35 
60 

Gerdel l 5 250 
Emaye su güğümü 25 150 
Emaye sürgü 30 220 

52,13 

103,59 

45 
43,12 

74,88 

Cerrahpaşa ve Haseki Hastaneleri için lüzumu olan yukarda 
cinsleri itibarile beş kısnıa ayrılan eşya ayrı ayrı açık eksiltme· 
ye konulmuştur. Şartnamıo:leri Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 
istekliler 2190 N h kanunda yazılı ,resika ve hizalarında göste
rilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 2-2-937 sah 
günü saat 14te Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (8) 45 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 i 
--------~------------------------ 1 

1 - Şartnamesi mucibince 100,000 metre düz beyaz 
kanaviçe pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarhk,3-2-937 tarihine rasthyan Çarşamba günü 
saat 15 de Kabatasta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko-
misyona gelmeleri ilan olunur. (37 4) 55 1 -4 

* * • 
1- İdaremizin Yavşan Tuzlası ıçın şartnamesi muci-

bince satın alınacak beheri 4750 lira muhammen bedelli 
2 adet Lokomotif kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

2- Eksiltme 9-3·937 tarihine rastlıyan salı güııü saat 
15te Kab ataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 712,50 liradır. 
4 - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 

Şubeden alınabilir. 
5- İsteklilerin eksiltme gününden en az on gün ev· 

vel şartnamede gösterilen esasları ihtiva etmek üzere 
fia tsız ve mufassal tekliflerini İnhisarlar Tuz fen şubesi 
Müdürlüğüne vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazam
mın vesika almaları lazımdır. 

6- Mühürlü teklif mektubunu ve ayrıca kanuni ve
sikaları ihtiva edecek olan kapalı zarflar en geç ihale 
günü tam; saat l 4e kadar yukarıda adı geçen alım Ko· 
misyonu Reisliğine verilmiş olmalıdır. (379) 56 1 4 

* ~ * 
Şartnamesine ekli listede ölçü ve mikdarı yazılı 

240 kilo iyi cins su alır çelik pazarlıkla satın alınacak
tır. 

2 - Pazarhk, 3-2-937 tarihine rastlıyan çarşamba 
günü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden almabilir. 

4 - İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçe:ı 
komisyona gelmeleri ilan olunur. "390,, 57 1-4 

• * • 
Nümunesine uygun olmak şartiyle 1250 adet bil· 

yük ve 150 adet küçük süpi.irge pazarlıkla satın alına· 
caktır. 

2 Pazarlık 27-1-937 tarihine rasllıyan Çarşamba 
günü saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şube
sindeki ahın komis. onunda yapılacaktır. 

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

4- İstekl.ilerin pazarlık için tayin edilt:n gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Kom is · 
yona gelmeleri ilan olunur. (241) 42 2-3 

-----------------------------------------------------
' · stanbul Defterdarlığından : J 

Muhammen senelik 
kira bedeli 

Lira 

Büyükçarşı:- Kayserli oğlu sokağ'ı 33 35 
sayılı dükkan. • 180 

Yukarda yazılı dükkan hizasında gösterilen senelik 
kira bedeli üzerinden ve kira bedeli 4 müsavi taksitte ve 

taksitler peşinen tediye edilmek şartile 19-2-937 cuma 
günü saat 14 de kadar pazarlıkla kiraya verilecektir. Ta
liplerin yüzde 7,5 pey akçelerini vaktı muayyen inden evvel 
yatırarak bu müddet içinde haftanın salı ve cuma günleri 
saat 14 dt! Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünde müte-
şekkil satış komisyonuna müracaatları. (F) (375) 58 

Kanunlar. Kararnameler,Ticaret muhadeltr 

Memnu mıntakalar dahilindeki limanlara giriş çıkış 

Karar sayısı: 2 5738 
İktisat Vekilliğinden jazılan 5-11 -936 tarih ve 2728 47157 sa

yı~ı tezkerede maden cevherleri ve hububat gibi büyük partiler 
halinde ihracat emtiası almak veya fabrikalar demiryolları ve 

l köprüler inşa malzemesi ve sanayi aletleri ve saireyi boşaltmak 
üzere Derinceye gelecek yabancı gemilerin, 2 1023 sayılı karama· 
me mucibince, Milli Müdafaa ve Dahiliye Vekilliklerin kontrolu 
altında olmak ve Genelkurmay Başkanlığına gösterilecek usule 
riayet edilmek ve İktisat Vekilliğince lüzum görülecek zamana 
inhisar etmek kaydile, Genelkurmay Başkanlığınca Derinceye 
gemilerine müsaade edilmekte ise de, yük taşıyan bu gibi gemi· 
lerin muntazam posta seferleri yapan gemiler gibi hareket ve 

kısa bir zaman evvel haber alınmakta ve araya bazen tatil gün· 
leri de girince gemilerin 3-.t gün beklemesi icap etmekte olduğu 

ve vakit kaybetmelerinden dolayı armatörler ve acenteleri yük 
sahiplerinden astarya aldıkları için bu halin, ithal edilen eşya 

fiatiarını yükseltmek veya ihraç mallarının kıymetini düşürmek 
suretile memleket iktisadiyatı aleyhine zararlı neticeler doğur· 

makta bulunduğu bildirilmiş ve Deıinceye girecek ecnebi gemi· 
ler için Genelkurmay Başkanlığından izin alınmakla beraber Mil
li Müdafaa ve Dahiliye Vekaletince bu gemiler kontrola tabi tu· 
tulmakta ve bu kontrol işin esasını teşkil etmelcte olduğundün 

bu kontrol usulüne yine e~kisi gibi devam edilmek şartile ve 
vapur acentelerinin vaki müracaatlarına müsteniden Deniz Tica· 
reli Müdürlüğünde daha evvelden mevkii müstahkeın Komutan· 
lığma haber verilmek suretile muamele yapılması hususunda bir 
karar verilmesi istenilmiş ve Genelkurmay Başkanlığından yazı· 

lan 30-1 I-H36 tarih ve ! 1702 1111 sayılı mütaleanamede ileri sü
rülen ınahzurlar varit bulunduğu cihetle bundan sonra İzmit kör· 
fezine girecek yabancı gemilerin körfeze girmelerine 2 1023 sa· 
yılı kararnamedeki izahat dairesinde Kocaeli Müstahkem Mevkii 
Komutanlığınca izin verilmesi ve sonradan Genelkurmay Başkan· 
lığıne bild:rilmesi nıU\ afık olacağı ve Dahiliye vekilliğinden ~a
zılan 11-12-936 tarih ve 120-12 27119 sayılı mütaleanamede de Ik· 
tisat Vekilliğinin tezkeresinde münderiç hususta riayet edilmek 
şartile bahsi geçen gemilerin Derinceye gidip gelmelerinde bir 
mahzur olmadığı bildirilmiştir. 

Bu iş İcra Vehilleri Hey'etinin 8-12-936 toplantısından görü
şülerek, İkinci memnu mıntakada içit?de bulunan Derince ve iz· 
mit limanlarına gelecek yabancı gemilt!r hakkında Gemelkurmay 
Başkanlığının mütaleasına göre muamele yapılması onanmıştır. 

Çekoslovakya me--şeli malların tahdit harici ithali 

Karar sayısı! 2 5671 
Çekoslovakya ile imzalanan 12 Mavıs 936 tarihli ticaret an· 

!aşmasının meriyete girmesinden evvel (2 memleket arasında ti· 
caret anlaşması bulunmadığı bir sırada' gelmiş olmaları veya 
kontenjanların tükenmesi dolayısıle ithal edilmiyen ve 23-11-936 
tarihine kadar gümrüklerimi1.e gelmiş bulunan Çekoslovakya 
menşeli eşyanın karşılığında hususi takas yolula kıymetlerinin 
asgari yüzde 50 si nisbetinde yumurta ve yüzde 50 si içinde 
Türkiye-Çekoslovak klirin~ anlaşmasına göre hususi takas mev• 
zuu olabilecek herhangi bir Türk malı alınmak ve gümrüklenme 
muameleleri 31-12-935 tarihine kadar ikınal edilmek şartıla tah· 

did harici ithallerini teminen a.Jı geçen hükumetle nota teatisi 
için Hariciye Vekilliğine salahiyet verilmesi ve tı"atisi tarihinden 
ıtibaren mez~<ur malların yukarıdaki şerait dairesinde güm7ük
lerden geçirilmesine İktisat Vekaletinin muvafa katma atfen Hari· 
ciye Vekilliğinin 22 12-936 tarih ve 22829581 sayılı tezkeresile 
yapılan teklifi üzerine İcra Vekil:eri heyetince 3-12-936 toplan
tısında onanmıştır. 

Türkiye·Çek(;s}ovakya ticaret anlaşmasında 
değişiklik 

Karar sayısı: 215670 
Şekoslovakya hükfımetile 12 Mayıs 1936 tarihinde imza edilen 

t;caret anlaşmasının birinci maddesinin 2 inci bendinin "2 - şu• 
rası mukarrerdir ki, Çekoslovakya menşeli mahsulat, 1 ve 2 nu· 
maralı listelerde tadad edilmiş veya edilmemiş olmaları nazarı 
itıbare alınmaksızın, Türkiyede meri umumi ithalat rejiminden 
ayrıca istifade edeceklerdir;" şeklinde tashihini teminen adı ge· 
çen hükümetle nota tealisi için Hariciy~ Vekil\iğine salahiyet ve· 
rilmesi İktisat Vekilliğinin muvafakatına atfen Hariciye Vekilli· 
ğinin 3-12-936 tarih ve 22919 58:1 sayılı tezkeresile yapılan tekli· 
fi İcra Vekilleri Heyetinin 3-12·936 toplantısında onanmıştır. 

(Türk Ofisten) ,.,, 
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-- 21 İkinci kanun 

Gelecek iiç gün zarfında vuku bulacak 

Münakasa ve Müzayedeler hakkında 

MUHTİRA 
-·~ 

Cuma 22-1-1937 

Pendi~ bakteriyoloji enstüt. padok ve motopomp için bina inşa· 
ası (lstanbul Nafıa Müd.) 

Hacialıköyde amele evleri, tohum ambarı, su deposu . hamam ve 
hela inşası. (Adana Ziraat Müd.) 

Bazı mağaza: .. ı .. m yıkdırılması ve yerlerine modern bir kazino 
inşası. (Urfa Belediyesi.) 

Yangın söndürme tes isatına bir rnotörlü pompanın :la vesi. (Devle 
Basım evi.) 

Elbise dikilmesi : 150-170 ad. (Ankara Hukuk Fak). 
Elbiselik yerli kumaş 190 m. (İstanbul Ziraat mektebi) 
Klor (Ankara Belediyesi . 
Elektrik ölçme alatı. (Milli Müdafaa Vekaleti.) 
Sırlı su kovası : 2(K) ad. -Semaver: 60 ad. (Tophane Lev. Amir). 
l ,5 tonluk kamyonet: 2 ad. (Nafıa Vekaleti). 
Dinamit kapsölü: 8 No: 2 milyon ad.- () No 1 milyon ad. elektrik 

dinamit kapsolü (8 No.) 500000 ad. (inhisarlar idaresi ). 
Koyun eti: 20 ton (Samsun) 
Ekmeklik un: 134 ton (Kayseri) 
Ekmek: 360 ton Marmara Üssübahri) 
Yulaf: 420 ton. (Lüleburgaz). 
Sığır eti: 32 ton. (Selimiye As. Satınalma .) 
Sabun: 6 ton . (İstanbul Komutanlığı.) 
* Singer dikiş makinesi v. s. (istanbul 3üncü İcra memurluğu) 
Zımpara kağıdı: 14500 ad cam - kağıdı 4000 ad. - Bakır levha 

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

Şaft 1 ~d cam (264 ad)- macun (30 k.)- civata-boya ( 11 kalem) Çem
berlıtaşta bir dükkanın tamiri, temizlik ahırlarının elektrik 
tes isatı lİsta n bul Belediyesi) 

27850 k. erzakın nakli (Tophane Levazım) 

Cumartesi 23-1 -1 H37 

Kış:ı~ elbiselik kumaş; 1200 m. (243) 
Benzın: IO ton (246) (Milli Müdafaa Vekaleti) 

• Ziva nn kiigıdı-75 top. (ist. Gümrükler Müd.) 

Pazartesi 25·1-1937 

Bafra köprüsü için mahmuz inşaatı (242) (Samsun Nafıa Müd.) 
Çubuk barajı yolunun (6 km.) parke inşaatı (243) (Ankara Vali

liği) 

Kadıköy-H . paşa rıhtımının tahkimi.- Floryada bir asfalt yol 
inşası (243) (İstanbul Belediyesi) 

U~unköp~üde .bir bina inşası. (246) (Çorlu Kor.) 
Dıyarbekırde istasyon ile Urfa kapusu arasında yol inşaatı (244) 

(Nafıa Vekaleti) 
~e;şehir .. h~kumet konağının tamiri (252 (Niğde De~erdarlığı) 
ora ortusu 120 ad h 1 . 700 d (24·' (1' Elb' d' k· .- av U· a · -t) ophane Levazım) 

Ele~te 'kı ılm~s~.= 162-165 ad. (246) (Ankara Mektep Muhasebeciliği) 
rı mntnr11• ~ _.ı •· • 

şerit: 50{)0 m. (234) ( Milli Müdafaa) 
Dağ tırmanma elbise, fotin ve malzemesi (241 ) (Bornava ) 
Yatalt eşyası · 8 kalem (244) (Devlet Demiryolları) 
Çibali için mefruşat-22 kalem (244) İnhisarlar idaresi) 
ilaç <252) (Çankırı Valiliği) . 
Biyoloji laborat. için malzeme-44 kalem (221) (inhisarlar İdaresi) 
Kokon, halı v. s. 242) armoni kitabı- 1000 ad. (243) lıtanbul 

Belediyesi) 
Demir direk (250) (Sivas elektr. birliği) 
Çamaşır yıkama makinesinin tamiri (Gümüşsuyu hut. için, (2+1) 

(istanbul Komutanlığı) 
Darhat malzemesi (238)-ami yantlı bakır rondelası-19500 ad. (243) 

vagon kurşunu ( 10 t.) (251) (Devlet Demiryolları) 
Parke taşı- 100000 ad. (234) (Adana Belediyesi) 
Çadır 30 ad. (245) (istanbul P. T . T. Müd.) 
Su tulumbası-1 aded (246) (Askeri Fabrikalar) 
Muhtelif sebze (244) (Selimiye) 
Sadeyağı 9 t.)-Sabun (9 t. )·Kuru üzüm tO t. ) (2.:10) Sivas) 
Mercimek (7,4 t .)-Fasulye (10,2 t.)·Patates (3 t.) (246) (Mersin) 

Kışlık sebze (246) (Ankara Levazım) 
Sığır eti·22 ton (246) (Polatlı) 
150000 elplanı, 10000 duvar planı ve 10000 duvar afişi butırıla-

caktır . (254) (Türk Hava Kurumu) 
Benzin-7 ton. (254) (Tophane Levazım) 
Siyah muşamba ve kasket-15 ad. (253) (istanbul . Belediyesi) 
• Boş çimento çuvalı -20000 ad. (Belediy~ Sular ld~resi) 
• AF tornası-1 ad.-TOT motörü 1 ad. l(st. 3üncü icra Mem.) 

* Fiat 507-1 ad. (Feriköy Tahsil Şubesi) 
• Süt-17500 k . (Halkalı Çiftliği) 
• Keçe şapka , videla, demir. (ist. Gümrük Müd.) 
Süpürge-3000 ad. (254) (Samsun Şarbaylığı) 
• Seni ağacı-500 ad. t254) (İstanbul Belediyesi) 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 

Müessesatı Tüccariyenin 
Ehemmiyetle Nazarı 

Dikkatine 
Senebaşının yaklaşması dolayısile müessesatın ya· 

pacakları senelik ilan mukavelelerinde HABER v.e 
KURUN gazetelerine verilecek ilan_1arın ya~~~z Servı
simiz tarafıncian yaptırılacağı ve bıl.vasıta ~.lan .~l~~mı· 
Yacağı alakadar müesseselerin şimdıdcn goz onunde 

bulundurmalarını dileriz. 
Vakıt propaganda 

servisi 

MÜNAKASA GAZETESi 

Ticaret ve Zahire Borsası 
20 - 1 - 1937 

SATIŞLAR 

MADDE 

Afyon 

" 

: ince 
: kaba 

Araşit yağı 

Arpa 

" Av derisi 

" 

: yemlik çuvallı 
: biralık dökme 

çakal 
: kedi 

n : kunduz 
" : porsuk 

" 
" 
" 
" 
" 

Ayçiçeği 

Badem 

" Bakla 

: l!lansar 
: tavşan 
: tilki 
varşak 

: zerdeva 
yağ: 

: kabuklu 
iç 

ithalat 

Ton 

75 

ihracat 

Ton 

216 

Bezelye 
Börülce 
Buğday 

,, 
: Eks. yumuşak 1474 - 1 300 
: yumuşak 

" 
" 
" 
" 
" Bulgur 

Burçak 
Ceviz 
Çavdar 
Darı 

,, 

: eks. ıert 
sert 
sümter 
kızılca 

mahlut 

: iç 

: beyaz 
: sarı 

6 30 

36 

Asgari 
Kiloıu 

Kr. Pa. 
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6 35 

7 10 

1 

_/ 

5 4 _I 

7 35 -

A:r.ami 

Kilosu 

Kr. Pa. 

5 22 

JtOO 

7 5 

8 1,5 -

Sayfa 3 

PİYASA HABERLERİ 

İplik buhranı 

İktisat Vekaleti tarafından 
bir ara piyas~de zuhur eden 
iplik buhranını halle memur 
edilmiş bulunan Uyuştururu 
Maddeler İnhisar idaresi bu sı
kıntıyı gidermek için peyder· 
pey iplik sipariş etmektedir. 

idare, 27 numaraya kadar 
sipariş yapmakta \ e teklif ka· 
bul etmektedir. Ondan yuka
rıki numaraların idhali serbest 
~ırakılmıştır Bu bahis üzerinde 
iktisat Vekili Celal Bayarın va
ziyeti aydınlatıcı izahatı beklen
mektedir. 

Lehisian tütün almığa 
başlıyor 

Lehistan tütün monopolü 
hesabına tütün mübayaa ede
cek olan eksperler tüccar de
polarında tedkıkata başlamış

lardır. Almanya ve diğer bazı 

memleketlerin evvelce satın 

aldıkları tütünlerin peyderpey 
sevkine devam olunmaktadır. 

Son parti Almanyaya 428869, 
Suriyeye 2-5,502, Belçikaya 651 
ve Polonyaya da 185 kilo tü
tün gönderilmiştir. 

200 milyon portakal 

Yunanistanın Orta ve Şima· 
li Avrupaya 7 milyon adet por
takal ihracı için müsaade veril· 

10 aylık ticaret muvazenemiz 
Başvekalet istatistik umum 

~üdürlüğ~ 1936 yılı IO ayl·k 
tıcaret muvazenesine ait ista
tistikleri tanzim etmiş ve çık-
armıştır. Hazırlanan ista tistik
ler onuncu ayda ithalatımızın 

9,013,076 ihracatımızın ise 
18,649,228 liralık olduğunu gös
termiştir. Şu vaziyete göre ih
racatımız ithalatımızdan 9,636, 152 
liralık fazladır . 

193 ' senesinin ilk 10 ayında 
bütün ithalatımız 75,840,088 li
ralık, ihracatımız ise 82,840.089 
liralıktır. Bu suretle 936 sene 
sinin on ayında ihracatımızın 

ithalattan 7, 171.590 lira fazla 
olduğu ve ticaret müvazenemi
zin bu kadar bir farkla lehimi
ze kapandığı görülmektedir. 
Halbuki geçen sene aynı müd

det zarfında ticaret müvazene
miz 6,673, 180 liralık bir açıkla 
kapanmıştı. 

Mevcut \•aziyet 936 senesinin 
Türk ticareti ve Türk müvaze
nesi için gayet mesut bir sene 
o~duğunu ve 937ye gayet iyi 
hır temelle girildiğini göster· 
mektedir. 

Cihan pazarlarında 
yağ istihlakı 

Fasulye 
Fındık 

,, 
,, 

Haşhaş 

: iç tombul 
: iç ıivri 

: kabuklu 
: tohumu 

2 1,5 
l ı ıniştir. Mevsim başından şimdi· 

ye kadar Yunflnistandan 200 
milyon adet portakal ihraç edil
miştir. 

Cihan pazarlarında yağ fiat
larının günden günden güne 
yükseldiği ve baz istihsaliitın 
son zamanda iki misli fiat bul
duğu kaydedilmektedir. 
Amerikanın yağ istihlaki ha

len diğer senelere nisbeten ol
dukça artmış bulunmaktadır 

' en yüksek sarfiyat senesi olan 

" İpek 
İrmik 
Kaplıca 

Keçi kılı 
Kenevir 
Kepek 
Keten 

" Koza 
Kus v,.,..,i 

Mısır 

" 
Nohut 

" 
" 

Pamuk 

: yağı 

: tohumu 
: yağı 

. ---· 
: beyaz 
: .sarı 

iıp. tohumu 
: kalburlanmış 
: natürel yeni 

Pamuk yağı : 
,, tohumu: 

Peynir beyaz: tam yağlı 
,, ,, yarım yağlı 

,, ,, yağsız 

Peynir kaşer: yağlı 

" " Razmol 
Susam 

,, yağı 

Tiftik 

" 
" 
,, 
" 

Un 
,, 
,, 

" Yapak 

" 

yağsız 

: yeni mahıul 

: oğlak 
: ana mal 

çenıelli 

: deri 
: kaba 
: sarı 

ekstra ekıtra 
: ekatra 

1 inci yumuşak 
,, aert 

Anadol kırkını 
,, tabak 

75 l,4 

24 

10 

41 1 4 j 
' 

10 1.5 

1,5 

1-

51 25 

10 1,4 

,, : Trakya kırkım 
,, tabak 

ıtt '" 

8 5 

41 7 

300 3.4 

140 -

56 1,5 

,, 
Yulaf 5 15 

Zeytin yağı : ekstra 
,, ,, yemeklik 
,, ,, : nbunluk 

5 12 
5 15 

42 14 

61 20 65 

1 
Telgraflar 19 1 937 K .s. 

Londra Mısır Laplata 2 ci kin. ta hm ili korteri 23ş.3 l 2 p. Ki 3 31 
,, keten tohumu ,, ,, ,, tonu l 1 st. 15 t• ,, 7 18 

Anvers Arpa Lehistan Şubat ,, 100 ki. 121 B. Fr. ,, 5 16 
Liverpul Buğday Mart ,, 100 libr. 8 ş . 6 p . ,. 5 81 
Şikago ,, Hartvinter Mayıs ,, Buşeli 130 3 4 sent ,, 6 07 
Vinipek ,, Manitoba ,, ,, ,, 122 1 2 ,, ,, 5 69 
Hamb. İç Fınd . Giresun derhal tahmil 100 k.160 R M. ,, 81 42 

,, ,, Levan ,, ,, 159 " ,, " " 80 91 

Paris Sergisi 

Bu ıene ilkbaharda Pariste 
açılacak beynelmilel serıriye iş

tirak vaziyetini tetkik için teş· 
kil olunan komisyon, sık sık 

toplanarak sergi talimatname· 
sini ietkik ~etmekte ve iştirak 
şeraitini müzakere eylemekte· 
.J:- a aa'lua~ .. vuuıuıaı ı 

Afyon mıntakalarında yetiş· 
tirilmekte olan haşhaş tohum
larından Alman sanayii için 
mübayaat yapılmaktadır. Al
manlar Türk haşaş tohumlarını 
tercih etmektedirler. Haşhaş 
tohumu üzerinde muameleler 
başlamıştır. Dün borsada kilo· 
su 1 ı ,20 kuruşa satış olmuştur. 

Beyannameler on günde 
doldurulacak 

İş bürosu istanbul mıntakası 
reiıi Haluk Bozkurt namındaki 
merkezinde çalışmaktadır. 

İş veren müesıeseler tarafın· 
dan doldurulması lazım gelen 
beyannameler vilayet yolile 
kaymakam ve tacirlere gönde· 
rilmittir. Bu beyannamelerle 
birlikte izahname de verilmek
tedir. Beyannamelerde 15 sual 
yardır. 

En az 5 kişi çalıştıran her 

müessese, hatta devlet, hususi 
muhasebe ve belediyeden yar
dım gören bütün teşekküller 
beyanname vermek mecburi
yetindedir. Beyannameler mü· 
essese sahipleri tarafından dol
duracaktır. Bunların beyanna
meleri mensup oldukları nahiye 
müdürlüklerine 4 gün zarfında 
vermeleri mecburidir. 

Bundan başka tacirlerde bi
rer bordro tutulacak ve mües· 
seseye verilen beyannamenin 
tarihile iade tarihi gösterilecek· 

tir. 

1929dan üstündür. 
Avrupa memlek~tlerinde de 

yağ talebleri devamlı surette 
artmaktadır · İngiltere bu sene· 
nin ilk 10 ayı ı:arfında geçen 
senenin aynı devresindeki it· 
halat miktarının iki misli, yani 
50,000 ton yağ ithal etmiştir. 
Fransa bu yıl zarfında 100.000 

talebleri artmakta ise de müs· 
tahsil memleketlerin rekoltele
rinin bereketsiz çıkması yüz.ün
den bu talebler karşılanmamak· 
tadır. 

Diğer taraftanda İspanya zey
tiny~ğı istihsalı dahili karşılık
lar neticesinde azalmış ve bun
dan böyle cihan pazarlarında 

keten tohumu ve keten yağı 
fiatlarının yükselmesini intaç 
etmiştir. 

Ankarada yeni bir şirket 

Geçen ayın son günlerinde 
Ankarada büyük bi:- sermaye 
ile yeni bir şirkek kurulmuştnr. 
"Malatya bez ve iplik fabrika• 
sı Anonim Şirketi,, ünvanını 

taşıyan bu şirketin müessisleri 
Ziraat İş ve Sümer bankaları
dır. Şirketin merkezi Ankara
dır. Sermayesi beheri bin lira 
kıymetinde üç bin hisseden 
mürekkep olan 3,000,000 türk 
lirasıdır. Bu şirket Malatyada 
en modern ve en rasyonel bir 
bir şekilde işleyecek büyük bir 
bez fabrikası vücude getirecek 
ve onu işletecektir. Bundan 
başka şirket Malatya dahilinde 
pamuk istihsal işlerini tanzim 
ile de mükellef bulunacağı gi
bi gerek bizzat ve gerek vücu
de getireceği şirketler vasıta
ıile pamuk ve pamuklu mensu· 
cat teşebbüslerine ait her nevi 
ticari muamelelerle de meşgul 
olacaktır. 

Beyannameden istisna edi
len müeaseaeler arasında deniz 
hava işleri amelesile çifçiler ve 
sırf kendi r.ilesi efradile çalışan· 
lar vardır. 

İşaretler : ki (kilo), ad (adet), Ç (çih), kr (kuruş) pa ( ) · 
( ·ı· ) ( . ) ( , para , şı 
şı ın , sa untım , ıt sterlin), RM ıRayhıınark , p (pen-
ni), B. Fr (Belcika frank), t (ton). 

İş bürosu müfettişleri müu· 
seseleri teftiş ederek bu sene 
çalıştırdıığ amele miktarile ge· 
çen ve daha evvelki senelerde 
çalıştırdığı amele ve iıçi mik
taını tetkik edeceklerdir. 

Bu şirket sermayesinin yarı· 
sı nama muharrer olacak, ya
rısı da hamiline ait bulunacak
tır. Sermayenin 4 te biri hilen 
tesviye edilmiş bulunmaktadır. 
Geriye kalan dörtte üçün tes
viyesi de müessisler tarafından 
taahhüt edilmiştir. Sermayenin 
tediye edilmiş olan kısmından 
maadasını şirket idare meclisi 
isterse defaten, isterse taksitle 

imtiyaz sahibi ve yazı işleri 
Direktörii: l ımail Girit 

Basıldığı yer: ARTUN Basımevı 
Galata Billur sokak No. 10 

\ istemeğe ıaliihiyella• olacakh•. 
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•• MUNAKASA 
GAZETESİ 

Journal Quotidien des Adjudications 

JEUDI 

T ableau Synoptique des Adjudications 

il 
Objet de l' eidjudication 

A) Adjudications au Rabais 
Construction-Reparation -

Travaux Publics -Materiel de 
Construction-Cartographie 

Reparation du garage de l'Ec. Officiers 
il de reserve. 

Constr. d'un mur de soutcnement et 
de trottoir au sanatorium de Hey
beli ada. 

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

1 
Compteurs d'eau Clectriques: 100 p. 
Re par. du calorifcre de l'ccole Nor

male pour ieunes filles. 
L'avis rdatif au 1500 bocaux pr. pile 

cloit etre considere comme nul et 
non avenu. 

255 28 20 - Publique 

2226 - 167 - ,, 

850 63 75 Publique 

1199 90 
" 

3500 262 50 Publique 
Matcriel clectrique dıver'.l. 
------~----..:.--------------~ ~------

Habillement - Chaussures 
Tissus-Cuirs 

Pyjamas pour officiers: 700 pieces. 
Toile pr. pyjama de soldat: 23000 m. 
Canevas blanc uni : 100000 metres. 
Costumes : 33 pieces. 

2030 152 25 Publique 
6210 '165 75 Pli cach. 

665 - 49 87 
Gre a gre 
Publique 

Lieu d' adjudication. Cahier des Charges 

Com. Ach. Comm. Istanbul Findikli. 

Dir. Travaux Publics lstanbul. 

Municipalite de Samsoun. 

Dir. Trav. Publics lstanbul. 

Oir. Gen. Expl. Ch. de Fer Etat. 

Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Milit. 

Com. Ach. lntend. lst. Tophane. 

" 
Com.Ach.Econom.Monop.K.tache 
Comptab. Ec. Sup,;r. Diahaloglou. Dir. Ec. Arts et Mctiers Istanbul. 

Date 

5-2-37 

8-2-37 

28-1-37 

8 2-37 

4-~-37 

3-2-37 
3 2-37 
3-2-37 

1 Heure 
l 

15 

!4 -

14 

14 -

ı 
1 

14 - 1 

15 -
1 

15 -
14 -
15 

Paletots courts: 50 p\eces. 550 41 25 ,, " 
--·--------·--·~~~----.-..-----------..--0-

4-2-37 
4-2-37 

~--~~~..-.!!~~~~--~ __ ....;..,;,.;;.;... __ 11~--~ 
,, 

lravaux d1lmprimerie
Papeterie 

ı ı lmpression de 140000 prospectus lurcs, 
10000 prosp. français 10000 affi
clıes murales et 10000 plans .('i)'OUr 

Publique Coın. Ach. Ligue Acronaut. Turque. 25-1-37 15 -

ATTENTION 

Notre nouveau nume· 

ro de telephone est: 

49442 

21 JANVIER 1937 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les trois jours suivants) 
-...~rmLlW---

Vendredi, 22 Janvier 1937 

Construction local pour paddock et motopompe a l'fnsl· 
bactcr. Pendik (Direction Travaux Publics Istanbul)· 

Construction maisons, bains, WC. pour ouvriers et de' 
pôt d'eau et de grains (Directiorı A2'ricole Adanal 

Dcmolition de magasi ns et construction casino moderne 
(Municipalite Ourfa . 

Adjonction pompe a moteur a installation exti nctio~ 
(Direction lınprimerie d'Etat). 

lnstruments de mesure electriques (Defense Nationale). 
Chlorc pour Administration dea Eaux (Mun. Ankara). 
Etoffe indi gene pour costume : 190 metres Lycees lst.) 
Confectiof' de 150-170 costumes (Fac. Droit Ankara} 
Camionnettes de 1,5 tonnes : 2 pieces {Min. Trav.Pub· 
Capsules de dynamite \diUı~rents N. : 3.500.000 piecel 

(Monopoles). 
Seaux d'eau emailles : 200 pieces- Samovars : 60 pie 

ces (Intendance Tophane). 
Viande de mouton : 20 tonnes (Samsoun). 
Farine pour pain : 134 tonnes (Kaysseri). 
Pain: 360 tonnes (Base Navale Marmara), 
Avoine 420 tonnes (Lulebourgaz). 
Viande de boeuf : 32 tonnes (Si·limic). 
Savon: 6000 kilos (Command. Istanbul Findikli). 
* Machine a coudre Singer ete. (3me Bur. Exec. lst. 
Papier t~mcri : 14500 piece:. ld. de verre 4000 pieces 
Plaques de cuivre (0.50 XlOOOx2000): 1350 kilos (Cht 

mins de Fer Etat). 
Arhre de tranmission (1 p.)· Vitre (264p.) Mastic (30 k.) 

Boulons couleurs (14ıots)- Rt'parat. maıı-asin TcheJll 
bcrlitache· lnstal. electr. d'un loca! (Mun. Ist.) 

Transport de 27850 kilos de provisions . 

Samedi 23 Janvier ı 937 

Etoffe pour costumes d'hiver: 1200 metres (243)- Beıı 
zine : 10 tonnes (246) (Def ense Nationale). 

* Papier dore : 75 rouleaux (7500 k.) (Dir. Oouanes Ist 

-------------h----.-- ;:;;;::;;;;~1-------=Lundi 25 Janvier t 937 

Bois de Construction-
Planches, Poteaux ete 

Bois de charpente : 4000 m3 (cah. eh. 168000 9650 Pli 1..acb. Com. Ach. D. \.en. Fab. Militaires. 

P. 840). -~--------------------------- ----·--- -------- -
Provisions 

1 Orge ou avoinc : 675,7 tonnes (aj.). Gre a gr~ Com. Ach. Dir. lntend. Ankara. ----
1
Combustible - Carburant- Huiles 

Benzine : 7 tonnes (pour les camions 
de l'lnlendance),:. 2187 50 164 06 Gre a grc Com. Ach. Intend. lst. Tophane. 

Divers 

Tuyaux en fonte: (diam. 4 cm.- long. 
1210 m.) : 11492 k.· ld.(diam . 5 cm. 
longeur 175 metres): :2100 kilo.; 

Etain en lingots : 2000 ki los. 
Apparcil pour l'cpuration de l'eau. 
Locomotiv .s : :2 picces (pour les sali-

nes de Y avcbane). 

l6:l 1 40 
5000 
8(0 

375 
60 

14750 la p. 712 50 

375 28 13 

Publique 

" 
" Pli cacl1. 

Gre iı gre 

Municipalite de Giresson. 
l.Com. Fxpl. Ch. Fer EtatHaydarpacha 

Com. Ach. D. GPn. Fabrique Milit. 
Com.Ach.Econom.Monop. K.tacho. 

" Municipalite de Samsoun 

8 ·2-37 15 -

1 

26-1-37 1 15 - 1 

25-1-37 

29-1·37 
4-2-37 
8·3-37 
9.3.37 

3-2-37 
25-1-37 

15 -

14 -
10 l 

~: 1 

14 1 

15 -Acier special : 240 kilos. 
Balais : 3000 pieces. 
On a renonce a l'achat des b.:ıscules. 

" Com.Ach.Corps Armce de Tchorlou. _ ı---1 

i 

B) Adjudicalions a la surenchere 

Rubans divers : 46480 m. 50· Fil mer
cenec : 18 m. 450- Gaetane : 450 
m.- Boutons en bois : 120500 pie
ces- Boutons de prov. etrangeres 
250 kilos - Capsules: 301793 pie
ces (maison de coutuıe No. 1). 

Tabac de la rccolte de 1933: 3627 
kilos. 

-- -·------ ~~~- --------------~---- ----~---

658 5') Grc agre 

" 

Com. Ach. lntend. lst. Tophane. 
Direction Monopoles Samsoun. 

21-1-37 
8-2-37 

14 30 

Dir. Economat Municipal. lstanbul Com. Perm. Municipalite lstanbul. 25-1-37 14 -Cypres: 500 picces (cimetiere Kara- 1 ı. 6,25 la p. 234 3'- Publique 
ı djaahmet) (ai. 
il 

1 

1 

i 

' ' 

Constr. epcron pour pont Bafra (242) (Trav. Pub. Samsouo 
Pavage route barragc Tchibouk (6 km) (243)(Vil. An kari 
Renforcement nouveau quai Kadideuy-H.pacha- Constt 

chemin en asphalte a Floria (243) (Municip. lstanb 
Constr. immeuble a Ou~ounkeupru (246) (Corps Arrııeı 

Tchorlou). 
Constr. route entre gare et Ourfakapoussou (Diarbekİf 

(244) (Ministere Travaux Publics). 
Rcpar. Konak Gouvern . Nevchehir f.252) (Defterd. Nighd 
Nappes : 120 p.- Serviettes: 700 p. (2·14) (lntend. Tophaıı 
Confec ion de 162-165 costumes (pour lnstitut Gha 

(246) (Comptabilitc Ecole Ankara). 
Moteurs electr. : 6 p.- Redreaseur: 1 p.- {223)- Rubt 

d'acier pour maillons 5000 m. (234) (Min. Def. Nal 
Costumes et chaussures d'alpiniste- Matcricl pour • 

cension (241) (Commission Militaire Bornova). 
Articlı-s de literie: 8 lots (244) (Chemins <le Fer Et•~ 
Mobilier pour Dioubali : 22 lots ( 44) (Monopoles). 
Medicaments (2521 (Vılayr-t 1'ch:ınkiri). 

Matfriel pour laborat. biologie : 44 lots ('221) (Mon':~ı 
Tapis pr. corridor ete. (242)· Livres d'harmonies : llJI'" 

pit:ces (243) Municipalitı' lstanbul). 
Poteaux en fer (250) {Union electr. Sivas). 
Rt:·par. machine-le!llsiveuse (244) (Comm. lstanb. Findikb)· 
Materiel pour voie etroite (238)- Rondelles de cui~re 

amiantees : 19500p. (243)- Plomb pr. wagons: 1ooli1 
k.- (252) (Chemins de Fer Etat). 

Ballast : 4960 m. (252) (Chemins de Fer Etat Kaysseril 
Paves : 100.000 pieces- (234) (Municipalife Adana). 
Tentes: 30 pieces- (245) (PTT. Istanbul), 
Pompe a eau : 1 piece (246) (Fabriques Militaires). 
Legumcs divers (2-14) (Selimie). 
Beurre frais (9 t.)- Savon (9 t.)- Raisin sec (10 t.) ('251) 

(Sivas). 
Lentilles (7,4 t.)- Haricots ( 10,2 t.> Pommes de terre 

(3 t.) (246) [Mersinel. 
Legumes d'hiver (246] Clnlend. Ankara) Viande de 

boeuf: 22 t. [246] [Polatli]. 
lmpression de 150.000 prospectus, 10.000 affiches ınu· 

rales ete. (254] [Lıgne a~ronautique]. 
Ben7ine: 7 tonnes (254] lntendance Tophane]. 
lmpermeableı et casqucttes [noirs] : 15 pieces [253] 

[Mun. Is tan bul). 
* Sacs :ı ciment vides (Adm. Municip. Eaux) 
* Tour AF : 1 p.- Moteur TOT: 1 p. [3me Bur .• Executif 

* Fiat 507: 1 picce [Fisc Ferikeuy]. 
* Lait: 17500 kilos [Fcrme Halkali]. 
* Cnapeaux en feutrc, boxcalf, fers peints [Dir. Douanes lst. 
Balais : 3000 pieces [254] [Municipalite Samsoun]. 
* Cyprcs: 500 pieces [Municipalite Istanbul]. 

* Les asterisques indiquent une vente par voie de sı 

rene here. 

! 


