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İÇiNDEKİLER: 

a) Münakasalar 

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

2 İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

3 İlaçlar, Klinik ve Ispençiyari alat. Hastane levazımı 

4 Elektrik·Havagazı·Kalorifer tesisat ve Malzemesi 

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

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

1 Matbaa işlri - Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

b) Müzayedeler 

t - Müteferrik: 

a) MÜ N A K A S A L A R 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonunuan: 

Çatalca müstahkem ı_ııevki. ko~utan~ığı, hayvanatı içi~ 
18000 kilo yulaf açık eksıltme ıle ıhalesı 8 ·2·937 pazartesı 
günü saat t 6 da yapılacaktır. 

Muhammen tutarı 1170 liradır. Ş~rtnamesi her gün öğle
den evvel komisyonda görülebilir· isteklilerin ~8 lir~lı~ 
ilk teminat mektub veya makbuzlarile beraber ıhale gunu 
vakti muayeninde Fmdıklıda komutanlık satınalma komis· 

yonuna gelmeleri . 

Konya Askeri Saiınalma Komisynnudan: 

4050()() kilo kuru ota istekli çıkmadığından ilk eksiltme günü 
olan 12-1-937 den itibaren bir ay zarfında pazarlığa bırakılmış 
ve ilk pazarlık 25- 1-937 pazartesi günü saat 10 da yapılacaktır. 
isteklilerin belli saatte kanuni vesikalarile beraber Konyada sa
tınalma komisyonuna gelmeleri. 

İsparta Askeri Satınalma Komisyonundan: 

İsparta gaı nizonunun i~tiyacı olau !5000 kilo un kay~ı ~ad
la eksiltmP-ye korımuşt ur. ihalesi l~-2 93~ ç.arşam ba ~unu . saat 
14 dedir . İlk teminatı 1632 liradır. lsteklıle rm kanunı vesıkala
rile beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel 
İapartada Tümen satınıılma komisyonuna vermeleri. 

~-İnşaat· Tami rat·Nafıa işleri veMalzenıesi-Harita 
İstanbul Belediyesinden: 

Keşif bedeli 999 lira 1 kuruş olan Erenköy - İçe~e~
köy yolunun bozuk olan 2 888-3 x 4255 inci kilo metresının 
taıniri açık eksiltmeye konulmuştur. Fenni şartname, pro
je, keşif hulasası vesaire evrakı Bayındırlık Direktörlü· 
ilinde, keşif evrakile umumi şartnamesi levazım müdür
lüğünde görülebilir. istekliler .2490 .. ~~· .. lı kanunda yazılı 
vesikadan başka bayındırlık dırektorluğunden_ alaca~ları 
Fen ehliyet vesikasile 7 4 lira 93 kuruşluk ılk temınat 
makbuz veya mektubile beraber 8-2-937 pazartesi günü 
saat 14 Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Rami kışlasındaki tavlanın tamirine ihale gün~ talibi 
Çıkttıadığından pazarlıkla ihalesi 8·2-937 pazartesı. günü 
11aat 15 t 1 ktır Muhammen keşif bedelı 4118 
li e yapı aca . .. .. y 1 d 1 k 
~a 12 kuruştur . Şartnamesi her gun og e e~ evve . o-

lllısyonda .. ··ı bT İsteklilerin 309 liralık ılk temınat 
ltl kb goru e ı ır. h l .. .. d 
e a 'llz veya mektubları ile beraber ve i a e gu~un en 
b \'vel komutanlık inşaat şubesinden alacakları vesıkalarla 

traber ih l .. .. akti muayyenindc Fındıklıda komu· tctnlak a e gunu v . 
satınalma komisyonuna gelmelerı. 

Milas Belediye Reisliğinden: 

NIH ~ k h 't münakasaya Çıka as asabasınm hali hazır arı ası . . .. 
tılarak Ul t . . 19 22 25 28-936 tarıhlı nus-us gaze esımn , , , 

GAZ TESi 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

CUMARTESİ 

halarında ilan ettirilmiş isede talip zuhur etmediğinden 

evvelce ilan olunan şerait dairesinde 13-1 937 den itiba· 
ren b!r ay içinde pazarlıkla ihale edileceğinden talip o · 
!anların Mila:; belediye encümenine müracaatları ilan olu
nur. 

Ankara Valiliğinden: 

657 lira .52 kuruş bedeli keşifli Zir hükümel konağı

nın tamirinin ihales i 28- l ·937 perşembe günü saat 14 de 
yapılmak üzere temdid edilmiştir . 2490 numaralı kanun· 
daki evsafı haiz ve vilayet nafıa Müdürlüğünden alınmış 
bu işe mahsus olmak üzere fenni ehliyet vesikası ibraz 
edecek talihlerin şeraiti öğrenmek üzere eksiltme günün· 
den evvel 49 lira 32 kuruşluk depozito mal<buziyle def
terdarlıkta kurulan komisyona müracaatları. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden: 

1- Kırk\arelinde Hızırbey camisi minaresinin gövde ve pe-
tek kısmının yıkılarak yeniden yapılması, 4183 lira 5 kuruştur. 

2 Bu işe aid eksiltme evrakı şunlardır: 

A-- Proje 
B- Fenni şartname 
C- Mukavelename. 
3 - İstekliler bu evrakın 25 kuruş mukabilinde İstanbul Va

kıflar Başmüdürlüğile Kırl:lareli Vakıflar Müdürlüğüden alabilir
ler. 

4- Eksiltme 8·2·937 pazartesi günü saat 15 te İstanbul Va-
kıflar Müdüriyeti İhale Komisyonunda yapılacaktır. 

5- Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
6 isteklilerin 315 lira muvakkat teminat vermesi lazımdır. 
7 Eksiltmive girenl'!rin bu gibi işler yaptığı ve kabulü 

kat' isinin y 1ptırdığına dair vesika ibrazile ayrıca eksiltmiye gir
mek için vesika almaları şarttır. 

8- Teklif mektubları yukarıda yazılı g lin ve saatten bir saat 
evveline kadar İstanbul Vakıflar Başmüdüriyetinde ve müteşek
kil Komisyona makbuz mukabılınde vermeleri şarttır. 

Posta ile gönderilen mektublar nihayet ihale saatinden bir 
saat evveline kadar gelmiş, ve zarfın kanuni şekilde kapatılması 
şarttır. 

İzmir Müstahkem Mevki Satınalma Komisyonundan: 

Tayyare alayının göstereceği yerde 17000 lira bedeli keşifli 

yaptırılacak cephanelikler kapalı zarf usulile ek~iltmiye konmuş· 
tur. İhalesi 8-2·937 pazartesi günü saat 16 da lzmirde Kışlada 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. İlk teminatı 1275 liradır . 

Şartname ve projesi hergün komisyonda görülebilir. Eksilt· 
miye gireceklerin ticaret odasında kayıtlı olmaları ve ş ıı rtname
sindc yazılı fenni ehliyetname ve diplomayı haiz bulunmaları ve 
kanunun 2 ve 3üncü maddelerinde istenilen belgelerile birlikte 
teminat ve teklif mektublarını ihale c:aatinden en geç bir saat 
evvel İzmirde Müstahkem Mevki satınalma komisyonuna verme• 
leri. 

İzmir İli Daimi Encünmeninden: 

Kapalı eksiltmeye konulan iş - Çatal-Bayındır yolunun O+ OOO -
4+ 300 kilometroları arasında 
kaldırım yapısı. 

Keşif bedeli: 13372 lira 80 kr. 
Bu işe ait şartnameler ve ev
rak aşağıda gösterilmiştir. A.- Eksiltme şartnamesi. 

B.- Mukavele projeııi 
E . Bayındırlık işleri genel şart· 

namesi. 
O - Fenni şartname. 
C. Keşif ve proje grafik. 

İstekliler bu şartname ve evrakı İzmir Ankara ·İstanbul Bayındır· 
lık Direktörlüklerinde görüp inceliyebilirler. 
Eksiltmenin yapılacağı yer, tarih, gün ve saati : 

Muvakkat; 1003 lira. Eksiltmeye 
girebilmek için gereken belgeler: 

15 şubat 937 pazartesi saat l ide 
İzmir İli Daimi Encümeninde. 

Bayındırlık Bakanlıtından 937 
yılı için alınmış müteahhidlik 
belgesile Ticaret Odası belgesi. 

Teklifnameler üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evve
line kadar İzmir İli Daimi Encümeni Başkanlığına makbuz mu-
kabilinde verilecektir. 

3-İlaçlar, Klinik ve İspençiyari al at: 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Ordu ::;ıhhi ihtiyacı olan 83 kalem göz laboratuvarları 
alatlarına ihale günü talibi çıkmadığından ihalesi pazar
Jıkla 8 ·2-937 pazartesi günü saat 15,30 da yapılacaktır. 

İDAREHANE : 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe paza rı 

İLAN ŞARTLARI 
İ darehanemizde görüşülur 

Telegr.: İst. MÜNAKASA 
Telefon : 49t42 

Posta kutusu N. 1261 

23 İkinci kanun 1937 

Muhammen kıymeti 1639 lira 30 kuruştur. Şartnamesi 
her gün öğleden evvel komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
123 liralık ilk teminat makbuz veya mektubları ile be· 
raber ihale günü vakti muayyeninde Fındıklıda : ı n utan
lık satınalma komisyonuna gelmeleri. 

4-Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

İstanbul Levazım amirliği Satınalma Komisyonundan: 

İstanbul Levazım amirl ·ği için 1500 adetlf ılips marka elk. 
ampülü 27 -1-937 çarşamba günü saat 14,30 da Tophane
de Satınalma komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. İhale 
günü teslim şartile alınacak olan işbu ampüller için is · 
teklilerin belli saatte Komisyona gelmeleri. 

• • • 
M. M. Vekaleti için Kayseride yaktırılacak 

tesisatı eksiltmesinin tarihi 8 Mart 937 değil, 
937 dir. (Tashih) 

kalorifer 
8 şubat 

. 5 - Mahrukat - Benzin - Makine yağları ve saıre 
Ankara Levazım amirliği Satınalma Komisyonundan: 

1- Harp okulu ihtiyacı için kapalı zarfla münakasaya 
konulan 400 ton kok hömürünü teklif edilen fiat pahalı 
görüldüğünden bir ay zarfında pa:zarhklü alınacaktır. 

2 - İlk pazarlığı 23-1-937 cumartesi günü saat 1 1 de 
levazım amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 Kömürün tutarı 11200 lira olup ilk teminatı 840 
liradır. Şartname komisyoncla psar:uıız göı ülü • . 

3- İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki 
vesika ve teminat makbuzlarıle beraber belli gün ve 
saatte komisyona gelmeleri. 

Milli Müdafaa Vekaleti Deniz Merkez Satınalma 
Komisyonundan: 

12 ikincikanun 1937 salı günü kapalı zarfla yapılacak müna· 
kasasına talip zuhur etmeyen 1500 ton kardif kömürü pazarlıkla 
satın alınmak üzere isteklilerin 19 şubat 937 cuma günü saat 14te 
2138 liralık teminatları ve kanuni vesikaları ile birlikte M. M. 
Vekaleti binasında müteşekk!l komisyonumuza . müracaatları rıve 
şartn~mesinin de 143 kuruş bedel mukabilinde Komisyondan 
verilmekte olduğu. 

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

İstanbul Levazım amirliği Satınalma Komisyonuncian: 

İstanbul Levazım amirliği Satınalma komisyonunca 
şubat 937 tarihinde kapalı zarfla alınacak olan 238300 
metre patiska şartnamesinde değişiklik yapıldığından mü
nakasa gününün ayrıca ilan edilecegi. 

7-Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Mö.lzemesi 

İstanbul Belediyesinden: 

Miktarı Cinsi Muhammen bedeli İlk teminatı 
33 Kalem kırtasiye 756,50 56,74 

Belediye ve rnüessesatı için yakarda cinsi miktarı ve muham
men bedelle. i yazılı olan kırtasiye açık eksiltıniye konulmuşlar· 
dır. Nümune ve şartnameleri levazım müdürlüğünde görülebilir. 
İstekliler 24~0 numaı alı kanunda yazılı vesika ve hizalarında 
gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 8·2-937 
pazartesi günü saat 14 te Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

b) M Ü Z A V E D E L E R 

1-Müteferrik 

Türk Hava Kurumu Ankara Şubesinden : 

Ankara merkez ve- merkeze bağlı nahiye şubelerinde teberrü 
edilecek kurban derileri 20 ikinci kanun 937 tarihinden itibaren 
20 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır . 

İsteklilerin şartları öğrenmek üzere şubemize baş vurmaları 
ve arttırmaya katılmak için ihale günü olan tO şubat 937 çarşam
ba günü saat 14 de şubemizde bulunmaları ilin olunur. 



İstanbul İkinci İcra Memurluğnndan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesine karar 
verilen 70 lira kıymetinde bir adet pastırma makinesi Kasımpaşa 
Tersane caddesi 93 numaralı dükkanda 1-2 H37 tarihli pazartesi 
günü saat 14 ten 15 e kadar birinci arttırma suretile paraya 
çevrilecektir. İsteklilerin ayni gün ve saatte mahallinde hazır bu
lunacak memuruna müracaatları ilan olunur. 

Kızılay Cemiyeti Genel Merkezinden: 

1 - Ayın 22 sinde kapalı zarf usulile satılacağı ev· 
velce ilan edilen Cemiyetimize a~t 600 kaleme yakın tıb· 
bi ecza, ayın yirmi beşine tesadüf eden kazartesi günü 
saat l 5te açık arttırmaya konulacaktır. 

2 - Eczaların listsini ve satış şartnamesini görmek İs· 
t iyenler tatil günlerinden maada hergün sabah dokuzdan 
akşam on yediye kadar Depo Direktörlüğüne müracaat 
etmelidirler. 

~-----------------------------------------------------
İnhisarlar U. Müdürlüğündenj 

1- İdaremiz Uzunköprü yaprak tütün deposunda 
şartnamesi mucibince yaptırılacağı 6212 lira 21 kuruş 

keşif bedelli su sarnıcı, seyyar döşeme ve muhafaza du
varlarının inşaatı açık eksiltmiye konulmuştur. 

2- Eksiltme 26· 1-937 tarihine raslıyan salı günü sa
at 15 te Kabataşta Levazım ve mubayaat şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 465 lira 9 t kuruştur. 
4- İhale evrakı 31 kuruş mukabilinde İnhisarlar Le

vazım ve mubayaat Şubesinden ve Uzunköprü Müdürlüğün
den alınabilir. 

5- İsteklilerin ihaleden en az iki gün evvel Mimar, 
Mühendis ve yahut bir mimar veya Mühendisle Noter
likçe musaddak ortaklık vesikası ve resmi daireierde yap
mış oldukları işltre aid vesikalarla birlikte İnhisarlar 
inşaat şubesine müracaat ederek alacakları ehliyet vesi
kası kanunen kendilerir.den aranılan vesaik ile yu
karda yazılı vesikalar ve yüzde 7,5 güvenme paralarile 
birlikte adı e:eçen Alım komisyonuna gelmeleri ilan olu-
nur. "26,, 4 4-4 

* • * 
180 000 adet bobin 26 1 2 Milim il sigareı kağıdı. 
20 000 ,, 26 1 2 milim l külü yapışan sigara 

kağıdı 
120 000 ,, ,, ı~ mllim il sigara kağıdı 

1 - Yukarıda cins ve mıktan yazılı 320 ()()()adet bo
bin sigara kağıdı şartnamesi mucibince pazarlıkla satın 

alınacaktır. 

2 - Pazarlık l-2·937 tarihine rastlayan pazartesi gü · 
nli saat 15 de Kabataşda levazım ve mübayaat şubesin
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
şubeden alınabilir . 

4- İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen 
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı 
misyona gelmeleri ilan olunur. (75) 

giin ve saat
geçen ko-

14 3- 4 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden 1 

26- 1-937 salı günü saat 15 de İstanbulda Nafıa Mü
dürlüğünde 1934 lira keşif bedelli Ortaköyde Yüksek 
Deniz Ticaret O'rnlu tam·ratile ltıboratuvar tadılatı açık 

eksiltmeye konulmuştur. 
Mukavele, Eksiltme Bayındırlık işleri genel, hususi 

ve fenni şartnameleri proje, keşif hülasasile buna mü· 
teferri diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 146 liradır. 
İsteklilerin teklif mektublarını ve en az IOOO liralık 

bu işe benzer iş yaptığına dair gösterecekleri vesika üze· 
rine Nafıa Müdürlüğünden almış olduğu müteahhitlik ve 
Ticaret odası vesikalarile 2o· l ·937 salı günü saat 15 de 
Nafıa Müdürlüğüne gelmeleri. (67) 13 

Kanunlar. Kararnameler, Ticaret muhadeltr 
Kararname No. 2 5790 
13- 11-936 tarih \'e 2 5570 sayalı kararnameye ekttir. 
Piyasada baş gösteren iplik buhranı önlemek maksadile dışa· 

rıdan getirilen iplikler Üzerine mevzu gümrük resimlerinde ya
pilmış olan tenzilatın mevcut darlığı gideremediği anlaşıldığından 
bu ihtiyacı karşılamak üzere 229-1 numaralı kanunun 1 inci mad
desinin verdiği salahiyete dayanılarak Gümrük Tarifesinin 366 A 
ve B maddelerine giren ipliklerin 10 numaraya kadar olanla .. ına 
"10 dahil, mevzu tenzilattan evvelki gümrük resminin yüzde 
90-10 dan 20 numaraya kadar olanlarına "20 dahil,. mevzu tenzi
lattan evvelki gümrük reıııminin yüzde 50 20 den 24 numaraya 
kadar "24 dahil,, olanlarına mevzu tenzilattan evvelki gümrük 
r esmini n yüzde 30 nisbetinde tenzili ve daha yukarı numaralarla 
367, 368, 369 ve 370 inci maddelere dahil iplikler için 2 5570 nu 
maralı kararname ile kabul edilen tenzilat nisbetlerinin muhafa
zaıı ; İktisad Vekilinin 29· 12-1936 tarih ve 14685 sayılı tezkeresi 
üzerine icra Vekilleri Heyetinin 30 12-1936 toplantısında onan 
mışhr. 

fResmi Gazete saya 3508 tarih 15-1-937). 

PİYASA HABERLERİ 

Türkiye Su Mahsulleri 

(Türkofisten) 

SARDALYA : Boğazda ve Marmarada avlananları küçük, Ça
nakkale ve Akdenizde avlananları daha büyükçedir. 

Marmaranın körfez ve adalarında , Ege sahillerinde mebzulen 
avlanırlar. Ağustostan sonra avlananları semizdir. Bunlar tuzlan
maya çok elverişlidir. Ve birinci mevki tutan kon,erve balığıdır. 

Sardalyaları bir bakımdan ikiye ayırmak mümkündür. Bir kıs
mı Dip balıklarının gezici sınıfına mensubdurlar. Diğer kısmı sü
rü halinde dolaşırlar; bunlar yavrularını körfezlerin sığ suları ve 
çamurlarında bırakırlar. Kışın açık ve derin sulara sağınırlar. 

TİRSİ RiNGA: Dip balıklarının gezici sınıfından olan tirsiler 
en velüd bir zümredir. Ve daima mevcudu artmaktadır. Ka
radeniz sahillerile Kuşadası ve Küllük körfezinde mebzul Mar
mara ve Akdenizde mevcuttur. En iyi cinsi Yona sahillerile Trab
zon arasındadır. 

Bu balık yavrularım tatlı su ağızlarından içeri girerek döker, 
kışın denizlerin engin sularında barınır. 

Bu balığın da iki nevi vardır . Dişli, dişsiz, dişsizler n~fis ve 
lezizdir. Ve Karadenizde mebzuldür. 

Bunların yavruları bir müddet nehir sularında barınıp cesa· 
matıkafiye kesbettikten sonra denize yollanırlar. Bununda sar
dalyalar misillü konserve ve tuzlusu yağlı olmalarc odan çok mak
bul ve rağbeti haizdir. Eğer açık deniz avcılığı başlarsa iktisadi 
me,·kii yükselecek bir balıktır. 

Dip Balıkları (Yerli Balıklar) 

Sahil ve iç memleketimizde bilhana taze olarak istihlak edi· 
lecek; ayni zamanda civar memleketlerde taze olarak ve soğut
ma depolarile harice sevkleri halinde pek mühiın bir şubei ikti· 
sadi doğuracak ve inkişaf ettirecek olan dip balıklarımızın de
ğeri geçici balıklarla ölçülemeyecek kadar çoktur. 

Bunlar hakkındaki düşüncelerimiz: iktisadi bahiste anlatacağız. 
Şimdilik hunlardan en kıymetlilerini zikr ile iktiva edeceğiz : 

Bu balıklarımızın sahillerimizde mebzülen bulunmalarının se-' 
bebi : İklimin mutedil olması, Koylarımızın bolluğu Sahillerimi
zin sığlığı ve bol güneş 2iyasından istifadeleri, Denize akan sula
rımızın çokluğu ve dolayisile kendilerine her zaman için yem ve 
barınma yerleri bulunmaınndadn. 

Yukarıda bilmünasebe bunların iki kısım olduklarına işaret 
etmiştik. 

l - Tam yerli balıklarımızın nevileri 60 a kadar sayılabilirse 
de mühimleri şunlardır. 

Çipura-Akdeniz.:le-Kalkan·Karadenizde-Dil-Marmara ve Akde-
nizde-Pisi-her denizde-Karagöz-Karadeniz ve Marmarada-İsparoz 
Kcııa, Kırlanğıç-her sahildedir-Bunlardan başka iskorpit. öksüz, 
sazak, lipsöz, hanı, lapina, ördek. çürçür, trakonya, gelincik, üz· 
2ün, kaflıt. fılander, deniz ignesi ... ilah. 

2 Diplerin gezici kısmı : Adedi 40 ka baliğ olan bunlardan 
mühimleri şunlardır. · 

Lt"vrek, kefal, bnrbunya,-tekir-mercan, sınagrit, sariağız, çina· 
kop, m~rsin, izamrit, istrongıloz, sargan, mezit-berlam·gümüş, ku
pes, melenürya, çitarı, olup diğer nevileri sanayide un ve gübre 
olarak kullanabilirler. 

Tasniflerimizde üçüncü mevki tutan ve iktisatta yağ, deri ve 
gübre ihtihsali badımından kıymetlendirilen memeli hayvanlardan: 

Yunus, köpek, ayı, kunduz, sasamuru, zikre şayan olduğu gibi 
Hayvanatı naimeden: 
Mürekkep, Ahtapot, İstakoz, Siibye ve Kalamarya: 
l\lükaşşarattan: 
Midye, istiridye, Tarak, Aşvades, Sülünes ve Pitelines ve 

saire. 
Zahifeden de: 
Kaplunbağa, Kurbağa, 

alırlar. 

Sülükler, mahsullerimiz arasında yer 

Bir de havyar bakımından iktisadimize küşayiş veren ve 
hasseten mühim bir mevkii mersin balıklarımız vardır. Maalesef 
bu cins balık münhasıran Karadenizde Yeşil, Kızıl ve Sakarya 
ırmaklarile diger küçük çay ağızlarında kah tatlı suda kah açık 

denizde barınırlar. Bunlar havyarlarını Tirsi , Ringa balıkları gibi 
tatlı sulara dökmektedir. 

Deniz mahsullerinden süngercilik: 

Deniz mahsulleri denilince yalnız balık hatıra gelmez; mem
leketimize has bir servet olarak süngeri de bu bahsa ithal etmek 
icabeder. 

Süngercilikte bizzat iştigal etmemekle beraber bu güne kadar 
hususi tetkiklerle edinebildiğim malumatı mahze bir fikir vermiş 
olmak için burada kaydetmeyi münasip gördüm. 

Sünğer: Her şeyden evvel nebat değil iptidai bir hayvandı:-. 

Taşlnr!l, kayalara, çamurlu kumsallara ·:e çakıllara yapışık ola
rak yaşar ve fırtınalarda kopmak istidadındadır. 

EGE Eskidenberi yegane sünger yetiştiren bir yer olarak 
telakki edilirdi ve Ege sahilleri ahalisinin bir kısmı küllisi sün
ger avcılığı ile maiyetler!ni temin ederlerdi. Dünyanın di,er yer· 
lerinde sünger avcılığı soraları başlamıştır. Halen süngerin en 
çok bulunduğu denizler Ege ile Akdenizin cenup ve garp kıyı
ları, Amerikanın Bahama adaları, Florida ve Meksika körfezleri , 
Madagaskar, Filipin ve Avustralya adalarıdır. Mahaza ağırlık iti
barile bu saydığımız yerlerden fazla sünger çıkarılıyorsa da hiç 
birisi Ege Süngerleri kadar para etmemektedir . 

Süngerin gıdası : 
Süngerlerin canlı olanları deniz diplerinde mütemadiyen su 

emmek ve emdiği suyu tekrar dışarı çıkarmak suretile hayat ese
ri gösterirler. İste bunların Şehik diğeceğimiz emme anında, em
dikleri sularda mevcut nebati ve hayvanı planktonları alır. Ve 
tekrar zefir halinde planktonsuz olan suları salarlar. 

Süngerlerin tenasülleri : 

Dişi Süngerler yumurta hncıl ederler. Erkek Süngerlerin salı· 
verdikleri sular arasındaki-Spermleri dişi Süngerlerdeki yumurta
lara hayal verirler. Bu zihayat yumurta tedricen tekamül eder 

Ve suda serbesce yüzer. Bu zaman pek kısadır. Bulduğu veya 
tesadüf ettiği bir kaya parçasına yapışır. Ve arlık burada sabit 
olarak büyümeye başlar ki bu şekilde büyüme onun nebati oldu
gunu fikrini vermiştir. 

Deniz suyu ile deniz dibinin tabii f&rtlarına göre tehalüf 
eden Süngerlerden Egede istihsal olunanları dörde ayrılmakta 
ve isimlenmektedir. 

1- En iyisi olan koyun yünü veya Bal peteği-Dolğun, mun
tazam büyük gözlüdür. Çeşmenin Eritre körfezinde, Bodrum ci
varında bu nevi Süngerler Yumuşak, Emme kabiliyeti yüksek, 
aşınmaya mukavemeti emsalsizdir. 

2 İpek Süngeri denilen Türk kupası-Yumuşak, elastiki ve 
nazik olmasına rağmen en dayanıkluıdır 

J- Türk kupasından daha yumuşak ve umumiyetle cerrahi 
işlerde kullanılan ve Türk incisi namile anılan Süngerler on 
derece ince sanatlc.rda kullanılmaktadır. 

4 Bulunduğu şekle göre Fil kulağı ismini alan dördüncü 
nevi düz parçalar halinde kesilerek pazarlarda satılır . Bunlara 
çamaşır bezide denilmektedir. Bunların nesci nazik ve yumuşak 
olup dayanıklıdırlar. 

Sünger Avcılığı 

Dört nevi avcılık yapılır.akta ise de Zıpkın ile yapılan avcı· 

lıkla bir çok emekler sarfile ele geçen süngerler parçalıanıp delik 
deşik bir halde bulunduklarından t:carette yer tutmaktadırlar. 
Bundan başka tarnaınile avlayamadıkları Süngerleri parçaladıkla
rından ölmelerine ve b:ınlardan istifade edilmemesine sebebiyet 
vermektedirler. Bu itibarla Zıpkın avcılığını temamile yaıııak et
mek elzemdir. 

İkinci usul Kankava: Bu sürütme ağlarile Sünger toplamaktan 
ibarettir. Bir Sünger sahasını düşünürsek uygun ve koparılmasın 
da mahzur olmayanların yanında henüz temamile tekamül etme
mi şlerle yeni hayat kesbeden küçük bir sürütme ağile çekilme
si halinde ağda ufak uf ak ve ticarette işe yaramıyacak küçük
leri de bulunacağı tabiidir. Bu noktadan bu nevi avcılığın bazı 

kayıtlarla yasak elzemdir. 
Filhakika eskiden bu memnuniyet varken süngercilikle mai

şetini temin eden bir kısım fakir halka suhulet elması için ve 
bir de Skafandra veya Ferenez denilen makinalı dalma vasıta
larının bulunmamasından bunların tamim ve istimallerine kadar 
bu yasak kaldırılmıştı. Bugüne bunlarla sünger avcılığı dalgıçla
rın avlayamadıkları darin sulara hasretmek muvafık olur. 

Üçüncü usul : Skafandra ve Ferenez-tam ve yarım elbiseli 
dalgıçlıkla yapılan bu avcılıkta da suyun derinliğini ve dalgıcın 
bedeni kuvveti mevzubahstır. Mahaza bu usul en eyisidir. Olgun 
ve mütekamil bir hale gelmiş olan süngerler birer birer devşiri
lerek zedelenmiyerek alınmaktadır ki en eyi bir usuldur. 

Bunun için de dalgıçların nizami dalma derinlikleri ve müd
detleri tesbit edilmelidir. 

Dördüncü usul: Çıplak dalğıç usulüdür. Bunda maharet ve 
talim ister. Bir nevi spor mahiyetitde olan bu usulle pek az is
tihsal yapılabilir. Fakat makinalı dalgıçların arazalı yerlere pek 
sokulmaması yüzünden oralardaki olgun süngerleri alamadıkları· 
nın daha seyyar ve manevra kabiliyetleri fazla olan çıplak dal
gıçlar daha kolaylıkla elde etmektedirler. Bu cihetle üçüncü ve 
dördüncü usul yekdiğeaini tamamlar. 

Tatbikath çıplak sünger avcılığı bir çok kazalara sebebiyet 
veregeldiğinden bu kazaların önüne geçmek için dalgıçların tabi 
olmaları lazım gelen bazı hutatlar ve kayıtlar konulmalıdır. 

(devamı var) 

, Fen ne uygun ohm yan 

bir elektrik tesisatı 

C ereyan kaçırır 
ve 

Sarfiyatı çoğaltır 

ELEKTRİK 
TESİSATI 

BİR DEFA V APILIR 
ıyısını yaptırmak menfaatınız 

icabıdır 

SATIE 
en mükemmel tesisatı 

12 AV VADE iLE YAPAR 

SAT 1 E 
şubelerine müracaat kafidir. 
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MÜNAKASA GAZETESl 

Gelecek Uç gün zarfında vuku bulacak 

Münakasa ve Miizayedeler hakkında 

MUHTİRA ---
Pazartesi 25· l-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) (istanbul Belediyesi) 

Uzunköprüde bir bina inşası. (246) (Çorlu Kor.) 
Diyarbekirde İstasyon ıle Urfa kapusu arasında yol inşaatı (244) 

(Nafıa Vekaleti) 
Nevşehir hükumet konağının tamiri (252 (Niğde Defterdarlığı) 
Sofra ci rtüsü 120 ad.- havlu: 700 ad. (244) (Tophane Levazım) 
Elbise dikilmesi: 162-165 ad. (246) (Ankara Mektep Muhaaebeciliği) 
Elektrik motörü: 6 ad.- rödresör: 1 ad. (223) Mayonluk çelik 

şerit· 5000 m. (234) (Milli Müdafaa) 
Dağ tırmanma elbise, fotin ve malzemeai (241) (Bornava) 
Yatak eşyası ·8 kalem (244) (Devlet Demiryolları) 
Cibali için mefruşat-22 kalem (244) (İnhisarlar idaresi} 
ılaç ( 252) (Çankırı Valiliği) 
Biyoloji laborat. için malzeme-44 kalem (221) (İnhisarlar İdaresi) 
Kokon, halı v. s . (242) armoni kitabı- 1000 ad. (243) (İstanbul 

Belediyesi) 
Demir direk {25ü) (Sivas elektr. birliği) 
Ça~aşır yıkama makinesinin tamiri (Gümüşsuyu hast. için, (244) 

(lstanbul K.')mutanlığı) 

Darhat malzemesi (238)-am· yantlı bakır rondelası-19500 ad. (243) 
vagon kursunu ( 10 t.) (251) (Devlet Demiryolları) 

Parke taşı- 100000 ad. (234) (Adana Belediyesi) 
Çadır 30 ad. (245) (İstanbul P. T. T. Müd.) 
Su tulumbası-! aded (246) (Askeri Fabrikalar) 
Muhtelif sebze (244) (Selimiye) 
Sadeyağı (9 t.)-Sabun (9 t.)·Kuru üzüm (10 t.) (250) (Sivas) 
Mercimek (7,4 t .)-Fasulye (10,2 t.)·Patates (3 t.) (246) (Mersin) 
Kışlık aebze (246) (Ankara Levazım) 
Sığır eti-22 ton (246) (Polatlı) 
150000 elplanı, 10000 duvar planı ve 10000 duvar afişi baatırıla-

caktır . t?.54) (Türk Hava Kurumu) 
Benzin-7 ton. (254) (Tophane Levazım) 
Siyah muşamba ve kasket-15 ad. (253) (İstanbul Belediyesi) 
* Boş çimento çuvalı -20000 ad. (Belediye Sular İdaresi) 
• AF tornası-! ad.-TOT motörü 1 ad. (lst. 3üncü ıcra Mem.) 
• Fiat 507-1 ad. (Feriköy Tahsil Şubesi) 
• Süt-17500 k. (Halkalı Çiftliği) 
• Keçe şapka , videla, demir. (lst. Gümrük Müd.) 
Süpürge-3000 ad. (254) (Samsun Şarbaylığı) 
* Ser\'İ ağacı-500 ad. t254) (İstanbul Belediyesi) 
Bezli zarf-500 ad. Edirnekapı sıhhat merkezinin tamiri-44 t~neke 

su alır demir tangı (254) (İstanbul Belediyesi) 
Abidinköşkü tavla ve telefon santralının tamiri (255)(Milli Müdafaa 
• Tıbbi ecza: 600 kalem 257 (Hilaliahmer Merkezi) 
Kuru ot: 405 ton (Konya) 257 

Salı 26·' • 1937 

Uzun köprüde ihata duvarı, su sarniçi ve müteharrik döşeme in-
şaatı (240] (İnhisarlar İdaresi] 

Yüksek deniz ticaret mektebinin tamiri (242] [İstanbul Nafıa Müd.] 
Büz inşaatı (246] [Ankara Belediyesi] 
10000 m3 balast ihzarı - 3814 m2 bir sathın parke döşemesi [246] 

[Malatya Devl. Demiry.] 
Boru 380 m.- l.70 metrelik - potrel- 60 ad, (246) (Ankara Beled.) 
Yün kuşak, fanila, boyun atkısı (241) (Bornava Ask . Sa. Kom.) 
Terlik-400 ad.- Yüz havlusu-700 ad.-Yatak örtüsü-350 ad. (244) 

(Tophane Levazım) 
Elbiselik kumaş-460 m.-Elbise c!ikilmesi 205 ad. (245) (İst. Okul

lar Muhaseb.) 
Linyit kömürü -8165 t. (243 -Lokomotif kazan boruları (238) (Dev-

let Dcmiryolları) 
Normal kayin travers-lf>OOO ad. (245) (Nafıa Vekaleti) 
Dağ tırmanma malzemesi (241) (Bornova Ask. Sa. Al. Kom.) 
Un-200 lon (239) (Antalya) 
* Odun ve kereste (252) (Üsküdar Orman Müd.) 
* Köhne kundura-1350 ad. (248) (Çatalca Müst. Mevki.) 
Arpa veya yulaf-675,7 ton (254) (Ankara Levazım Amirliği) 

Çarşamba 27-1-1937 

Çam tomruk (238)-Keçi derisi: 180000 dım2 (247) (Devlet Demir· 

yolları) . 
İlaç ve aıhhi malzeme (dispanserler için) (245) (lst. Belediyesi) 
Odun: 20 ton (247) (Askeri Fabrikalar). 
Linyit kömürü (248) (Ankara Levazım). 
Çam tahta ve kazık (247)-Süpürge (küçük büyük) 1400 ad. (244) 

(İnhisarlar idaresi). 
1350 ton buğday öğiltülmesi (Tophane Levazım) 
Tavuk! 3650 ad.- Piliç: 1825 ad. (244) (S~limiye). 

ııc Kundura kalıpları pamuklu mensuca((btanbul gümrük. müd.) 
Filips ampulü 1500 ad. (Tophane Levazım) 257 

* Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamiş : "No . ., işareti ilanı havi gazetemizin sayısını göılerir. 

(Suite de la 4eme page) 
Lignite : t.50 tonneı (248) (lntendance Ankara). 
Planches et poutres de upin (247) Bala1a, ırands et pe-

tits : 1400 pieceıı (244) (Monopoleı). 
Broyage :de ı 350 tonnes ble (251) (lotendance Tophane). 
Poules : 3650 pieces- Poulets : 1825 p. (244) (Selimie) 
* F ormeı pr. soulier1 cotonnades ete. (Douanes lıtanbul) 

Ampoules Philips: 1500 p.· 257 lntcndance Tophane). 

Lois, Oecrets lois, Traites de Commerce 
Accord de Clearing Turco-Norvegien 

Afın de faciliter les paiements de toutes les creances com
merciales resultant des cchanges de manhandiıes ainsi que 
d'autrea versement. provenanf.: d'une source autrt\ que l'echange 
de marc:handiıes, le Gouvernement de la Republique de Turquie 
et le Gouvernement Royal de Norvege ont convenu ce qui suit: 

Art. 1 .- T oute creance turque en Norvege devra etre regle 

.Sayla 3 

moyennant le versement de la somme due a la Norges Bank. 
La Norges Bank creditera les sommes encaissees sur un "compte 
communn non productif d'intere.ts qui •era ouverl pnr ses soins 
au nom de la Banque Centrale de la Republique de Turquie et 
tenu en "couronnes norveiİennes,,. 

Art. 2.- Toute creance norvegıenne en Turquie devra Ctre 
reglee moyennant le versement de la somme due it la Banque 
Centrale de la Repulique de Turquie. La Banque Centrale de la 
Republique de Turqui~ creditera les sommes encaissees sur un 
"compte commun,, non p,.oductif d 'interets qui sera ouvert par 
ses soins au nom de la Norges Banque et tenu en "Couronnes 
Norvegiennes,,. [?] 

Art. 3. - La conversion des couronnes norvegiennes en livres 
turques et des livres turques en couronnes norvegiennes sera 
effectuee d'apreı les derniers cours connu5 d 'ach<lt et de venle 
de la Banque Centrale de la Republique de Turquie. 

Au cas oiı les factures ne seraient pas libellees en cou. onnes 
norvegiennes ou en livres turques les encaissements se feront ap
res converaion de la devise en cause en couronnes norvegiennes 
d 'apres les derniers cours connus de Londres. 

La Baoque Centrale de la RepuLlique de Turquie averti.·a 
telepuphiquement la Norges Banque de tout changement de 
ces cours d'achat P.t de vente. 

Art. 4.- Chacune des deux banque informera immediatcmenl 
l'autre de tout versemenl reçu , et lui demandera de payer au 
vendeur interesse par le debit du comple general. Le vendeur 
n'a, toutefois, droit au paiement immediat des sommes qui lui 
reviennent que dans les limites de disponibilitcs du compte glo
bal a la banque de son pays et dans l' ordre chronologique des 
versements effectues a l'autre banque. A defaut de disponibilites 
suffisantea, le paiement au vendeur se fe:a au fur et a mesure 
que rentreront de nouvaux montants. 

Art. 5.- Si, dans les relations d' dffaires entrc ,ieux parties 
cor.tractanteı dont l'une est etablie en Norvegt', l 'autre en Tur· 
quie, la poasibilite se presentait d'une compensation directe de 
creances resultant d'achat et de vente reciproques, cette com
pensation pourra avoir lieu avec le consentement de!l deux ban
ques d ' emission. 

Art. 6.- Les banques nation Ples des deux pays prendront 
toutes leı mesures necessaires iı. .. execution du present accord. 

Si leı circonıtances venaient iı. l'exiger, les banques nationales 
pourront fixer d'un commun accord et sur la demande de l'une 
d' elles une autre monnaie au l•eu des couronnes r.orveg-iennes 
pour l' etablissement des comptes de compensation respectifs . 

Art. 7.- Si le present accord prcnd fin a sa premicre eche· 
ance ou lors de l'une de ses echeances ullerieures, les importa
teura du paya en faveur duquel subsisterait un solde auprcs de 
la banque d'emission de l'autre pays. devront continuer a verser 
la contrevaleur de leurs importations .i leur bı.nque nationale, 
jusqu1a l'amortissement complet des creances correspondant a ce 
solde. 

De meme les contrevaleurs des marchandiıes imporıees a 
credit au cours de la validite du ~resent aecord et anterieure· 
ment a sa resiliation continueront iı. etre verseea au compte de 
clearing. 

Art. 8.- Lea contrevaleurs des marchandises norvegiennes 
importeeı en Turquie p.?ndant la duree de l'accord de clearing 
du 26 avril 1934 ainsi que lea contrevaleura des marchandises af
ferentes a des contrats de livraison passes avant l'entree en vi
gueur du present accord et libelles en francs français continue
ront a etre versees au crcdit du çompte " francs français,, de la 
Norges Bank aupres de la Banque Centrale de la Republique, 
conformement aux dispositions dudit accord. 

Lea aommea ainai versees au compte "francs français,, de la 
Norges Bank et le solde crediteur accuse par led it compte au 
moment d~ l'entree en vigueur du present accord seront regles 
aux ayants droit en Norvege par la Norges Bank en suivant l'or
dre chronologique des vcraements et dans les limites du compte 
"couronnes non egiennes,, qu ' il aura ouvert sur ses livres au 
nom de la Banque Centrale de la Rcpublique de Turquie confor
mement i l'article l du present accord. 

Toutefoiı, afin de faciliter dans la mesure du possible l'exe -
cution des operationı concernant la liquidation du solde crediteur 
du compte "francs françaisn de la Norges Bank les encaissements 
effectuca en Norvege pour le compte de la Banque Ce:ıtrnle de 
la Republique de Turquie seront portes, conformement aux dis· 
positions de l'accord de clearing du 26 avril 1934, au credit du 
compte "francs français,, de la Norges Bank auprcs de la Banque 
Centrale de la Republique de Turquie conıtate au moment de 
l'entree en vigueur du present accord. 

La Banque Centrale de la Republique de Turquie indiquera 
a la Norges Banque le solde quie existe sur ces rcgistrea en 

faveur de cette derniere des la signature de l'accord. 
Lea encaissements depusant cette limite seront portes au ere· 

dit du compte "couronnes norvegiennes,, de la Banque Centrale 
de la Republique de Turquie conformement a l'article 2. 

Les sommea en "francs français,, qui seront encaissces par la 
Banque Centrale de la Republique de Turquic en faveur de la 
Norges Banque conformement aux deux premiers paragraphes 
du prcsent article. apres l' entree en vigueur de cet accord, se
ront payees aux ayants-droit par la Norges Bank par le debil 
du compte "couronnes norvegiennes,, de la Banque Centrale de 
la Republique de Turquie. 

La convention des "francı français,, erı "couronnes norvegien
nesn sera effectueı d 'apreı les derniers cours connus de Londreı 
le jour du paiement. 

La Norgeı Banque indiquera sur seı noles de debit relatives 
aux paiementı vises a l'alinea precedent. l'equivalent "francs 
français,, des "couronnes norvegiennes,, versees aux ayants-droit 
en Norvege, el la Banque Centrale de la Republique Je Turquie 
debitera de ce meme montant le co:npte "francs français,, de la 
Norges Banque pour desinteresser l'exportateur turc. 

Art. 9. - Le preıent accord de clearing entrera en vigueur le 
12 juin 1936. il aura une duree d ' une annee et sera prolonge par 
tacite reconduction pour les periodes de meme duree, sauf prea
vis de troia mois avant l' expiration de la periode en cours. 

Fail a Ankara, en double exemplaire le 8 juin 1936. 
(Sia-ne} : (Signe) : 

N. Menemencioghı. Sigurd Benlzon. 
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A) Adjudicatıons au Rabais 
Construction-Reparation

Travaux Publics -Materiel de 
Construction-Cartogra phie 

Reparalion Konak Gouvernemental de 
Zir. (aj ). 

Construction de depôts de munitions iı 

lzmir (aj .). 
Demolition et reeonstruction du mina

ret de la mosquı.'·e Hizirbey a Kirk
lareli (e:ıh . eh. P. 25) 

Pavaıe de la route Tchatıı.1-Bayindir 

entre les KM. o+ooo 4+300. 
Reparation ctable de la caserne Rami 

(aj.), 
Prcparation earte aeluelle du bourg de 

Milas (aj.). 
Reparation de la route Erenkeuy-lteh
E.renkeuy entre leKM.2+888-3+ 255 

lnstallation et Materiel 
d'Electricite, de Gaz, 
de Ch:ıuff age Central 

Ampoules cleetriques Philips: 1500. 
La date de l'adjudieation relative a 

l'installation de ehauffage central a 
Kaysseri est le 8-2-37 et non le 
8-3-37 eomme annonce par erreur 
(voir notre Numero). 

--:.-------~-----

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

11 
Instruments pour le laboratoire ophtal

mologique {aj. ). 

Habillement- Chaussures 
Tissus-Cuirs. 

1 L'adjudieation relatif a 238300 metres 
de batiste qui devait avoir lieu le 
1-2-37 a ete ajournee pour eause 1 

de modification au eahier des 
ehargeııı. 

Travaux d'Imprimerie
Papeterie 

657 52 49 32 Publique 

17000 - 1275 Pli each. 

4183 05 315 ,, 

13372 80 1003 - ,, 

4118 12 309 - Gre a grf. 

- - " 
999 01 74 93 Publique 

- Grc iı gre 

Defterdara! d'Ankara. 

Com. Ach. Place Forte lzmir. 

Dir. Gen. Vakoufs lstanbul. 

Com Perm. ViL1yet iz mir. 

Com. Aeh. Comm. lst. Findikli. 

Com. Perm. Municipalite Milas. 

Com. Perm. Municipalite Istanbul. 

Com . Aeh . lntend. lst. Tophane. 
Com. Aeh. 'din. Def. Nat. Ankara. 

- 28-1-37 

- 8-'.l-37 

- 8-2-37 

Trav. Pub. lstanbul-lzmir·Ankara. 15 2-37 

- 8 2 37 

- 1 mois apart 

Dir. Eeonom. Munieipalite lstanbul. 8-:.?-37 

27-1-37 
8-2-37 

l4 

!6 -

15 -

11 -

15 -

13-1·37 

14 -

14 30 
15 -

-------·----·-------- ---------------------ı--~~~~--~-~~-~~ı-~~~--·-~-

1639 30 123 - Gre a gre Com. Ach Comm. Islan bul Findikli. 8-2-37 15 30 

Com. Aeh. lntend. lst. Tophane. J - -

1 

ı 

ADMINISTRA'\ IOf'l 

Y oghourtchou H~n 
ler Etage, N 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T elefone: 49442 

Boite Postale N. 1261 

Adresse Telegraphique: 
latanbul MÜNAKASA 

23 JANVIER 19.~7 
~ 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 
(Pour les trois jours suivants) 

Lundi 25 Janvier 1937 

Con!'ltr. eperon pour pont Bafra (242) (Trav. Pub. Samsouı: 
Pavage route barrage Tehibouk (6 km) (243) (Vil. An kar• 
Renforcement ııouveau quai Kadıdeuy-H.paeha- Constr 

ehemin en asphalte a Floria (?.43) (Munieip. Istanb· 
Constr. immeuble a Ouzounkeupru (246) (Corps Arme 

Tchor 1011 ). 

Constr. route entre gare el Ourfakapoussou (Diarbı.> kir 
244) (Ministc ıc Travaux Publies). 

Rtpar. Konak Gouvern . Nevchelıir (252) (Defterd. Nıghcle 
N ıppes: 120 p.-Servietlt-s: 700 p. (2'14) (lntend . Tophane 
Conf ec ion de 162-165 eostumes (pour lnstitut Ghaı• 

(246) (Corııptabilitc Eeole Ankara ). 
Moteurs e leetr. : 6 p.- Redre•seur : 1 p.- 1223)- Ruba~ 

d'aeier pour maillons 5000 m. (234) (Min. Def. Nal· 
Costumes d ehaussures d'alpini. te- Materiel pour aS' 

cension (241) (Commission Militaire Bornova). 
Articlt>s de literie: 8 lots (244) (Chemins <le Fer Etat) 
Mobilier pour Djoubali : 22 lots ( 44) (Monopoles). 
Medicamenls (2521 (Vılaye:t Tehankiri). 
Materiel pour hborat. bıologie: 44 lots (221) (Monop· 
Tapis pr. eorridor ete. (242)- Livres d'harmonics: lOli 

pieces (243) Municipalitc lstanbul). 
Poteaux en fer (250) (Union e leetr. Sivas). 
Rcpar. maebine-IMsiveuse (244) (Comm. lstanb. Findıkh) 
Mat ~riel pour voie etroite (238)- Rondelles de cuivrt 

amiantces: 19500p. ('.243)- Plouıb pr. wagons: lOOoC 
k.- (252) (Chemins de Fer Etat). 

Ballast : 4960 m. (252) (Chemins de Fer Etat Kaysscrı 
Paves: 100.000 pi eees- 234) (Munieipalite Adana). 
Tentes: 30 pii:ces (245) (P l'T. lstanbul) . 
Pompe a eau : ı piece (246J (Fabriques Militaires). 
Legumes divers (244) (Selimie). 
Beurre frais (9 t.)- Savon (9 t. }- Raisin sec (10 t.) (251 

(Sivas). 
Lentilles (7,4 t.)- Harieots ( 10,2 t - Pommes de terrt 

(3 t.) (246) [Mersiııe]. 
Leıumes d'hiver [246] tlntend. Ankara) Viande dt 

bocuf : 2'.l t. [246] [Pol:ıtli]. 
lmpression de 150.000 prospeetus, 10.000 affiehes rnır 

~ales ete. [254] (Lıgne :ı l' ronautıque]. 
Ben1ıne : 7 tonnes: (251] lntendanee Tophane]. 
lmpermeables et casquettes [noirs] : 15 pi eces [25S 

[Mun. lstanbul). 
* S:ıes a ciment vides (Adın. Municip. Eaux) 
* Tour AF: 1 p.- Mo teur TOT: 1 p. [3me Bur .. ExeeutiO 
* Fi at 507 : 1 pieee [Fise F erikeuy]. 
* Lait : 17500 kilos [Fermc Halkali]. 
• Chapeaux en feutre, boxealf, fers peints [Dir. Douanes lst 
Balais : 3000 picces [254] [Municipalite Samsoun). 
* Cyprcs : 500 picees [Municip:ılM lstanbul]. 
Enveloppes toilces : 500 p.- Reparat. bur. anitaire Edi 

nt~kapou- Rcservoir d'eau en fer (44 bidons)- (25( 
(Municıpali te lst:ınbul . 

Repar. e tables et eentr. t eleph. Kiosque Abidinepach 
(255) (D efenso N:ıtıonale) 

*Produits pharmaeeutiques: 600 lots (Croissant Roui:'e) 25 
Foin sce: 405 tonnes (Konia) 257. 

Mardi, 26 Janvier 1937 

Construe. de murs de clôture, cıterne, planeher mobı 
ete. a Ouzounkeupru (240) (Monopoles). 

Artieles de papeterie : 33 lots. 
Repar. de l'Ec. Super. Commerce Maritime (242) (V 

!' 756 50 56 74 Pu blique Com. Perm. Munieipalite lstanbut.r Dir. E.eonom. Municipalitc lstanbul. __ 8_-2_-3_7 __ , __ 1_4 __ ı. rection Travaux Publıes hıtanbul). 

Combustible -Carburant- Huiles 

CardiH : 1500 tonnes (aj.). (calı. eh. - 2138 - Grc a gre C.Ach.Marine pres Min. Def. Nat. 
P. 143). 

Coke : 400 tonnes (aj.). 11200 - 840 - ,, Com.Ach. Dir. lntendanee Ankara. -

1 

Provbions 

1 Avoine: 18 tonnes. 1170 88 - Publique Com. Ach. Comm. Ist. Findilcli. 

Foin sec: 405 tonnes (aj.). - - Gr c a gre Com. Ach. Militaire Konia. 

Faı ine : 15 tonnes. - 1 32 - Pli cach. ,, 
" Isparta. 

1 

1 

B) Adjudications a la surenchere 

1 Maehine a fabriquer du "pnstourma,,. 70 - - Publique Mag.N.93, R.Tersane, l\asıimpacha 

11 

Peaux des animaux sacriliees. - - ,, Sect. Ankara Ligue Aeronautique 

I Produits phnrmaceutiques : 600 lots - - " 
Siege Central Croissant Rouge. 

(aj .. 

- 19-2-37 

- 23·1-37 

- 8-2-37 

- 25-1-37 
- 10-2-37 

2me Bureau Exeeutif lst:ınbul 1-2·37 

- 10-2-37 

- lS-1-37 

14 
~ -

11 - 1 

16 -
10 -
14 1 

14 15 
14 -
15 -

Construction de buses (246) (Municipalite Ankara)· 
Prepar. d e 10.000 m3 ballast Pavage d 'une surfaee dt 

3814 m2 {2'46) (Chemins de Fer de l'Etat, Malatia)· 
Tuyaux : 380 metres Poutrelles (l metre 70): 60 pıt' 

ees (246) ( Municipalıtc Ankara). 
Ceintures de laine, flanelles , eaehe-eols (130 pieces cb.l 

(241) (Commission Militaire Bornova. 1 

Pantoufles: 400 picees- Serviettes pr. visage: 700 p'
1 

Couvertures de lit : 350 p . (244) (lntend. Toplıatı 
Etoffe pr. habit : 460 m.- Confection de 205 eostumeJ' 

('.245) (Comptabilıtc Ecoles lstanbul). 
Lignite : 8165 tonnes ('.243) Tuyaux de ehau..Jicre poıJ! 

loeomotives (238) (Cheminı de Fer Etat). 
Traverses normales (hctre) : 16.000 pieces (245 (Miııif' 

tere Travaux Publies). 
Matcriel d'ascension (241) Com. Milit. Bornova). 
Farine : 200 tonnes (239) (Antalia) 
• Bois de chauffage et de eonstr. (252J (Dir.Forets Uskud)· 
"' Vieilles chaussurcs : 1350 p. ('248) (PLıee Forte Tehatald· 

Orge ou avoine: 675,7 tonnes (254)(Dir. lntend.Ankıır•) 
Mercredi 27 Janvier 1937 

Trones de ıapin (23S)- Peau de che vre: 180.000 dı:ıı' 
('.247) (Chemins de Fer de l'Etat). 

Mcdieament. et malt~r iel sanit. pour dispensaires (24S 
(Municipalite lstanbul). 

Bois de ehauffage : 20 tonnes t247) (Fabriques Militaire1 

(Lire la auite en 3eme page) 

·------• Les asterisques indiquent une vente par voie de sı 
renchcre. 

N. B.- Les Nos indiques en regard doe articles s01 

eeux du journal dans lequel l'avis a paru. 


