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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin 

3 AYLIGI 
6 

12 
,, 
" 

Kuruş 

450 
850 

1500 

Ecnebi memleketler için 
12 aylığı 2700 

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

Yıl: l Sayı: 257 

=--------------------------------------imi!! 
iÇiNDEKİLER: 

a) Münakasalar 

Erzak, Zcıhire, Et, Sebze v. s. 

2 İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

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

4 Mahrukat, Benzin, Makine yağları v. s. 

5 Müteferrik 

b) Müzayedeler 

Müteferrik: 

2 Emlak 

a) MÜ N A K A ~ A L A R 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Vize Askeri Satınalma Komisyonundan: 
1 - Demirköyün 12800 kilo sabunu, Vize, Alpullunun 

40000 kilo kuru otu, 30000 kilo samanı. 
2 Eksiltme suretile Vizede ihaleleri yapılacaktır. 
3- Sabunun tutarı 4864 lira, kuru otur. 1400 lira, 

samanın 525 liradır. 
4- Sabunun ilk teminatı 365, kuru otun 105, sama-

nın 40 liradır. 
5 - Üçünün ihaleside 27 İkinci kanun 937 çarşamba 

günü saat 11 de yapılacaktır. 
6- Şartnameler her gün arzu edenlere Vize satınal

ma komisyonunda gösterilmektedir. 

İstanbul Vakıflar Direktör} ügünden: 

Muhammen İlk 
Cinsi Miktarı bedeli teminat İhale gunu 

Kr. San. Lira Kr. 1-2-937 
Patates 8000 kilo 6 25 37 50 pazartesi S. 15 te 

Gureba hastanesine lüzumu olan yukarda cins ve 
miktarı yazılı patatese istekli çıkmadığından eksiltmesi 
10 gün uzatılmıştır. İhalesi yukarıda yazılı gün ve saatte 
Komisyonda yapılacaktır. Şartnamesi her ~'ün Levazım 

kaleminde görülebilir. 

Ankara Levazım amirliği Satınalma Komisyonundan: 

t - Ankara askeri hastanesi ihtiyacı için münakasaya 
konulan 6000 kilo francelaya istekli çıkmadığından eksilt· 
mesi 28-1-937 perşembe günü saat 15 de levazım amir· 
liği satın alma komisyonunda yapılaf;aktır. 

2- Fırancalanın tutarı 630 lira olup muvakkat temi· 
natı 47 lira 25 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülür· 

3- İstekliler kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki 
vesika ve teminat makbuzlarile lli gün ve saatte ko · 

misyona gelmeleri. 

2·İnşaat- Tamirat·Naiıa işleri veMalz emesi-Harita 

Sıvas Bayındırlık Direktörlüğünden: 

2591 Lira 69 kuruş keşif bedelli Sıvas Jandarma bir· 
liği Sivari tavlası tamiratı 8·2·937 pazartesi günü saat 
t 4 de Nafıa Müdürlüğü odasında müteşekkil komisyonda 
ihale edilmek üzere açık ekııltme usulüyle eksiltmeğe 
konulmuştur. Muvakkat teminat 149 lira 38 kuruştur. Ke
~if ve projesi her zaman Nafıa daire.~inde görülebilir. 
isteklilerin Sıvas Nafıa müdürlüğüne muracaat eyleme
leri. 

Van Su İşleri Etüd Heyeti Şefliğinden: 

1- Ek ·1t konulan iş: Van şehri civarını sulayacak Şam-
sı meye • · t d 

tan •ulama kanalının hafriyat ve imalih sınaıye ınşaa ı ır. 
Bu işin keşif bedeli 35.505 lira 74 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A.- Eksiltme şartnamesi 
8- Mukavele projesi 

•• 

'GAZ~TESİ 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

PARARTESİ 

C- Bayındırlık işleri genel şartnamesi 

D- Keşif cetveli ve projeler 

E- Fenni şartname 

E- Kum ve taş grafiği 
İstiyenler bu şartname ve evrakı Vanda Nafıa su işleri Etüd 

heyeti şefliğinden görebilirler. 
.J- Eksiltme 19·1·937 den 2·2-937 tarihine miisadif salı günü 

saat 15 t~ Vanda su işleri etüd heyeti şefliği dairksinde müte
şekkil komisyon.ta kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

4- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2662 lira 93 kuruş 
muvakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesaikle
ri haiz olup getirmesi lazımdır. 

A Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhidlik vesikası 
B- Bu gibi inşaatı veya benzerini yaptığına dair ehliyet ve

sikası 

C- 937 yılına aicl ticaret odası vesikası 

5- Teklif mektubları yukarda üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evvel Vanda su işleri Etüd heyeti şefliği binası içindeki 
arttırma ve eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde 
verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektubların nihayet üçüncü maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zctrfın mühür murnu ile 

iyice kapatılmış olması prttır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden: 

- Nazilli basma fabrikası müştemilatından 3 adet evli me· 

mur apartımanı ile bir adet bekar memur apartımanı ve iki .'ldet 
amele pavyonu temel inşaatı vahidi fiat esasile ve· esas bina in
şaatı iııe toptan götürü olarak eksiltmeye çıkarılmıştır. Bu işle 
rin tahmin edilen bedeli 175.023.21 liradır. 

2- Bu İ.fe ait evrak şunlardır: 

a) Eksiltme şartnamesi 

b) Mukavele projesi 

c) Umu mi şartname 

d) Fenni şartname 

e) Metraj ve keşif hülasası 

f) Projeler. 
İstiyenler bu evrakı 8,7,5 lira mukabilinde Sümer Bank Mua

melat Müdürlüğünden alabilirler. 
3- Eksiltme 8-2-937 pazartesi günü saat l5,30da Ankara Zi· 

raat Bankaaı binasında Sümer Bank merkezindeki komisyonda 

yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 Eksiltmeye girebilmek için 
a) İsteklilerin 10001 lira 16 kuruş muvakkat teminat vermele

ri lazımdır. 
b) İhale gününden 3 gün evveline kadar ihaleye mevzu olan 

işe mümasil iş yaptığına dair vesaiki bankaya ibraz ederek bu 
eksiltmeye girebilmek için bir ehliyet vesikası alacaklardır. Ban
ka elde vesaik olmasına rağmen bu vesikayı vermeyebilir. 

6 - Teklif mektubları yukarda yazılı gün ve aaatten bir saat 
evveline kadar münakasa komisyonuna vel'ihaiş bulunmalıdır. 

Posta ile gönderilecek mektubların nihayet ihale saatinden bir 
saat evveline kadar gelmıı e zarfın kanuni şekilde kapatılmış 
olması lazımdır. 

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

Ankara Müzik Öğretmen Okulu Direktörlüğünden: 

Müzik Öğretmen okulu okur!arı için nümunesine göre 
bir takım erkek elbisesinin kumaşı ile malzemesi ve dik
me ücreti muhammen bedeli 2350 kuruş ve kızlar ıçın 
kumaşı ile malzeme ve dikme ücreti muhammen bedeli 
2000 kuruştur. 

Erkekler için 65-90 kızlar için 55-70 asgari 120 aza
mi 160 tak,mdır. Teminatı 263 lira 62 kuruştur. Nümune 
ve şartnamesini görmek istiyenler Okul direktörlüğüne 
her gün müracaat edebilirler. 

İhale açık eksiltme suretiyle 8-2-937 pazartesi günü 
saat 15 de Okullar sayışmanlığında yapılacaktır.· Temi
nat saat 14 de kadar Okullar Sayışmanlığı veznesine ya
tırılmış bulunacaktır. 

Teminatı 

Lirzt K. 
274 50 

Ankara Emniyet Müdürlüğünden: 

Tahmin 
edilen fiat Mikdarı 

20 18.3 

Cinai 
Sivil elbise 

İhale günü 
30-1·937 cumar

tesi saat 11 
Emniyet müdürlüğü &ivil memurlarının elbise münakaaası 

30-J-937 ta .. ihine kadar 10 gün müddetle uzatılmıştır. İstek.ilerin 

İDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLAR! 
İdarehanemizde görüşülur 

Telegr.: İst. MÜNAKASA 
Telefon : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

25 İkinci kanun 1937 

. 
4 - Mahrukat - Benzin - Makine yağlan ve ~aıre 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Satınalma 
Komisyonundan: 

1500 ton Linyit kömürü 
Tahmin edilen bedeli 22000 lira olan yukarıda miktarı ve 

cinsi yazılı mal:ı:eme Askeri Fabrikalar Umum müdürlüğü sntın
alma komisyonunca 10-2-937 tarihinde Çarşamba günü saat 15 te 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olar<tk komis
Y?ndan. verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1650 lirayı ha· 
vı teklıf mektuplarını mczkür günde saat 14 e !tadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve .iüncü 
maddelerindeki veıaikle meı.kür gün ve saatte komisyona müra· 
caatları. 

Sıvas Erkek Lisesi Direktörlüğünden: 

Okulumuz ihtiyacı için 9 () ton sömikok kömürü 16·1-937 den 
itibaren 20 gün mü.!detle açık eksiltmeye konulmuştur. İhaleı:i 
4-2-937 p~rşembe günü ııaat 14 de kültür direktörlüğünde ynpı
lacaktır. isteklilerin ihaleden evvel yüzde 7,5 teminat akçası olan 
222 lira 75 kuruşu :naliyeye yatırarak ticaret odasında mukay
yet olduklarına dair vesikayı hamil olarak komisyona baş vur-

maları ilan olunur. 

Ankara Levazım amirliği Satınalma Komisyonundan: 

1 - Ankara garnizonu birlikleri ıçın 340 ton kok 
kömürü kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltmesi 8-2-937 pazartesi günü sac:t 15 de 
levazım amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3- Kömürün tutarı 9860 lira olup muvakkat temi
natı 37950 kuruştur. Şartnamesi komisyonda parasız gö
riUür. 

4- İsteklilerin kan~nun 2, 3üncü maddelerindeki ve
sika ve teklif mektublarını havi zarflarını belli gün ve 
saatten bir saat (!Vveline kadar ko111isyona vermeleri. 

Ankara Valiliğinden: 

1 - İlk ve yatı okulJarile Ulus okullarına ve ilk tedrisat mü
fettişlerine 80 ila 120 ton sömikok kömürü alınacaktır. 

2- Bu kömürlerin beher tonu 30 ar lira bedel tahmin edil
miştir· 

3 - Şartnameyi görmek isti yenler hergün Ankara Kültür Di· 
rektörlüğüne müracaat etmelidirler. 

4 - İhale açık eksiltme ile yapılacaktır. İsteklilerin muvakkat 
teminat akçelerini Muhasebei hususi yeye tevdi ederek alac ıkları 
makbuzla ihale günü olan 8·2-937 pazartesi günü saat 15te vila
yet daimi encümenine müracnalları. 

• • 
10000 k . ot,.,mobil için ve 5000 k . dizel için kalın vakum ya· 

ğı ile 5000 k. kalın makine yağı alınacaktır. Bak: İnhisarlar U. 
Müdürlüğü ilanlarına. 

5-M ütef errik 
Nafıa Vekaletinden: 

1 l ·Mart·937 perşembe günü saat l 5te Ankarada Nafia 
Vekaleti malzeme eksiltme komisyonu odasında 1900 lira 
muhammen bedelli 20 ton lama demiri açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. 

Şartname ve buna müteferri diğer evrak parasız ola
rak Ankarada malzeme dairesinden ve Haydarpaşa da 
Vekalet tesellüm memurluğundan verilecektir. 

Muvakkat teminat t 42 lira 50 kuruştur. 
Eksiltmeye gireceklerin 11-Mart-937 perşembe gunu 

saat 15te malzeme eksiltme komisyonunda bulunmaları 
lazımdır. 

Ankara Vilayeti Ziraat Müdürlüğünden: 

Vilayet çiftçilerine dağıtılmak üzere 50 aded zikzak tır· 
mık açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2- Eksiltme 10-2·937 ç~amba günü saat 15te Vilayet Ziraat 
Müdürlüğünde yapılacaktır. 

3- Tırmıkların muhammen bedeli 850 liradır. 
4- Şartnamesi İstanbul ve Ankara Ziraat Müdürlüklerinde 

görülebilir. 
5- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüz

de 7,5 tutarı olan ..)3anka mektubu veya 't1uhasebc Müdürlüğü 
veznesine nakten yatırılan makbuzla birlikle müracaat etmeleri. 

Ankara Şehri İmar Müdürlüğünden: 

l ukarıda yazılı gün ve saatte kanuni belgeler ile birlikte Emni· ı 
y~t müdürlüğünde toplanan komisyona gelmeleri. 

1350 lira bedeli muhammenli müteharrik lambalı Favs camlı 
mütemadi kopye kudretini haiz maa teferruat Duophil kopya 



25 İkiocı Kanun 

makinesi 12-şubat-937 cuma günü saat 15te ihale edilmek üzere 1 
açık eksiltme ~uretile münakasaya konmuştur. Talib'erin şartna-

1 

meyi görmek için hergün ve teklifte bulunmak üzere yevmi mez
klırda müdüriyete müracaatları ilan olunur. 

üdürlüğünde~l I 
Bu mevzuu içersinde hassaten havyarlarımızdan kırmızılarını 

kaynak olan Sazan, Yayın, ve Turna balıklarile siyah havyarları' 
yetiştiren Mersın balıkları bu temiz ve gür sularımı:::ın belli baş· 
lı servetini teşkil etmektedir. 

M. M. V. Satınalma Komisyonundan: 

1 - 276 adet uçuş gözlüğü pazarhkla eksiltmeye kon
muştur. 

2- Tahmin edilen bedeli 9 bin 590 lira olup ilk 
inanç parası 719 lira 25 kuruştur. 

2 - İhalesi 8 şubat 937 pazartesi günü saat t 1 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2. 3. 

üncü maddelerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale 
gün ve sa atında M. M. V. satına la komisyonunda hazır 

bulunmaları. 

Ankara Vilayetinden: 

Kapalı zarf usulile ilı:i tane motorlu ve nrabah pülveriza
tör satın alınacaktır. 

2- Muharımen bedeli 1200 lira, teminat 90 liradır. 
3- Eksiltme 8-Mart-H37 pazartesi gunü saat 15te Necatibey 

mahallesinde Saylavlnr sokağında Ferah apartmanında ziraat mü· 
cadele müfettişliği dairesinde yapılacak ır. 

4- Şartname Ankarada adı geçen müfettişlikten parasıl: ve-
rilir. 

5- İsteklilerin teklif mektublarını teminatlarile birlikte muay
yen günde 2-190 sayılı kanunun 2 3tincü maddelerinde zikredilen 
vesikalc.rla eksiltme saatinden bir saat önceye kadar komisyona 
vermeleri. 

•• 
b) uz y L 

1-Müteferrik 

Akay işletmesi Müdürlüğünden: 

Halicde Unkapanı köprüsü yanında demirli ve idaremizin ma

lı bulunan Haydarpaşa vapuru açık arttırma ile satılığa çıkarıl· 

mıştır. 

Arttırma 5 şubat 937 cuma günü Akay Şefler Encümeninde 
saat 15te başlıyarak 16da ihalesi yapılacağından taliblerin şarl 
nameyi görmek üzere İşletme Şefiiğine 'e yüzde 7,5 güvenme 
ve rttırma paralarile o gün Encümene gelmeleri. 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 

Gümrük satışından: 392 mezat kaimesi 1232 kilo 50-1 86 lira 
adi matbaa kağıdı, 2028 M K 3998.984 K. 61 1. rendelenmiş 
ağaç sandık tahtası 3160 M.K. 24 tü K. 966.40 1 sigara kağıdı 
evsafında sarı renkli kağıdııı .~-2-H37 günü saat 14tc İstanbul 
gümrügündeki satış salonunda açık arttırmaları yapılacaktır. Art· 
tırmaya gireceklerden yüzde yedi buçuk pey akçesi ve ünvan 
tezkeresi aranır. 

Lüleburgaz Tüm Satınalma Komisyonundan: 

Tümende mevcut 3204 çift köhne fotin, 725 çift köhne çizme 
altı, 68 çift köhne yemeni, 18 palaska, 440 kütüklük 'l8 1 937 
saat 15 de pazarlıkla satılacaktır. Hepsinin muhammen bedeli 
150 lira ilk teminatı 12 liradır. İsteklilerin eşyayı görmek üzere 
anbar müdürlüğüne ve eksıltmeye iştirak için belli gün ve saat
te Lüleburgaz Tümen satınalma komisyonunda bulnnmaları. 

Afyon İlbaylıktan: 

Merkezde köyler yardım sandığı anbarında mevcut 55449 ki
lo buğday, 5940 kilo arpa açık arttırma suretile 29-1-937 günü 
saat 14 de daimi encümen huz~runda satılacaktır. Talip olanla
rın yüzde 7,5 pey akçelerile adı geçen gün ve saatte daimi en· 
<'Ümene müracaatları. 

Eskişehir Hava Kun .. mündan: 

1937 kurban deri \'e barsakların ihalesi 4-2·937 tarihinde Ha· 
va Kurumu Eskişehir şubesinde saat 14 te yapılacağından ta ib
lerin şartnamey! görmek için İstanbul ve Eskişehir Hava Kuru 
muna müracaatleri ilan olunur 

2-EnıJak 

Esas No. sı 

518 

Emlak ve Eytam Bankasından: 

Satılık arsa 

Mevkii ve Nev'i 
Boğaziçinde Rurnelihisarı mahallesinde Paş· 

makçı sokr:ğındal numaralı 229~ metre mu-

rabbaı arsa. (Eski Mediha Sultan Sarayı bi· 

tişiğindedir.) 

Depozito 
140 L. 

661 B'!şiktaşta Abbasağa mahallesinde eski Ha- 14'2 
sanpaşa deresi yeni Bostan sokağında eski 
ı, 4 mükerrer 6, 8, 8 mükerrer yeni 73 3 nu· 
maralı 355 metre murabbaı arsa. 

Tafsilatı yukarıda yazılı ar.salar peşin para ile satılmak üzere 
açık 'lıtlırmaya konulmuştur. İhale 5-2-937 tarihine müsadif cu· 

ma günü saat 10 da yapılacaktır. 

İsteklilerin şubemize gelmeleri. 

10000 kilo kalın vakum yağı (otomobil) 

" " 
,, ,, (Dizel için) 5000 

50 o ,, ,, makine ,, 
1 - Yukarıda cins ve miktarı yazılı üç kalem mal · 

zeme şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 Pazarlık, 5-2-937 tarihine rastlıyan Cuma günü 

saat 15 de Kabaatşda Levazım ve mübayaat şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
şubeden almabi ir. 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa· 
atte yüzde 7 .5 güvenme paralar ile birlikte adı geçen 
komisyona gelmeleri ilan olunur. (454) 63 1-4 

* • • 
Şartnamesine ekli listede ölçü ve mikdarı yazılı 

240 kilo iyi cins su alır çelik pazarlıkla satın alınacak

tır. 

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

3 - Şartnameler parasız olarak hergün söıii geçen 
Şubeden alınabilir. 

4 - İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen giin ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen 
komisyona gelmeleri ilan olunur. "390,, 57 2- 1 

• • • 
1- İdaremizin Cibali Merkez deposunda 

projelt-ri mucibince tesis olunacak "8000,. 
men bedelli "2,, adet yük asansörü lrapalı 
eksiltmeğe konulmuştur. 

şartname ve 
lira muham
zarf usuliyle 

2 - Eksiltme 2·3 937 tarihine rastlıyan snlı günü saat 
15te Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım 

Ksmisyonunda yapılacaktır. 
3- Muvakkat teminat "600,, liradır. 

4- Şartname ve projeler "40,, kuruş mukabilinde sö· 
zü geçen Şubeden alınabilir. 

5 - İsteklilerin eksiltme gününden en az 1 O gün ev· 
vel fiatsız teklif ve kataloklarını İnhisarlar Tütiin Fabri· 
kalar Şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü muta
zammın vesika almaları lazımdır. 

6 - Mühürlü teklif mektubunu ve ayrıca kanuni vesi
kııl:ırı iht:iv:ı edece le olan kapalı zarflar en geç ihale P."Ü • 

nü tam saat 14 e kadar yukarıda adı geçen Alım Komis
yonu Reisliğine verilmiş olmalıdır. ' 1 184,, 34 2 4 

Şartname ve nümunesi mucibince 6000 kilo bel 
ıpı pazarlıkla satın alınacaktır. 

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

3 Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

4- İsteklilerin pazarlık için tayin 2dilen gün ve saat
te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen Ko· 

misyona gelmeleri ilan olunur. (242) 43 3-4 
* * * 

Şartnamesi mucibince l 00,000 metre düz beyaz 
kanaviçe pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 Pazarlık,3·2·937 tarihine rastlıyan 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 yiizde 7,5 giivenme par.ılarile birlikte adı geçen ko 
misyona gelmeleri ilan olunur. (374) 55 2 - 4 

P.YASA HAB 

Türkiye Su Mahsulleri 

(Geçen nüshadan devam) 

Göllerimizin mahsullerile vaziyeti: 

Ana dolunun garp kısmında ve ortalarında mevcut göllerimiz: 
Adapazarında Sapanca, Sakarya ağızları civarında.ki gölcükler 

birer balık yuvası oldukları gibi Manyas, Apolyont, lznik, Egir
dir gölleri de ihtiva ettikleri muhtelif ve nefıs balıkları itibarile 

balıkçılıkta mühim bir yer tutarlar. 
Bu göllerimizde gayet l: üyük cesamette Yayın, Yılan, tatlı su 

Levreği, Sazan ve Turna balıkları kesretli ve bundan cesamet
leri nisbetinde tuzlu balık ihracı çok mümkün bulunmaktadır. 

Göllerimizi iki cihetle mütalea etmek faidelidir. 
l Her gölde barınan balıkların sayısı ve iktisat bakımından 

tetkik eylemek, 
2- Her gölün bünyesine göre orada yaşayıp barınabilecek 

olan ve halen mevcut olmayan balıkları buraya naklederek üret
mek ve bu suretle azami menfaat temin etmek ki bu husus ay· 
nca ve müteakip tetkiklere ihtiyaç göstermektedir. 

Tatlı sularımız ve buradaki mahsüllerimiz: 

Meriç, Sakarya, Yeşil, KızJlırmak, Gediz, Menderes, Seyhan 
ve Ceyhan sularının ağızlarmda zengin ve verimli Dalyanlarımız 
mevcut olduğu gibi harıç memleketlerde cazip bir avlama ve eğ· 
lence mevzuu olan Ala balık bizde Bursada Keşiş ve Kaz dagı 

gibi temız ve berı ak sularJ olan yerlerde ve Şark vilayetlerimiz· 
in hemen her suyunun menba kısımlarında mebzulen bulunmak· 
tadır. Ve bılhassa Keşiş ve Kaz dağı yolları açılarak Turistlerin 
rağbetine arzedilirse bu balık vesilesile de iktisadi bir saha açı· 
la bilir. 

Bahk avlama tarzları: 

Balıklar geçici ve yerli olduklarına göre avlama tarzı a> rı ay
rıdır. 

Geçici balıklarımız: Dünyanın hiç bir yerinde mevcut olmayan 
iki tabii kanalımız-boğazlar sayesinde, senenin muayyen zaman· 
larında gırış ve çıkışları sırasında külli masraflara ihtiyaç gös· 
termeksizin, emek sarfetmeksizin, onları takip etmeğe lüzum 

nim aksızın hazır ayaga gelen Lir mey\ e gibi avlanabilmekte 
dirler 

İstanbul ve Çanakluıle boğazlarının tabii vaziyetleri balıklara 
yegane geçıtlik yapmaları bakımından birer halık avlama yeri 
dirler. Alet us us bu ikı geçıt yerinin istihlak pazarla. ına civ r 
olnı tarı, ihraç noktalarına da mebzul vesaiti haiz bulunmaları 

itıbarile bu avlama halen modernleşmiş bir haldedir. 
Muayyen zam. nl. rda geçen balıkların kesafeti boğnılarda aıa

ıni haddıni bulmuş olduğundan istilı al gayet mühim bir yekunu 
bul maktadır, 

Avhma müddetleri: 

Bazen bu balıklar çok seri akın yaparlar ki bu ani hava le· 
havüllerinde \•ukubulur. Böyle zamanlarda avlama müddetı tabii 
nznlır. Bazen de boğazlarda uzun müddet ya} ılarnk kalınır ki bu 
da nvlama müddetinin uzun olmasını intaç eder. Bu bakımdan 
sanatın istil snle t sıri yoktur; amil hava vaziyetidir. Mahaza dar 
zamanda çok balık avlayabilmek için bazı vasıtalar ihzar edil
miştir. Boğazlardan geçen bu balıklar ya akıntıyı takip eder, 
başk yere uğramaz yahut voli ve dalyanlara ugrayarak ve ya· 
yılarak teenni ıle geçerler. Her ;ki halde tutulma vasıtaları baş· 
ka başkadır 

Eskid n l>ogaz balıgını avlama, koylardaki dal} anlar volilere 
münhasır id . Ve bu zam..ınlarda balığın teenni ile geçişine mün
hasır bir avlama vardı. Eldeki vasıtalarla durmaksızın reçen ba
lıklar avlanamadıklarından lı vnların ni tebeddüllerinde tesadüf 
eden yıllarda balıkçılar çaresizlik içinde çırpınırlar v eli boş 
dönerlerdi. 

25 sene evvelisi boğazlarda durmayan balıkların avlanması 
çnrcsı bulunmuş ve eyyar açık volıler dedigimiz gırgırlar ihd s 
olunmuştur ki bu aletlerle yalnız boğ zın değil bütün sahilleri
mızin kesif sürüler halindeki geçici balıklarının tutma imkanları 
ha ıl olmuş ınemlek timiı.e göre en iyi avlama vasıtasıdırlar. Bu· 
nunda müc;dı Türklerdir. Mübadele tarikile Yunanistana giden 
Rumlar bunu Yunanistana nakletmişlerdir. 

Bogazlar haricinde açık denizlerde de gırgırlar birer avlama 
\ asıtasıdırlar. 

Geçici balıklar mühim bir servet kaynağı olduğundan bu ba
lıkları avlamak daima şayanı arzudur. Fakat bu balıkların avla-
ma mevsimleri pek az imtidat ettiği için ve bunlar daha ziyade 
imalathanelerde, kurutma, konserve ve saire imaline elverişli 
olduklaıı için memleket balıkçılığın daimi bir şubesini taşkil et
mezler. 

Fikrimizce asil ve mühim bir avlama urısurum•ız dip ve yerli 
balıkları olduklarından daha ziyade gayret ve faaliyetimizi bura 
dn teksif edecegiz. 

Çünkü: geçici balık avı müstakar değildir. 
Bazı seneler çok, bazı seneler az istihsal yapılır. Çok olunca 

memlekette balık endüstrisi henüz temamile ileri gitmiş olmadı
ğından, istıhlaki de vasıtasızlıktan dolayı az olduğundan, ihraca
tımızda henüz temamile inkişd etmemiş bulunduğundan tekrar 
denize atılmak gibi garibelere şahit olmaktadır. 

Yerli dip balık avcılığı : 

Halen olta, sepet, az iğneli parakete ile sahil ve volilerimize· 
de işletilen Manyat, İgrip, gıbi sürütme ağlarile yapılmaktadır. 

Bu nevi vasıtalarla eyi bir avcılık yapılmadığı meydandadır. 
Bunlar ancak sıcak ve fırtınasız zamanlarda sahillere yaklaşma· 
ya mecbur olan balıkları tutmağa yararlar. Yani tamamile bu 
avcılık muayyen zamanlarda ve balıkların kendi ayağımıza gel· 
dikleri bir sıraya münhasır kalır. Ve bunun neticesi taze olarak 
sarf ve istihlak edilen dip balıklarının az tutulmasını, pazar yer
lerinde lük.o: bir gıda mahiyetinde ileri gitmesöni, pahalı olması· 
nı dai olmaktadır. İşte bu mütalealarla diyebiliriz ki dip balık
çılığını daha verimli bir hale getirmek bizim için bir hedef ol
malıdır. Bu taktirde memleketin servetinden azami istifade yol
ları bulunabir. Bunun için açık deniz avcılığını ihya etmek bir 
vazife hükmüne girer. 

Eski usul balıkçılığımız hem emeğe tekabül edemeyecek ka
dar verimsiz olmakta, hemde fırtınalar yüzünden bazen sahillerde 
tamamile avcılık durmakta ve çalışma imkanları bulunmamakta· 
dır. Demek oluyor ki biz bu sahada da tesadüfe bağlı bir avcı· 
lık yapıyoruz. Eger bir derin su balıkçılığını ileri bir hamle 
TROL- Sahillere çıktığımız igriplerin açılc deniz için yapılmış 

şekilleri-gibi vasıtaları kullanarak temin edebilirsek dibe kadar 
giden balıkları da ağlarımızın içinde mebz ulen bulacağız 

Şimdiye kadar yanlış bir nazariye fıkırlerde hakim idi Balık 

yumurtaları dipte bulunur bu vasıtalar yumurtaları mahvederler. 
Binaennleyh bu ağlar muzirdirler Hakikatta ~ersin ve Tirsiden 
başka bütün balıklar yumurtal..ırını sığ yerlere ve su yüzüne 
atarlar. 

Dipleri taramakla bilakis denız dibınde, çamurlarda örtülü 
olan nıukaşşerat dediğ miz gıda maddeleri yerlerinden sıyrılarak 
balıklnra yem \'ermek gibi bir faide de temin edecekler ve bu 
yüzünden de gıda a. ayan balıklnr koldylıkla bunlara nail ola· 
caklardır. 

(devamı var) 

j 



25 İki nci kanun 

Gelecek iiç giin zarfında vuku bulacak 

Münakasa ve Miizayedeler hakkında 

UHTİRA 
~·-

Salı 26-1-1937 
Uzun köprüde ihata duvarı, su sarniçi ve müteharrik döşeme İn· 

şaatı [240] [İnhisarlar idaresi] . 
Yüksek deniz ticaret mektebinin tamiri f242] [lstanbul Nafıa Müd.] 

Büz inşaatı [246] [Ankara Belediyesi] .. . , 
10000 m3 balast ihzarı _ 381-l m2 bir sathın parke doşemesı [2-16) 

[Malatya Dev]. Demiry.] 
Boru 380 m.- ı 70 metrelik • potrel· 60 ad. (246) (Ankara Beled.) 
Yün kuşak, fnnilii, boyun atkısı (241) (Bor.?a~.a_Ask. Sa. Kom.) 
Terlik-400 ad.- Yüz havlusu-700 ad.-Yatak ortusu-350 ad (244) 

(Tophane Levazım) 
Elbiseiik kumaş-460 m.-Elbise cikilmesi 205 ad. 245) (İst. Okul-

lar Muhaseb.) 38 D 
Linyit kömürü-8165 t. (2431-Lokomotif kazan bqruları (2 ) ( ev-

let Demlryolları) , • . 
Normal kayin travers-16000 ad. (245) (Nafıa \ ekalelı) 
Dağ tırmanma malzemesi (241) (Bornova Ask, Sa. Al. Kom.) 
Un-200 ton (239) (Antalya) 

Odun ve kereste (252) (Üsküdar Orman ~üd. . 
Köhne kundurn-1350 ad. (248) (Çatalca Must. Mevkı.) 

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) . · 
haç ve sıhht malzeme (dispanserler için) (245) (lst. Beledıyesı) 
Odun: 20 ton (247) (Askeri Fııbrikalar). 
Linyit kömürü (248) (Ankara Levazım). 
Çam tahta ve kazık (247t-Süpürge (küçük büyük) 1400 ad. (244) 

(inhisarlar idaresi). 
13-0 ton buğday öğütülmesi (Tophane Leva~ı~) 
Tavuk. 3650 ad.- Piliç: 1825 ad. (244) (Se~ımıye). 

"' Kundura kalıpları pamuklu mensucat (lstanbul gümriik ınüd.) 
Filips ampulü 1500 ad. (Tophane Leva:zım) 256 . '>--
Sabu11 12,8 t. - kuru ot 40 t. • Saman 30 t. · (Vızel .. ;:ıı 

Perşembe 28 1-1937 

K. Yozgatta dekovil hattı inşaatı. (Askeri Fa brik.) 222 
Keşan·Gelibolu yolunda betonarme Kavak köprüsü in'iaah. 

( NafıP. Vekaleti) 242 
Maltepede Tütün bakım evi inşaatı. (İnhisaalar İdaresi 245 
Muhtelif tesisat ve marangoz işleri. (İstt:nbul Üniversitesi) 247 
Mülkiyede yemek asansörü tesisatı. (Nafıa Vekaleti) 24B 
Zir hükümct konağının tamiri. (Ankara Defterdarlığı) 256 
Çatalcanın muhtelif mikyastaki haritalarının ihzarı - Has.eki hayst. 

için Röntken malzemesi - kompre!!Ör yağı: 7UO k. makıııe yagı 
700 k. Gres yağı 250 k. • amonyak 1500 k. (fstanbul Bele-

diyesi) 250 - 246 - 250 • 249 
Ceket: 198 - 205 ad. - palto: 25 ad. - Ceket ve etek: 60-62 ad. 

lİst. Üniversitesi) 244 
Yatak Kilifliği bezi: 38000 rn. • elbise torbalık bezi: 9600 m. • 

pljamalık bez. (subaylar için) 2800 m. - gömlek: 1750 ad. 
tTophane Levazım) 245-247-247 

Çam travers: 60000 ad. - çam kereste. 1541.085 m3 (Devlet 

Demiryolları) 248-247 
Elektrik ıu sayacı: 100 ad. (Samsun Şarbaylığı) 254 

francala: 6000 k. [Ankara Le\•azım] 254 
• Köhne kundura, çizme, yemeni vesaire {Lülebl\rgaz] 257 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamiş : '1No.,, işareti ilanı havi gazelemizin sayısını göılerir. , __ _ 

Fenne uygun olmıyan 

bir elektrik tesisatı 

Cereyan kaçırır 
ve 

Sarfiyatı çoialtır 

ELEKTRİK 
TESİSATI 

BİR DEFA YAPILIR 
iyisini yaptırmak menfaatmız 

icabıdır 

SATIE 
en mükemmel tesisatı 

12 AV VADE İLE YAPAR 

SAT 1 E 
şubelerine müracaat kafidir· 

MÜNAKASA GAZETESi 

Ticaret ve Zahire Borsası 
23 - 1 - 1937 

SATIŞLAR 

MADDE 

Afyon 
,, 

Araşit yağı 

Arpa 

" Av derisi 

" ,, 
" 
" 
,, 
)t 

: ince 
: kaba 

: yemlik çuvallı 
: biralık dökme 
: çakal 
: kedi 
: kundu7 
: l'orauk 
: 1ıansar 
: tiUü 
: tavşan 
: varşai( 

" : ıerdeva 
Ayçiçeği yağ: 

Badem : kabukhı 

ıı 
1 iç 

ithalat 

Ton 

34 

85 50 

Hakla 
Bezelye 
Börülce 
Buğday Eks. yumut•k 6-t-ı 50 

: yumuşak 
,, 
" 
" 
" ,, 

Bulgur 
Bur~ak 
Cevi~ 
Çavdar 
Darı 

,, 
Fasulye 
fındık 

" ,, 
Haşhaş 

,, 
ipek 
İrmik 
Kaplıca 

Keçi kılı 
Kenevir 
Kepek 
Keten 

" Koza 

: cks. ıert 
: sert 
. sümteı· 
: kızılca 
: mahlüt 

ıç 

: beyaz 
: sar4 

: iç tomb~\ 
ı iç ıııvri 

: kabuklu 
: tohumu 
: yağı 

ı 

: tohumu 
: yağı 
i 
: yeni mahsul 

15 -

39 --
6 50 

15 

ihracat 

Ton 

Aıgari 

Kiloıu 

Kr. Pa. 

5 10 

ç 200 
" 200 

• 
" 625 
,,_3505 

" a 22 20 

6 25 

7 20 

18 -

-

Az:ami 

Kilosu 

Kr. Pa. 

,, 
,, 

24 -

6 38 

Kuş yemi 
Mercimek 
Mısır : beytıı 19 5 11 50 

u 1 !fara 
Nohut : iıp. tohumu 

11 
: kalburlanmış 

11 
: natürel yel\ i 

r~mllk l 
Pamuk yağı : 

,, tohumu; 
Peynir beyaz : lam yatlı 

,, ,, : yarım yağlı 
,, ,, : yatıız 

Peynir kaşer : yağlı 
,, ,, : yağ11z 

Razmol 
Susam : yeni mahsul 

,, yağı 
Tiftik : oğlak 

" 
" 
il 

" Un 

" 
" ,, 

Yapak 
,, 
,, 
,, 

Yulaf 

: ana mal 
: çengelli 
: deri 
: kaba 
: sarı 
ekıtra ekıtra 

ekıtra 

1 inci yumuşak 
,, ıert 

Anadol kırkım 
,, tabak 

: Trakya kırkım 
,, tabak 

Zeytin yağı : ekıtra 
,, ,, : yemeklik 
,, ,, : sabunluk 

19 25 

3 50 
23 !\() 

4 25 
1 

--\ - -

37 50 17 20 

il -

30 25 

15 - 97 50 70 

Telgraflar - 1 937 K.S. 
Londra Mısır Laplata 2 ci kin. tahmili korteri 22ş.7 1 2 P. Ki 3 21 

,, keten tohumu ,, ,, ,, tonu - st. - ş. ,, 7 29 
Anvers Arpa Lehistan Şubat ,, 100 ki. 121 B. Fr. ,, 5 13 
Liverpul Buğday Mart ,, 100 libr. 8 ş. 4 3 8 p. ,, 5 69 
Şikago ,, Hartvinter Mayıı ,, Buşeli 127 3 4sent ,, 5 93 
Vinipek ,, Manitoba ,, " ,, 121 1 8 ,, ,, 5 62 
Hamb. İç Fınd. Giresun derhal tahmil 100 k.159 R M. ,, 80 56 

,, ,, Levan ,, " ,, ,, 159 ,, ,, 80 56 

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

---------------------------1 
imtiyaz sahibi ve yazı i,leri 

Direktörü: 1 ımail Girit 
Basıldığı yer: ARTUN Basımevi 

Galata Billür sokak No. 10 

Sayfa 3 

lndustrie - Finances - Commerce 
Une statistique 

On dresse actuellement une statistique devant in· 
diquer les routes construite& jusqu'iı fin decembre 
dernier avec les credits inscrits a cet effet au budget 
de 1936. On y verra figurer notamment leı arteres 
ıuivantes : 

La route Edirnekapi ·Yedikoule, 4.474 metres; 
La route Floria-plage, 630 metres ; 
La route Tcataldja-Sinekli, l.500 metres ; 
La route Chile-Agova, 9.145 metres ; 
La route Uskudar-Pachabahtche, 2.884 metres ; 
La reule Istinye-Buyukdere, 470 metres ; 
La route Yalova·Karamursel, 4.677 metres. 
Le total des routeı executees jusqu'a fin decembre, 

eıt de 31.930 metres; elles ont coute 368.648 Ltqı. 

Le plan d'İstanboul 
M. Proıt, le grand urbaniste françait, a termine 

ıe~ etudes pour etablir l'avant•projet du plan futur 
d'Istanboul. 

Selon ses Ctudes, İstanbul sera divisee en quatre 
regions, ceJles de l'industrie, du commerce, de l'en· 
seignement. du ~ourisme. İl y aura aus!:i des subdivi
sions, celleı de la pet.ite et de la grande industrie, 
du commerce en general, du petit commerce, du 
commerce interieur, du commerce des produits frais, 
du transit, et pour la region des tourismes les subdi· 
visions des sites remarquables, des monuments an
tiqueı, enfin pour l'enseignement, le quartier des an· 
ciens batiments scolaires et le quartier deı nouvelleı 
ecoles. 

Le. Corne d'Or serait la region de la petite in· 
dustrie, Bakirkeuy celle de la grande industrie, Hay· 
darpacha du commerce interieur, Yenikapu du tran
sit, Galata-Findikli du commerce en general, Sirkeci 
du commerce des produits frais ou fruits. legumes, 
primeurs. Chichli formerait un quartier extra urbain. 
Des squares entoureront les monuments, Florya, leıı 
riveıı du Bosphore, Yalova, seront les regions du 
touriıme. 

Le prix et l'industrie du sucre 
Un projet de loi qui modifit quelque peu la loi 

sur le sucre et les raffineries de sucre a ete presen· 
te au Kamutay. 

Le projet constate que la consommation annuelle 
de sucre avait baiase a 25000 tonnes par an a cause 
de la cherte de la denree. La population se privait 
done de sucre, a\iment ıi precieux. Or depuis 1935, 
le prix du sucre ayant ete reduit, la consommation 
est rt>montee a 75.000 tonnes par an. Le projet pre
voit dea mesures complementaires pour la protection 
de l'industrie el pour progreıser dans la reduction du 
prix de la denree. 

Yılbaşı piyangosunda 
kazanamıyanlara ! 

M O J DE 

, 

HEM Sİ 
HEM Bi , ' SEVINECEGI 

,, , 
(EKiLiŞ TARI~ 

J~UBAT 93i 

Satış yeri Piyango Bayilerile Yeni Postahane 
karşııında Erzurum Hanındaki Cemiyetin İlan İşleri 

bürosudur. "107 11 28 
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LUNDI 25 JANVIER 1937 

Tableau Synoptique des Adjudications MEMENTO DES ADJUDICATIONS 
(Pour les trois jours suivants) 

Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 
Construction-Reparation

Tra v aux PubJics -Materiel de 
Construction -Cartographie 

; Travaux de creusage et travaux d'arls 
,ı relatih au canal <le Chamran (aj.). 
ıı 

' Reparation etable gendarmerie Sivas. 
1 il 

',, Constr. <le 3 appartements pour em-
ployes maries, 1 app. pour celiba-

~ taire et 2 pavillons pour ouvriers a 

Jp . ı Caut. ı Genre ı rıx cst. p d' d. d. rov. a ıu ıc . 

35505 74 2662 93 Pli cach. 

2591 69 149 38 Publique 
175023 21 10001, 16 Pli cach. 

Lieu d'adjudication. 

Com. Etude Travaux d'eau Van. 

Dir. Travaux Publics Sivas. 
Si ege Central Sumer Bank An kara. 

Cahier des Charges Date 

2-2-37 

8-2-37 
8-'l-37 

l Heure 
1 

15 

14 -
15 30 

Mardi, 26 Janvier 1937 

Construc. de murs de clôture, citerne, plancher mobile 
ete. a Ouzounkeupru (240) (Monopoles). 

Rcpar. de l'Ec. Super. Commerce Maritime (242) (Di
rection Travaux Publics l<Jtanbul). 

Construction de buses (246) (Municipalite Ankara). 
Prepar. de 10.000 m3 ballast Pavage d'une surface de 

3814 m2 (2'46) (Chemins de Fer de l'Etat, Malatia). 
Tuyaux: 380 metres Poutrelles (1 metre 70): 60 pie-

ces (246) (Municipalite Ankara). 
Ceintures de laine, flanelles, cııche-cols (130 pieces eh.) 

(241) (Commission Militaire Bornova. 

·ji Nazı ili (y compris fondements) (calı. 
eh. L. 8, 75 ). 

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

Pantoufles: 400 pieces- Serviettes pr. visage: 700 p.
Couvertures de lit : 350 p. (244) (lntend. Toplıane) 

Etoffe pr. habit : 460 m.- Confectıon de 205 costumes
(245) (Comptabilite Ecoles lstanbul). 

il 

il 

1 

1 

Habillement - Chaussures 
Tissus-Cuirs. 

Costumes pour jeunes gens : 65-90 
pieces - Id . pour jeunes filles : 
55-70 (pour le conservatoire d' An
kara). 

Costumes civils : 183 pieces (aj.). 

1
Combustible - Carburant- Huiles 

L. 23,S et 263 62 Publique 
20 la p. 

L.20la p. 27o.l 5 
" 

Comptabilitc Eco\es Ankara. 

Direction Surete Ankara. 

Vacuum lourde pour automobile: 10 
tonnes ld. po:.ır Diezel : 5 lon
nes Huile lourde pour machine : 

Gre a gri> Com.Ach.Econom.Monop.K.tache 

' 

r 

5 tonnes. 
Lignite: 1500 tonnes. 22000 - 1650 - Pli cach. 
Semi-coke: 80-120 tonnes (pour les L. 30 la 1. - Publique 

ecoles). 
Semi-coke : 90 tonnes (pour Lycee Si- 222 75 " 

' 

va}. 
Coke : 3iı0 tonnes. 9860 - • 379 50 Pli cach. 

1-------------------------------·-------··------ --------

Provisions 

Savo..>n: 12800 kitos- Foin sec: '10000 
kilos-Paille : 30000 kilo . 

Pommes de terre: 8000 kilos (Rj.). 
Frangeole : 6000 kilos (aj.). 

Divers 

Fer laminc: 20 toıınes. 
Ratcaux (tırmk) 7igzag : 50 pieces. 
Machine a copier " Duophil ,, iı lam-

pes mobileos et verres " F aus ,, 
(avec ses accessoires) . 

Pulverisateurs a moteur et a voiture. 
Lunettes d'aviattur : 274 piece:s. 

8) Adjudications a la surenchere 

Vapeur " Haydarpacha " ( Corne 
H d'Or). 

Papier d'imprimerie ordinaire: P32 ki
los- Planches pour caisses: 3998,984 

4864,1400, 365,lOJ, Publique 
525 40 

P 625 le k. 37 05 
" 

_, 630 - .,.!7 ~ ---"--• 

1900 
850 

1350 -

12C ı -
9590 -

142 50 Publique 

" 
" 

90 - ,, 
719 25 Gre a grt; 

- P ub lique 

., 

.; kilos - Papier jaune (fin) : 2416 

; kilos. 
1 Viei\les chaussures: 3204 pieces Bot-

1 

1 
I• 
ı ı 

tes : 725 pieces ete. 
Pcauıc et boyaux des betes sacrifitcs. 
Bois de ehe ne : 44297 qumt. (des f o· 

rets du Vilayet Seyhane) (aj. ). 
ole : 55449 kiloii- Orge : 5940 k.ilos. 

l 50 12 - G re a gre 

Publique 
P .25 le q. 83 ı - " 

" 

Com. Ach. Dir. G~n . Fab. Milit. 
Com. Perm. Vilayet Ankara. 

Dir. Trav. Publics Sivas. 

Com. Adı. Dir. lntend. Ankara. 

Com. Ach. Mililaire Vize. 

Dir. Vakoufs Is anbul. 
Com.Ach. Dir. Intendance Ankara. 

Dep. Materiel Min. Trav. Publics. 
Oirection Agricole Ankara. 
Direction Restaur. Ville Ankara. 

lnspect. Lutte Agricole adr. 
Com. Adı. Min. Def. Nat. Ankara. 

Direction Exploitation Akay. 

Dir. Ventes Douane! lstanbul. 

Com. Ach. Division Lulebourgaz 

Sect. Eskichehir Ligue A eronaut. 
Direclion F ori':ts ltchel. 

Vilayet Afion. 

8-2-37 ıs_ I 

Direction tnıtruc. Pub. Ankara. 

30-1-37 

5-2-37 

10 2-37 
8 2·37 

4-2-37 

8-2-37 

15 -

15 -
15 -

14 

15 -------------·----- ---------·----

27-1-37 11 -

Economat Vakoufı Iıtanbul. 1-2-37 15 -
28-1-37 15 ------------·----- - - ·---

Dir. Aa-ricole Ankara-lstanbul. 

App. Ferah. rue Saylavlar Ankara, 

11-3-37 
10-2-37 

12-2-37 

15 
ıs 

15 -

ıs 8-3-37 
8-2-37 l 1 - 1 

-----·--~~-~---------- --~-----

5-2-37 

3-2-37 

15-16 

14 -

1 

1 

1 

Lıgnite: 8165 tonnes (~43) Tuyaux de chau-iiere pour 
locomotives (238) (Cheminı de Fer Etat). 

Traverses normales (hetre) : 16.000 picces (245 (Mınis· 
tere Travaux Publics). 

Materiel d'ascension (241) Com. Milit. Bornova). 
Farine : 200 tonncs (239) (Antalia) 
• Bois de chauffage et de constr. (252 (Dir.Forets Uskud). 
* Vieilles chaussures: 1350 p. (248) (Pl:ıce Forte Tchatald.) 

Orge ou avoinc: 675,7 tonnes (254)(0ir. lntend.Ankara). 

Mercredi 27 janvier 1937 

Troncs de sapin (238) - Peau de chevre : 180.000 dm2 
(247) (Chemins de Fer de l'Etat). 

Medıcamentı et mateıiel sanit. pour diıpensaires (245) 
(Municipalıtc Istanbul). 

Bois de chauff age : 20 tonnes (247) Fabriques Militaires) 
Lignite : ~50 tonnes (248) (lntendance Ankara). 
Planches et poutres de sapin (247) Balaıs, irandq et pe-

tits : 1400 pieces (244) (Monopoles). 
Broyage :de 1350 tonnes ble (251) (lntendance Tophane). 
Poules : 3650 pieces- Poulets : 1825 p. (244) (Sclimie) 
• Formes pr. souliers cotonnades ete. (Douanes lstanbul) 
Ampoules Philips: 1500 p.- 256 lntendance Tophane). 
Savon: · 2,8 t.- Foin sec: 40 t.- Paille: 30 t. (Vıze) 257 

Jeudi 28 Janvier 1937 

Construction ligrıe de D ecauville İl K. Yoziad (Fabri
ques Militaires) 222.. 

Construction pont Kavak (route Kechane·Guelibolou) 
(beton arme) ( Ministere Travauıc Publics) 242. 

Conıtruction local pour etude tabac a Maltepe (Mono
poles) 245. 

Installations et travaux de menuiserie aux Facultes Mede
cine et Sciences (Universite lıtanbul 247. 

Installation monte-charge pour repas (Ecoles Sciences 
Politiques) (Ministere Travaux Publicı) 249. 

Reparatıon Konak Gouvernemental Zir. (Defterdarat An
kara) 256. 

Prcparation carte (diff. cchelles) de Tchataldja.- Mate
riel de Roentgen pour Hasseki- Huile pour com
preucur : 700 k ilos ld. pour machin : 700 kilos 
GraİSBe : 250 kilos-Ammoniaque : 1500 kilos (Mu
nicipalite Istanbul) 250-246 -250-249. 

Jaquel tes : 198-205 pieces - Paletots :25 pieces Ja-
quettes et robes 60 62 pieces (Universite lıtanbul 
244. 

Toile pour envelopper les lits: 38.000 metres- ld. pour 
pyjamas, pr. officiers : 2800 metres Chemises: 
1750 pieces (lntendance Tophane) 245-247-247. 

Travcrses en bois de upin : 60 000 pieces- Bois de 
charpente (sapin): 1541,085 m3 (Chemins de Fer 
de l'Etat) :248 -2-19. 

Compteurs d'eau electriques : 100 pieces (Municipalite 
Samsoun) 254, 

• Viei\les chaussures, bottes, ete. (Lulebourgaz) 257. 
Frangeole: 6000 kilos (lntendance An kara) 257 

* Les asterisques indiquent une vente par voie de su

28-1-37 ıs - ; renclıcre. 

4-2-37 
8-2-37 

29-1-37 

' 

14 -1 
15 

N. B.- Les Nos indiques en regard deı :ırticles sont 
ceux du journal dans lequel l'avis a paru. 

14 -ır---~------------ml!"'!'.,~~---.~-=========~~ 
, Voir notre rubnque Industrie·Finances·Commerce 

en 3me page 
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