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12 ayl ığı 2700 

Sayısı 5 kuruş 
Reami makbuz bedeli olma-
yan tediyat makbül değildir . 

Yıl: ı Sayı: 258 .................. __________________________________ ~ 

İÇiNDEKİLER: 

a) Münakasalar 

1 Erzak, Z<!hire, 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 Nakliyat Boşaltma - yükletme v. s. 
6 Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

7 Müteferrik 

b) Miizayedeler 

1 - Müteferrik: 

İlanlar, Emirler, Tebliğler: 

İstanbul Belediyesinden: 

Kanunu saninin 27 inci çarşamba gününden 
b irinci nevi ekmek 1 1 kuruş, ikinci nevi ekm k 
ruş ve francala 15,5 kuruştur. 

itibaren 
10 ku· 

•• AKASALAR M 

1 ·Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Ankara Levazım amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Ankara garnizonu birliklerinin ihtiyar;ı ıçın 90000 
kilo sadeyağı kapalı zarfla eksiltmesi 10-2-937 çarşamba 
günü saat 15 de Levazım amirliği satınalma komisyonun
da yapılacaktır. Yağın tutarı 36000 lira olup ilk teminat 
na 2700 liradır· Şartname 180 kuruş mukabilinde ko
misyondan verilir. 

İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika 
ve teklif mektuplarını havi zarflarını belli saatten bir 
saat evveline kadar komisyona vermeleri. 

İsparta Askeri Satınalma Komisyonundan: 

1- İsparta garnizonu ihtiyacı olan 150 bin kilo un 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 10-2-937 
çarşamba günü saat 16 dadır. 

2- Muvakkat temipab 1632 liradır. 

3 - İsteklil erin belli gün ve saatte kanuni vesikalarile 
birlikte İsparta tüm satınalma komisyo.!1~1a müracaatları . 

. ,-r 
' J' 

Ankara Levazım Amirliği,..,. Satınalma Komisyonundan: 
... 

1- Ankara aşı ve serum evinde- bulunan tecrübe hayvanla· 
tının ihtiyacı için 17400 kilo pancar ve 870 kilo patates açık ek
siltmeye konulmuştur· 

2- Eksiltmf:si 9 ·2-937 sah günü saat 15te levazım amirliği 

satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
3- Pancarın tutarı 913 lira 50 kuruş olup muvakkat teminatı 

68 lira 51 kuruştur. ~ 
Patates tutarı 69 lira 60 kuruş olup inu vakkat teminatı 5 lira 

22 kuruştur. 
4 İateklilerin kanunun 2, 3cü maddelerindeki vesika ve te-

minat rnakbuzlarile belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

Kırklareli Tüm Satınalma Komisyonundan: 

alı Açık eksiltme ile 9000 kilo çekirdeksiz 10 N. lı r- üz.üm sa~ın 
te l\~caktır. Muhammen fiatı 25 kuruştur. Tutc.rı 22.,0 lıradır. ilk 
R .. lllınatı 165 lira 75 kurıJştur. Şartnamesi hergün komiayonda 
t:~~lebilir. İhalesi ·2-2-937 salı günü saat 1 t,30 dadır. iate~lilerin 

ınatlarile belli saatte Kırklarelinde komisyona gelmelerı. 

~~~~~~~~~~~~~ 2. -
-ı,,~aat. Tam irat· Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

Manisa Valiliğinden: 

·r ~t'- İzrnir-Manisa-Tur~utlu yolunun Polis karakolundan 
illtlu Yolu mebdeine kadar 456 metre uzunluğundaki 

•• 

' GAZETESİ 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

SACI 

yolun altı metre arzındaK.i kısmının Banıfttmanın Kapu
dağı parke taşlarile ve bu kısmın sağ ve sol'Jnda ellişer 

santimlik su olukları ve ayni zamanda bordür taşlarının 

Manisa taş ocağından çıkacak ıountazam taşlarla ve 
Turgutlu yoltl mebdeinden itibaren bir kilometre tulünde 
ve 7 metre arzında kırma taş şosası halinde inşaası 31178 
ı;ra 05 kuruşluk keşifnamesi üzerinden kapalı zarf usulü 
ile eksilimeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait şartname: Keşif ve buna müteferri di
ğer evrak 156 kuruş mukabilinde Manisa Nafıa müdür
lüğünden alınabilir. 

3 Eksiltme 11·2-937 perşembe günü saat 11 de Vi-
layet Umumi Meclisi salonunda yapılacaktır. 

4- Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
5 Muvakkat teminat 2338 lira 39 kuru~tur. 
6- Eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vekaletinden alın 

mıe ehliyet vesikası ve bu yıla ait Ticaret Odası vesika
sını ve muvakkat teminata ait makbuzu kapalı zarfın içi
ne koymaları ve kapalı zarfın ihzarında 2490 sayılı kanu· 
nun '"'2 inci maddesine riayet etmeleri lazımdır. 

7 - Bu eksilmeye girecek olanların kapalı zarfların> 1 

11 ·2·937 Perşembe günü saat ona kadar Manisa Valiliğine 1 

vermeleri ve posta ile göndereceklerin 2490 sayılı kam1- j 
nun 34 ündi maddesine riayet etmeleri lüzumu iian olu· 
nur. 

Ankara Valiliğinden: 

1- Baraj yolunun muhtelif kısımlarındaki yüksek imlalara 
konulacak 220 adet betonarme babaların ihalesi 12-2-H37 cuma 
günü s.ıat 15 te vilayet nafıa dairesinde topla~an komisyonda 
yapılmak üzere açık eks;Jtmeye konulmuştur. 

2- Keşif bedeli 9l0 lira 80 kuruştur. 
3 Teminatı 68 lira 31 kuruştur. 
4 - İsteklilerin teminat mektubu, ticaret odau vesikalarile 

ehliyet vesikasını haiz o\arak ihale günü komisyona gelmeleri. 
5- Keşfir.i ve şartnamesini istekliler her gün nafıa rnüdiirlü

ğünd e görebilirler. 

İstanbul Belediyesinden: 

Keşif bedeli 603 lira 30 kuruş olan Çatalca, Silivri yolunun 
Elbasan deresindeki ahşap köprü ile Ovayenicedeki kagir köprü
nün tamiri açık eksiltmeye konulmu~ isede belli ihale gününde 
giren bulunmadığından eksiltme 2-2-9,17 salı gününe uzatılmıştır. 
Keşif evrakı ve şartnamesi lev&zım müdürlüğünde görülebilir . 
İstekliler 2490 N-J. lı kanunda yazılı vesikadan başka bayındırlık 
direktörlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasik 45 lira 25 ku• 
ruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber yukarda ya· 
zılı günde saat 1 t de daimi encümende bulunmalıdırlar. (M) 

3-İlaçlar, Klinik ve İspençiyari alat: 

• • • 
Haseki hastahanesine röntgen filmi ve eczası alınacaktır. Bak: 

İstanbul Belediyesi İlanlarına. 

~~~~~~~~~' 
i 

~alzeme l 4-Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve 
-----

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 

26 İkinci kanun 1937 

5- Nakliyat: Boşaltma -Yükletme v.s 

Devlet Derniryolları İşletme U. Müdürlüğünden: 

Derince limanına bir sene zarfında vurud edecek maden ve 
kok kömürlerile muhtelif eşya ve malzemenin 12 ameliyeden 
ibaret tahmil ve tahliye işi bir sene müddetle aşağıda takribi 
tonaj miktarile her ameliyenin hizalarında yazılı tahmin bedel
leri üzerinden 11-2-937 perşembe günü saat 15 te Haydarpnşada 
gar binas1 dahilindeki Birinci İşletme Komisyonu tarafından ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Aşağıda her ameliyenin hizasında yazılı tonaj miktarı takri · 
bidir. Bu miktar ihaleyi müteakıb ekid ve imza edilecek mu
kaveleye esas teşkil elmiyecek ve müteahhid bir sene zarfında 
Derince limanına vurud edecek maden ve kok kömürlerile muh
telif eşya ve malzemenin tahmil ve tahliyesini taahhüd edecek
tir. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1718 lira 27 kuruşluk muvakkat 
teminatla 2490 sayılı kanunun tayin ettiği vesaik ve Resmi Ga
zetenin 7·5-936 tarih, 3257 numaralı nüshasında intişar etmiş 
olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni 
gün saat 14 e kadar Hnydarpaşada Gar binası dahilindeki Birin· 
ci İşletme Komisyonu riyasetinde vermeleri lazımdır. 

Teklif mektublarında aşağıdaki listede gösterilen ameliyelerin 
vahidi kıyasi fiatlarının her birine yüzde nisbetinde yapılan ten
zilat gösterilecektir. Bu şekilde verilmemiş mektublar kabul edil
miyerek red ve iade edilecektir. Bu işe aid şartnamaler ve mu• 
kavele projeleri parasız olarak komisyondan dağıtılmaktadır. 

1 - Vapur dahilinde vinçle supalan yapmak bu amclyede rıh
tım veya silo iskelesine veya vapur güvertesine vermek bırak

makta dahildir. Maden kömürün ton 56,844, 195 - beher ton için 
7 kr. -kok kömürü ton 4,658, 120 - beher ton için 27 kr. - muhte
lif eşya-beher ton için 25. kr • 

2 - Supalandan açık \'agona t<ıhmil ve mütekabilen vagon
dan supalan yapmak ve idare vincile vagondan denize vermek 
vey .ı mütekabilen denizden almak. 

75,050,545 5 - 10 15,508 , 109 7 
3- Vinç iştiraki olmakınıın rıhtım veya silo iskelesine veya 

güverteden vagona tahmil etmek zeya mütckabi.en. 
7.17-t.040 15 22 3.193.545 10 

4 - Supalandan alınıp açık araı.iye nakil ve i.tif etmek mü· 
tekabilen. 

40.037.740 16,5 - 14 7 
5 - Silo iakelesine yanaşmış vapur güvertesinden veya silo 

iskelesinden nakil ve yerleştirmek. 
6 - Vinç i'tiraki olmaksızın vagondan tahliye ve açık araziye, 

mağazalara nakil ve istif ve mütekabilen. 
44.487.260 5 20 2.098.027 14 

7- Vagondan idare vincile açık araziye nakil ve i,tif ve mü· 
tekabilen. 

- 3 - 5 t.Ol9.9IO 5 
8- Vincsiz merakibi bahriyeden küfelerle veya arkalık veya 

elle çıkarılarak \ agona tahmil açık araziye, mağazalara nakil ve 
istif ve mütekabilen. 

4.683.260 14 1.283.160 20 10.051.761 13 
9 - Vagondan olukla tııhliye. 

3 5 5 

31.871.352 5.941.280 

10- Saatle müteahhidden 
almacak amele 

11- Yevmiye ile alınacak 
amele 

12 Vagonda, mağazada 
veya vapurda dökme zahire 
ve sairenin çuvalların dikil
mesi. 

Saat 

46 
Gün 

36 
Beher ton 
için V. K. 

9 

228 277.040 
V. K. bedeli 

1 

ı . 

13 kr . 

\ 10 kr. 
20 kr. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: l 6-·Mensucat · Elbise - Kundura-Ç~aşır v.s. 
Ölçme taburu bina11nda yaptırılacak elektrik tesiutının açık 

eksiltme ile münakasası IO-Şubat-937 çarş!lmba günü saat 14,30 
da Tophanede Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Keşif be
deli 1100 liradır. İlk teminatı 82,5 liradır. Şartname ve ke,fi 
komisyonda görillebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber 
belli saatte komisyona gemeleri. 

Afyon İlinden: 

Afyon Vali konağında yaptırılacak 4677 1ira 89 kuruş keşif 
bedelli kalorifer teaisatı 11-2·937 tarihinde saat 15 de ihale edil
mek üze!e açık usulle ekailtmiye konuldu. Şartname, plan, ke· 
şitname lstanbul ve Afyon Nafıa Müd~rlüklerinde görülebilir. 
Muvakkat teminat 350 lira 84 kuruştur. isteklilerin 11-2-937 tari · 
hinde teminat ve buna mümasil işleri başardıklarına dair vesi
kalarile birlikte Afyon Vilayeti Daimi Encümenine müracaatleri 
ilan olunur. . •. 

Yalova kaymakamlık konağında elektrik işleri yapılacaktır. 1 

Bak: İ.tanbul Belediyeıi ilanlarına. 

---
Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 32900 lira olan 35000 metre yerli pa· 
muk kumaş 12-2-937 tarihine rutlıyan cuma günü saat 14 de 
kapalı zarf usulile alınacaktır. 

Muvakkat teminatı 2467 lira 50 kuruş olup, şartnameai 165 
kuruş mukabilinde komiayondan hergün verilir. 

İsteklilerin 2490 aayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede
cekleri kapalı teklif mektublarını 12-2·937 cu•na günü saat 13 e 
kadar Kasımpaşada bulunan Komisyon Başkanlığına vermeleri . 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Maltepe askıeri lisesi için 800 adet patiska don 11-2-937 per· 
şembe günü saat 14 de Tophanede satınalma komisyonunda açık 
eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 520 liradır. İlk teminatı 
39 liradır. Şartname ve nümunes! komisyonda görülebilir. istek· 
lilerin kanuni vesikalarile birlikte belli saatte komiayona gelme· 

leri. 
• * • 

Maltepe askeri lisesi için 1600 adt:t fildikos fanila, 1600 adet 



Sayfa 2 

fanila don, 800 adet kolsuz beyaz tire fanila 11-2-937 perşembe 

günü saat 14,30 da Tophanede satınalma komisyonunda açık ek· 
siltme ile alınacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 2528 liradır. İlk 
teminatı 189 lira 60 kuruştur. 

Şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
kanuni vesikalaı ile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. 

7 -Müteferrik 

İstanbul Levazım amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Bir No. lu Dikimevi için 500 bin büyük 100000 küçük ki ce
man 600 bin madeni dütme 28-1-937 perşembe günü saat 15 de 
Tophanede Satınalma komisyonunca pazarlıkla alınacaktır. İhale 
günil teslim şarlile alınacak olan madeni düğme için isteklilerin 
belli uatte komisyona gelmeleri. 

• * • 
fstanbul Y'.>llama Md. emrinde bulunan Müdafaa mavunasına 

konulacak motör ile keşfi mucibince tamiratı 12 Mart 937 cuma 
günü saat 15 de Tophanede kapalı zarfla eksiltme ile alınacaktır. 
Tahmin bedeli 6623 liradır. İlk teminatı 497 lira 10 kuruştur 
Şartname ve nümunesi Komiiyonda görülebilir· İsteklilerin kanu
ni vesikalarile teklif mektublarını ihale saa~inden bir saat evvel 
Komiıyona vermeleri. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum İdaresinden: 

Muhammen bedeli 2019 lira 42 kuruş olan aşağıda cins ebat 
ve miktarı yazılı malzeme 11-2-937 perşembe günü saat IOda 
Haydarpaşada gar binası dahilindeki 1 inci işletme komisyonu 
tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 151 lira 46 kuruşluk muvakkat te
minat vermeleri ve 2490 sayılı kanunun tayin ettiği vesaikle bir
likte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatları li-
zımdır. 

811 işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtıl· 
maktadır. 

749 metre çelik çekme fren bava sevk borusu. 
1 2 " DİN 1563 boy 

7 metre 1645 " aynı şey boy 7 met· 
re 3 4 " pus 

Harita Genel Direk törlüğünden: 

1- Muhammen bedel 3200 lira harta matbaası için bir adet 
kağıt kesme makinesi açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2- İstekliler şeraiti anlamak üzere hergün ve eksiltmeye gi· 
receklerin de 240 lira muvakkat teminat makbuzlarile 11-2-937 
perşembe günü saat 15te Cebecide harta genel direktörlüğü sa· 
tınalma komisyonuna gelmeleri. 

b) M Ü Z A Y E D E L E R 

1-Müteferrik 

İçel ve Seyhan Orman Müdürlüğünden: 

Alkol metilik istihsalı için Seyhan Vilayetinin Osma· 
niye kazasıoın Oluk başı, Sarıca, Haçbel, Kumluca, Bah· 
çecik, Honaz teFe, Gököküz devlet ormanından 44297 
kentalı meşe odununun beher kental 25 kuruş muhammen 
bedelle müzayedeye konulmuş ve 18· 1-937 pazartesi günü 
ihalesi yapılması ilan edilmişsede talip çıkmadığmdan ye·Q 
nidcn satışa konulmuştur. 

Müzayede ve ihale kapalı zarf usuluiyle ve 2490 ssyılı 
kanunun hükümlerince 8·2·937 tarihine müsadıf pazartesi 
günü saat 15 te İçel Orman direktörlüğür.de müteşekkil 
Orman satış komisyonu huzurunda icra edileceğinden ta
lihlerin mali iktidarlarını gösterir Ticaret odası vesikasını 
ve bedeli tutarının yüzde 7,5 nisbetindeki 83 l lira te• 
minatı muvakkate makbuzile muhammen bedelinden aşağ• 
olmamak şartile teklifnamesinin artırrma ve eksiltme ka
nunun 33 üncü maddesi tarifatınca zarflanıp muayyen 
saata kadar komisyonuna tevdi eylemeleri ve şartname 
ve mukavelenamesini görmek ve tafsilat almak istiyenle· 
rin Ankara orman işleri lJmum Direktör' üğü ile İçel Or· 
man Direktörlilğüne ve Osmaniye Orman muamelat me
murluğuna müracaat eylemeleri ilan olunur. 

l 
İstanbul Belediyes nden: 

Mıkdarı Cinsi Beherinin muham. bedeli İlk teminatı 
1 l Servi (Üsküdar ve selamsız) 777 6,41 
21 ,. Bülbüldere ve ,, 551 8,67 
17 ., Üsküdar Bülbüldere selamsız 420 5,36 

1350 ,, Karacaahmet 277 280,46 
370 '. " 485 1 34,59 

Yukarda cinsi mıkdarı ve muhammen bedelleri yazılı 

olan serviler ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuşlardır. 
Şartnameleri Levazım müdürlüğünde görülebilir· İstekli· 
ler 2490 numaralı kanunda yazıh vesika ve hizalarında 
gösterilen ilk teminaı makbuz veya mektub ile beraber 
12·2·937 cuma günü saat 14 de Daimi Encümende bulun-

malıdırlar. (M) 

MÜNAKASA GAZETESi 

İnhisarlar U. Müdürlüğündenj 
1 - 23· 1 1-936 tarihinde ihalesi yapılmıyan 15000 lira 

muhammen bedelli beheri 3500 litre hacminde 4 aded 
kanyak inbiği yeniden kapalı zarfla eksiltmiye konulmuş· 
tur. 

2- Eksiltme, 2-2-937 tarihine rastlıyan salı günü 
saat 15 de Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3- Muvakkat teminat 1125 liradır. 

4- Yeniden tanzim edilen şartname ve şemalar pa
rasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 

5 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin asgari bir hafta 
evvel fiatsız teklif ve planlarını inhisarlar Müskirat fab
rikalar şubesine Yermeleri ve eksiltmeden evvel teklif
lerinin kabulüne dair vesika almaları lazımdır. 

6- İsteklilerin yukarıda tayin olunan gün ve saatte 
eksiltmeye girebilmeleri için mühürlü teklif mektubunu 
ve ayrıca kanuni vesikaları ihtiva edecek olan kapalı 
zarflarını en geç ihale günü tam saat 14 de kadar yu
karıda adı geçen alım Komisyonu Reisliğine teslim et
meleri ilan olunur. "3618,, 514 4 - 4 

• • • 
1- İdaremizin Maltepedeki Tütün Enstitüsü arazısı

ne proje ve şartnamesi mucibince yaptıracağı 19171 li

* * • 

26 ikinci Kanun 

1- Nümunesine uygun olmak şartiyle 1250 adet bü· 
yük ve 150 adet küçük süpürge pazarlıkla atın alına-

caktır. 

2 Pazarlık 27-1·937 tarihine rasthyan Çarşamba 

günü saat 1 l de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şube
sindeki alım komis onunda yapılacaktır . 

3 Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

4- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komis· 
yona gelmeleri ilan olunur. (24 ı) 42 3 - 3 

• 
* * 

10000 kilo kalın vakum yağı (otomobil) 
5000 ,, ,, ,, ,, (Dizel için) 
5000 ,, ,, 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 alınabi ir. 
4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa· 

atte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen 
komisyona gelmeleri ilan olunur. (454) 63 2- 4 

· · · eczz -ra 05 kuruş keşif bedelli Tütün bakım ev inşaatı kapalı ' .-------------------------: 

zarf usume eksiltmeye konulmuştur. Istanbul Belediyesi ilanları 
2 - Eksiltme 28-1-937 tarihine rastlıyan perşembe 

günü saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şube · 

sindeki alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3- Muvakkat teminat 1437,83 liradır. 
4 Şartname ve projeler 96 kuruş mukabilinde İn-

hisarlar Levazım ve Mubayaat şubesinden ve Ankara 
Başmüdürlüğünden alınabilir. 

5- İsteklilerin ihaleden en az 2 gün evvel Mimar, 
Mühendis ve yahut bir Mimar veya Mühendisle Katibi 
adillikçe musaddak ortaklık vesikası ve resmi daireler
de yapmış oldukları işlere aid vesikalarla birlikte İnhi
sarlar İnşaat şubesine müracaat ederek ayrıca ehliyet 
vesikası almaları lazımdır. 

6 Mühürlü teklif mektubunu ve ayrıca kanuni vesi· 
kalarla 5 inci maddede yazılı vesikaları ihtiva edecek 
olan kapalı zarflar en geç ihale günü tam saat 14 e ka
dar yukarıda adı geçen Alım Komisyonu Reisliğine ve-
rilmiş olmalıdır. (139) 27 4 - 4 

• * • 
Paşabahçe ispirto fabrikası ıçm şartnamesi mucı· 

hince 365 lira muhammen bedelli 15 adet muhtelif elek· 
trik kontörü pazarlıkla satın alınacaktır. 

2- Pazarlık 29· 1 ·937 tarihine rastlıyan cuma gunu 
saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesinde
ki alım komisyonunda yapılacaktır. 

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

4 - İsteklilerin münakasa tarihinden 3 gün evveline 
kadar fiyatsız fenni tekliflerini İnhisarlar Müskirat Fab
rikalar Şubesine vermeleri ve münakasaya girebilmek 
için de münakasadan azami bir gün evveline kadar ve· 
rilen tekliflerin muvafık bulunduğuna dair mezkür Şube
den vesika almaları lazımdır. Son gün vesika verilmiye
cektir. 

5 - İsteklilerin .pazarlık için tayin olunan gün ve sa
atte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 
geçen alım komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 

• • • 
" 183,, 33 4-4 

1- Şartnamesi mucibince muhtelif eb' adda 540.60 
metre mık'abı çam tahtası ve 433.98 metre mık'abı kazık 
ve gergilik çam dilmesi pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 27-1 937 tarihine rastlıyan çarşamba gü· 
nü saat l 5 de Kabataşta levazım ve mübayaat Şu besin· 
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

,l- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

4 - İsteklilt:rin pazarlık için tayin edilen gün ve sa
atte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

* • * 
"192,, 35 4-4 

1- Şartnamesi mucibince muhtelif eb'adda tüylü, 
tüysüz 32 adet Lito makinelerine mahsus kösele merda
ne pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 29-1-937 tarihine rastlıyan cuma gunu 
saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesinde
ki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler paruız olarak her g~n sözü geçen 
Şu beden alınabilir. 

4- İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve sa
atte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen 
komisyona gelmeleri il an olunur. "205,, 36 4-4 

Muhammen İlk 
bedeli teminatı 

Yalova kaymakamlık konağına yaptırıla-
cak elektrik işleri 275 L. 20,63 

Yukarda cinsi mıkdarı ve muhammen bedelleri yazılı 
olan elektrik işi pazarlığa konulmuştur. Evrakı encümen 
kaleminde görülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda 

yazılı ve ika ve hızalarında gösterilen ilk teminat mak· 
buz veya mektubile beraber 28- 1-937 perşembe gunu 
saat 14 da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ) 65 

• • • 

Keşif bedeli 3193 lira 6 kuruş olan Topkapı, Maltepe 
askeri lisesine giden yolun tamiri açık eksiltmeye konul· 
muştur. Keşif evrakı ve şartnamesi levazım müdürlüğün· 
de görülebilir. İstekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesi· 
kadan başka Bayındırlık Direktörlüğünden buna benzer 
iş yaptığına dair vesika ve 239 lira 48 kuruşluk ilk te· 
minat makbuz veya mektubile beraber 2-2-937 salı günü 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ) 46 

Cinsi 

• • • 

Muham. bedeli İlk teminatı 
Haseki Hastahanesinin muh· 
telif boyda rontgen filimile eczası 232,63 17,45 

Yukarda cinsi miktarı ve muhammen bedelleri yazılı 
olan filim ve eczaı;ı pazarlığa konulmuştur. Evrakı Leva
zım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 numaralı 
kanunda yazılı vesika ve hizalarında gösterilen ilk temi• 
nat makbuz veya mektubile beraber 28· 1 937 perşembe 
günü saat 14te Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) 64 

PİYASA HABERLERİ 

Türkiye Su Mahsulleri 

(Geçen nüshadan devam) 

Dip balıkçılığı memleketimizin mevsime müstakar olmıya&' 

daimi ve temelli balıkçıhğıdır. Bunu inkişaf ettirmekle yaz, k•f 
mebzul taze balık pazarlarımızı süsleyeceği gibi herkes bunu dıı · 

ha ucuza yiyebilecek ve gıdalanacaktır. Bu n~vi balık a\ ını iler'' 
letmekle de vakit vakit tutulan geçici balık avcılığı ile memleket 
balıkçılı~ı bir kül teşkil edecek birinin nokunını, diğeri itmafll 
ve ikmal edecektir. 

Dip balıklarının bir kısmı anayide kullanıldıkları için iktisll' 
di bakımından bir servet kaynağıdır . 

Açık deniz balıkçılığının tatbikile, geçici bahklarının bir kıf' 
mının fazla soğuklarda tahammül ettikleri hararet ni beti d11' 
ha aşağı tabakalarda bularak diplerden geçmek yolunu ihtiyari" 
rı halinde de avlamaları imkanını verecektir . 

Bugün hariç memleketlerden gıda maddeleri ithal etmek iıte' 
miyenlf'r açık deniz balıkçılığına son derece ehemmiyet vermi~ 
ler ve bu sayede kendi gıda ihtiyaçlarını temin etmişlerdir. 

Dip Balıkçılığını tetkik ederken sabit Dalyanlarımıza mühiıf. 
bir yer ayırmak icap eder. 

Sabit Dalyanların kıymeti: 

Dalyanlarımızın bir kısmı denizden bir istitaleai demek ol'~ 



- 26 kinci kanun 

Gelecek iiç gün zarfında vuku bulacak 

Mlinakasa ve Müzayedeler hakkında 

UHTİRA 
--

Çarşamba 27-1-1937 

Çarn tomruk (238)-Keçi derisi: 180000 dım2 (247) (Devlet Demir
. yolları) 
Haç ve sıhhi malzeme (dispanserler için) (245) (ist. Belediyesi ) 
~dun : 20 ton (247) (Askeri Fabrikalar). 

1 
1 

ı 

Lınyit kömürü (248) (Ankara Levazım). 
Ça~ tahta ve kazık (217)-Süpürge (küçük büyük) 1400 ad. (244) 

1 

(inhisarlar idaresi). 
1350 ton buğday öğütülmesi (Tophane Levazım) 
Tavuk? 3650 ad.- Piliç: 182;) ad. (244) (Selimiye). 

"' Kundura kalıpları pamuklu mensucat,(İstanbul gümrük müd.) 
Filips ampulü 1500 ad. (Tophane Levazım} 256 
Sabun 12,8 t. - kuru ol 40 t. - Saman 30 l. - [Vize] 257 

Perşembe 28-1-1937 

K. Yozgatta dekovil hattı inşaatı. (Askeri Fabrik.) 222 
Keşan-Gelibolu yolunda betonarme Kavak l<öprüsü inşaatı. 

ı Nafıa Vekaleti) 242 . . . . _ 
Maltepede Tütün bakım evi inşaatı. (lnhısaalar ldaresı 2·1:> 
Muhtelif tesisat ve marangoz işleri. (ıstünbul Üniversitesi) 247 
Mülkiyede yemek asansörü tesisatı. (Nafıa Vekaleti) 24H 
Zir hükumet konagının tamiri. (Ankara Defterdarlığı) 2.i() 
Çatalcanın muhtel f mikynstaki haritalarının ihzarı - Haseki hast. 

ıçın Röntken malzemesi - kompresör yağı : 7ü0 k. makine yağı 
700 k . Gres yağı 250 k. - amonyak 1500 k. dstanbul Bele

diyesi) 250 - 24fi - 250 - 249 
Ceket: 19 - 205 ad. - palto: 25 ad. - Ceket ve etek: 60-62 ad. 

(İsi. Üniversitesi) 24-1 
Yatak Kilifliği bezi: 38000 m. - elbise torbalık bezi: 9()()() m. -

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

Ça'11 travers: 60000 nd. • çam kereste. 1541.085 ın3 (Devlet 
Demiryolları) 248 247 

Elektrik su sayacı: 100 ad. (Samsun Şarbaylığı} 254 

Francala: 6000 k. rAnkara Levazım) 254 
* Köhne kundura, çizme, yemeni vesaire [Lüleburgaz] 257 
Maden düğme: 600000 ad. (Tophane Levazım) 258 
Yalova kaymakamlık konağında yapılacak elektrik işleri-Haseki 

hastahanesi için Röntgen filmi ve erzak. (İstanbul Belediyesi) 

258 

Cuma 29-1-937 

Yüksek Ziraat Enst. mikroakır.pı laborat. binası inşaatı. (Nafıa 

Vekaletij 245 
Fildikos fanila: 3000 ad. Yün fanila: 3000 ad. - Fildikoı kısa don: 
2800 ad. - yünçorap. 2350 ad. (Tophane Levazım) 247-246 

Benzin: 20·30 ton (Deniz Ticaret Müd.) 244 

Gaz: 15 ton (Deniz Levazım Amir. K. paşa) 2-t8 
litograf makinesi için kösele merdane 32 ad. - Elektrik sayacı: 
15 ad. (İnhisarlar İdaresi) 248-247 
Font boru 4 smlık ) 11492 k. - (5 smlık): 2IOO k. (Giresun 
Belediyesi) 253 
Matbaa hurufatı: 850 k. (Devlet basımevi) 253 

Un: 50 ton (Askeri fabrikalar) 249 
* Pamuk Fişeklik ve çanta: 2650 k. ( İst. Gümrük Müd ) 

* Buğday 55449 k. - arpa: 5940 k. (Afyon İli) 257 

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

Yeni telefon Numaramız 

(49442) dir 

koycuklarda ve binaenaleyh denizlerde mürtebit kanalların açık 

bir sahasını teşkil etmektedir. 
Diger bir kısım da bu koycuklarla alakadar dere, çaylar ne

hir mansablarındadır. Bugün tabiatın bihasaa Ege ve Akdeniz sa
hillerimize bahşettiği istisnai vazil•etle bu dalyanlar balık avı 
bakımından çok velüt bire, kudreti sinelerinde muhafaza etmek
te iseler de maalesef iptidaidirler. 

Bakımsızlık bunları her sene biraz daha harabiye sürüklemek
tedir· Ve bu yüzden iıtihıal daima mütenakiı bir yekunu tut
lnaktadır. 

Dalyanlarımızda balıkçılığın zamanı icrasında yukarda Bilmü
rı~sebe söylemiştik. Akdeniz ve Ege dalyanları memleketimize 
~·~dikinden on misli fazla balık istihsal edecek birer kudreti 
t ••zdirler. Bunların her şeyden evvel bugünkü vaziyetinden kur· 
i:rılrnaları ve ehil olmayan ellerde bırakılmıyarak hüsnü suretle 

a~ıe~i: temizlenmeleri lazım değil elzem~ir. . . . __ 
inek u ıtıb~rla bülün dalyanların bir elde~ '.daresı .şeklını duşun· 
tır te faıdeli olabilir. Bunlardan yalnıı. ıkı tanesı toplu kalmış
til l<ısrnı azami 24 adedi hükümetindir. Bu ıon kısım icara ve-

inek k ·· .. d "tt'k h l inak Ve ayduşarı-a tabi olmamak yuzun en gı ı çe ma vo · 
tadır. 

(Türkofisten) 

(Bitli) 

MÜNAKASA GAZETESi 

Ticaret ve Zahire Borsası 
~~...;,;,;;,,~. 25 - 1 1937 

_SATIŞLAR 

MADDE 

Afyon 

" 
Araşit yağı 

Arpa 
,, 

Av derisi 

" 
" ,. 
" 
" 
" ,, 

" 

ince 
kaba 

: yemlik çuvallı 
: biralık dökme 

çakal 
: kedi 
: kunduz 
: porsuk 
: bansar 

tilki 
tavşan 

varşak 

zerdeva 
Ayçiçeği yağ : 
Badem kabuldu 

" iç 
Bakla 
Bezelye 
Börülce 

ithalat 

Ton 

163 50 

Buğday 

,, 
Eks. yumuşak 3i5 

: yumuşak 
,, 
" 
" 
" 
" 

Bulgur 
Burçak 
Ceviz 
Çavdar 
Darı 

,, 
Fasulye 
Fındık 

" 
" 

Haşhaş 

,, 
İpek 
İrmik 
Kaplıca 

Keçi kılı 
Kenevir 
Kepek 
Keten 

" Koza 
Kuş yemi 
Mercimek 
Mısır 

,, 
Nohut 

" ,, 
Pamuk 

: ek6. ıert 
sert 
liÜmter 
kızılca 

mahlut 

: iç 

: beyaz 
: sarı 

iç tombul 
iç sivri 
kabuklu 

: tohumu 
: yağı 

tohumu 
yağı 

yeni mahsul 

: beyaz 
: sarı 
: iıp. tohumu 
kalburlanmış 

natürel yeni 

Pamuk yağı 
,, tohumu: 

Peynir beyaz : tam yağlı 

" " yarım yağlı 
,, ,, yağsız 

Peynir kaşer : yailı 
,, 

Razmol 
Susam 

,, 

,, yağı 
Tiftik 

" 
" 

" 
" 

Un 

" ,, 

yağsız 

yeni mahsul 

oğlak 

arıa mal 
çengelli 
deri 
kaba 

: sarı 
ekstra ekstra 
ekıtra 

l inci yumuşak 
,, ıert 

75 -

30 - · 

30 
6 25 

180 

8 -

1 50 

9 25 

31 75 

67 -

ihracat 

Ton 

2695 

995 -

9 25 

26 -

357 75 

13 25 

Yapak Anadol kırkım 37 75 
1 

()8 25 
,, 
" 
" Yulaf 

Zeytin yağı 
,, ,, 
,, ,, 

,, tabak 
Trakya kırkım 

,, tabak 

: ekstra 
yemeklik 

: sabunluk 

Asgari 

Kilosu 

Kr. Pa . 

ç 

" 
• ,, 

" 
a 

(} 

5 20 

6 27 

37 50 

J9 
li 

5 15 

52 20 

42 

17 20 

117 20 

58 ıo 

Azami 

Kilosu 

Kr. Pa. 

6 31 

7 15 

65 

Telgraflar - l 937 K.S. 
Londra Mısır Laplata 2 ci kin. tahmili korteri 22 ş. H p. Ki 3 23 

,, keten tohumu ,, ,, ,, tonu 11 st. 15 ş. ,, 7 15 
Anvers Arpa Lehistan Şubat ,, 100 ki. 120 B. Fr. ,, 5 1 O 
Liverpul Buğday Mart ,, 100 libr. 8 ş. 3 p. ,, 5 62 
Şikago ,, Harh inter Mayıs ,, Buşeli 128 l 4sent ,, 5 9-t 
Vinipek ,, Manitoba ,, ,, ,, 121 1 8 ,, ,, 5 62 
Hamb. İç Fınd. Giresun derhal tahmil 100 k.159 R M. ,, 80 70 

" ,, Levan ,, ,, ,, ,, 159 ,, ,, 80 70 

İşaretler : ki_ ~kilo), ad (adet), ç (çift~, kr (kuruş). pa (para), şi 
(ş~lın), sa santim), at (sterim), RM tRayhsmark , p (pen
nı), B. Fr (Belcika frank), t (ton). 
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Direktörü • 1 imail GMt 

Basıldığı yer: ARTUN Basımevı 
Galata Billur ıokak No. 10 

Sayfo 3 

(Suite de la 4eme page) 
unique. On pourra aınsi fabriquer un cuir turc com
me le cuir français qui jouit d'une reputation univer
selle. Les tanneurs, en vue de confectionner des 
peaux et du cuir offrant toutes les qualites de resis
tance deıirables, demanderont au gouvernement de 
faciliter l entree de certaine5 matieres 

Lois, Decrets lois, Traites de Commerce 
Accord de clearing Ttırco-finlandais 

Afin de faciliter le reglement des paiements entre 
les deux pays, le Gouvernement de la Republique et 
le Gouvernement de Finlande ont convenu ce qui suit: 

Art. 1 er- Les contrevaleurs des marchandiııes 
d'origine turque importees en FinlandP. devront ctre 
reglees par le versement de la somme due a la 
Banque de Finlande. 

La Banque de Finlande portera les sommeı &İnsi 
encaissees au credit d'un compte "collectif,, en "Livres 
St~rling,,, productif d'interet, qui sera ouvert par ses 
soıns au nom de la Banque Centrale de la Republique 
de Turquie. 

Les contrevaleurs des marehan.Jises d'origine fin
landaise importees en Turquie devront etre reglees 
par !e versement de la somme due a la Banque Cen
trale de la Republique de Turquie. 

La Banque Centrale de la Republique de Turquie 
porte,.a les sommes ainsi encaissees au credit d'un 
c?~pte c~llectif en Livres Sterling, non productif d'in
teret, quı sera ouvcrt par ses soins au nom de la 
Banque de Finlande. 

Si une opcratior. n'est pas facturee en Livres Ster
ling les encaiıısements se feront apres conversion de 
la devise en question en livres sterling au dernier 
coura connu de Londres. 

La converaion en Turquie deı livres slerling en 
livres turques, ou des livres turques en livres sterling 
5era effectuee d'apre• les derniers cours d'achat et 
de venle de la Banque Centrale de la Republique de 
Turquie, et la conversion en Finlande, deı livres 
sterling en markkas finlandais ou des markkas fin
landais en livres sterling d'apres les cours d'achat et 
de venle de la Banque de Finlande. 

Art. 2- La Banque Centrale de la Republique 
dtı Turquie et la Banque de Finlande s'avert:ront 
reciproquement et au jour necessaire pour permettre 
le paiement au vendcur interesae. 

Les exportateurs des marchandises !urques seront 
payes par la Banque Centrale de h Republique de 
Turquie et ceux des marchandiıes finlandaises, par 
la Banque de Finlance. Les payements seront effec

tues dans l'ordre chronologique des versements pre· 
vus a l' alinea precedent et dans les limites des dis
ponibilites des comptes collectifs susviıes. 

Les deux banques se transmettront reciproquement 
la partie "B,, estampillee des certificatıı d'orİiİne, dC
livrcs suivant l'article 4 de l'accord commercial signe 
en date d'aujourd'hui, en l'annexant aux avis d'en
caissement prevus a cet article. 

Art. 3- Les frais et coınmissions dus par les ex
p_ort~teıırs finlandais iı leurs representants en Turquie, 
aınsı que les frais et commissionı dus par les expor
tateurs turcs iı leurs representanls en Finlımde, resul· 
tant des echanges commerciaux effectueı entre lcs 
deux pays .seront regles par voi" de clearing. 

Toutefoıs, les deux institutions se reservent le 
droit de verifier et de contrôler la natııre et J' emploi 
de ces sommes, et si elles representent reellement Ja 
contrevaleur des frais et des commissionı; ci-haut 
menlionnes. 

Art. 4 Chaque gouvernement prendra en ce qui 
concerne les mesures necessaires pour obliger les im
po~t~teurs a. employer )~ systenıe de clearing tel qu 'il 
a ete expose dans le present Accord. 
. Art. 5- Les proc!uits d'origine turque, a l'excep
tıon du tabac, pourront faire l'objet de compensation 
prıvee avec les produits d'origine finlandaiı. sans li
mitation de quantite pour les produits admis libre
ment en Turquie et jusqu'a concurrence dea contin
gents diıponibles pour les produits contingentes dans 

ce dernier pays. 
Les operations de compensation prıvee prevueı; iı 

cet article seront soumiıes aux formalites en vigueur 
dans chacun des deux pays. 

Art. 6 - Afin d'uti\iıer, en partie ou en totalite 
leı soldes figurant iı leur compte de clearing et faci~ 
liter ainsi le bon fonctionnement du present accord 
les deux partieıı contractantes pourront, d'un com~ 
mun accord, realiıer dea compensations tripartites 
avec les paya auxquels elles sont liees par des l'lC· 

cords de clearing. 

Art. 7 A l'expiralion du present accord les im· 
portateurs de l'un des deux payı en faveur du uel 
un ıolde subsisterait aupres de l'autre pays, dev;ont 
c.ontinuer iı verser la contrevaleur de Jeurs importa
tıons selon les diıpoıitions du present accord, jusqu'iı 

l'amortissement total des creances correspondant iı ce 
solde. 

De meme les contrevaleurs des marchandises im
porteeı a credit au cours de la validite du prcsent 
accord et anterieurement a sa resiliation continueront 
iı etre versees au compte de cleari11g. 

Art. 8 Le present accord aura la meme validite 
que celle de l'accord commercial signe en date d'au
jourd'hui et il pourrait etre denonce dans les memeı 
conditionı que ledit accord. 

Fail a Ankara. en douHe exemplai'!"e, le 20 juin 
1936. 
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A) Adjııdications au Rabais 

Construction - Reparation
T ra v aux Publics -Maleriel de 
Construction-Cartographie 

Pava ge, corı~tr dt- canivaı x, et dt> 
bordure sur 456 m. de la route lz
mir-Manissa-To'-lrgoutlou (cah. clı. 
P. 1S6. 

Pose de 220 blocs en beton armı~ en 
diff. poin ts de la route du barrage 

de Tchibouk. 
ı Repar. de 2 ponts (1 en bois, l en 

'.Jl 178 05 2338 39 Pli cach. 

910 80 68 31 Publıque 

603 30 45 2S ,, 

Com. Pcrm. Vılayet Manissa. Dir. Trav. Vilayet Maniss:ı. 11-2-37 11 

» " 
Ankara. 

" 
,, ,, Publics Ankara. 12-2-37 ıs -

Coın Perm. Municipalıt~ lstanbul. Dir. Econom. Municipalitc Istanbul. 14 

1 

maçonnerie) sur la route Tclıataldja· 
Silivri. 

~----------------------~----- -------- --~~ ·~------ ~~--~--~~---------- ~--------------------~--- ----------- --~-
1 

1 

Habillement - Chaussures 
Tissus Cuirs. 

Caleçons en batiste (pour Maltepe). 
Flanelles fil d'Ecosse : 1600 p - Cale

çons flanelle : 1600 picces- Flanel
le!'! sans manche (fil) 800 picces. 

Cotonnades: 35000metres. (cah.ch. P.165) 

Produits Chimiques et 
Pharmaceutiques - lnstruments 
Sanitaires- Fourniture pour Hôp. 

Films de Roentgen et produit revi·h-

S20 -
2528 

39 
189 60 

Publique 

" 

32900 - 2467 5~ Pli cadı. 

23._) 63 1" G 17 .ı rt~ iı grt' 

Com. Ach. Intend. lst. Tophane. 

" 

Com. Ach.lntencLMar. Kassi mpacha. 

Com. Perm. ~funicipıditı' lstanbul. 
teur (pour lıôpitııl Haı.seki). 

-----:.:----~------------ ·----- ----· -----·----------
Installation et Materiel 

d'Electricite, de Gaz, 
1 de Ch:ıuffage Central 

Installation chaulfage central au Konak 
1 du Vali d'Afion. 
1 lntallation clectrique dans le local du 

batai llon des mesures. 
1 lnstallation t"lectrique au K0nak du 

Kaymakam de Y ;ılova. 

1 

Transport- Chargement 
Dechargement 

Travaux de clıargement et de declıar
gement de houille, coke ete. au 
port de Ojcrincje (pendant 1 an). 

~---------=----::.---------'----

Provisions 

1 Farine : 150 tonnes (rectıfıc voir No. 
256). 

Beurre frais : 90 tonne!I (cah. clı. P. 
180). 

Betteraves : 17400 kilos- Pommes de 
terre : 870 kilos (pour les animaux) 

Raisin sec sans pepiPs (No. 10) 9 t. 

Divers 

Tuyau d'envoi d'air pour frein (7m.) 
(acıer etire- DIN 1563 1 '21: 719 
m. Id (7 m. 3 4 pouce): 164S m. 

1 

Boutons metalliques grands: 500000 
pieces- Petits : 100000 pieces. 

Pose de ınoteur et reparation de la 
i mahonne c.lu service d'expcdition 

Machine iı couper le papier : L_p~ 

B) Adjudica 1 ions a la surenc here 

Oepôts de petrole de la SAT. "Neft
sanayin iı Oumouryeri (avec t\Jut 
le matcriel). 

Picces de carrosserie d'auto : 960 ki-
los Verres: 1200 kilo~- Cible 
de chanvre: 1310 kilos. 

Cypres: 1769 pieces (en <livers t'n
rlroita). 

Peaux de mouton~ chevres boeuf: 
5·7000 pil:ces- Boyaux. 

' 
4677 89 350 84 Publique Com. Perm. Vılayet Afion. 

1100 82 50 ,, Com. Ach. lntend. Ist. Tophane. 

'27S 20 63 Gre a grc Com. Perın. Municipalitı~ lstanbul 

1718 '27 Pli cach. l.Com. l xpl.Ch. Fer EtatHaydarpacha 

1632 - Pli cach . Com. Ach. Militaire Isparta. 

36000 - 2700 -
" 

Com.Ach. Dir. lntendance Ankara. 

913,50 et 68 St et 
6960 5.22 

Pııblique ,, 

~ 2/.50 - _1.?2._?_? ---:'.:..' --ı Com. Aclı. Militai~,k_I_ar_e_Ii_._ 

'2019 42 151 46 Pııhlique 

6628 - 497 10 pı· h 1 laC • 
I 

320 J - 240 Publique 

1'41580 - 106 t 8,SO Publique 

1871,60 -
S69 ,01-777 

43S 49 

., 

,, 

il 

1 Com. Expl. Clı. Fer Et. H.pacha 

Com. Aclı. Intend. lst. Tophane. 

,, 

Dir.G.Serv.Cartographie Oj{·bf.dji. 

Com. Perm. Kaza de Beykoz. 

Diı. Ventes Douanes lstanbul. 

Sı!cretariat Municipalitc lstanbul. 

Section Brouıse Ligue Aeronaut. 

~---------~--~-----

Dir. Econom. Municipalitı~ l!ltanbul. 

11-2-37 
11-2 :n 

12-2-37 

28-1-37 

14 -
14 30 

14 

14 -

-~----------~---· --------·---

11 2-37 15 -

10 2-37 14 30 

Secretariat Municipalite Ista n bul. ::?8-1-37 14 

1 l-!.-37 1., -

10-2-37 16 -

10-2-37 15 

9-2-37 15 

'2-'2-37 11 30 

11-2-37 10 

28-1·37 15 -

12-3-37 15 

11-2-37 15 -

• 22-2-37 H-

3-'2-37 14 -

Dir. Economat Municipal. lstanbul 1 '2-2-37 14 

10-2-37 15 
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MEMENTO DES ADJUDICATIONS 
(Pour les trois jours suivants) 

Mercredi 27 Janvier J 937 

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

Mt>dıcaments et matt!ricl sanit. pour dispensaires (245) 
(Municipalık Istanbul). 

1-iuis ıle chauffage: 20 tonnes (247) Fabriques Milıtaires) 
Lignite: ~50 tonnes (248) (lntendance Ankara). 
Plıınclıes t'l poutres de sapin (247) Balaıs, ırrands et pe· 

tıts : 1400 pieces (24a) (Monopoles). 
.ı Hroy.•ge :de 1350 tonneı ble (251) llntendance Tophane)· 

Poules : 3650 pieces- Poulets : 1825 p. (l41) (Selimie) 
* Formt:s µr. souliers cotonnades ete. (Douanes lstanbul) 
Ampoules Philips: 1500 p.- 256 Intendance Tophan "). 
Savon: 2,8 t.- Foin sec: 40 t.- Paille: 30 t. (Vı7. ) 257 

Jeudi 28 Janvier 1937 

Construction ligne de Dccauville n K. Yozfad (Fabri
ques l\lilitaires) .\'222. 

Construction pont Kavak (route Kechane-Gu libolou) 
(bı'.·ton armt!) (Mınistere Travaux Publics) .\'242. 

Constructıon loca! pour etude tabac iı Malt pt· (Mono· 
poles) .\ 245. 

lııstallations et trav;ıux de menuiserie aux Facultes M de· 
cine et Sciences (Universite lstanbul 247. 

lnstallation nıonle·charge pour repas (Ecoles Science 
Polıtiques) (l\Iinistere Tr<ıvaux Publics) ,\' 249. 

Reparatıon Kl)nak Gouvernemental Zir. (Deftcrdarat An· 
kara) .\' 256. 

Prı>paration carte (dıff. echelles) de Tchataldja. Mate· 
rıel de Roentgen pour Hass ki- Huile pour com· 
presseur : 700 kilos Id. pour machin : 700 kilos 
Graisse : 250 kilos-Ammoniaque: 1500 kilos (Mu· 
nicipalitc Istanbul) .\'250-246-250-249. 

Jaquel tes : l 98-205 pieces - Paletots :25 pieces Ja· 
quettes et robes 60 62 pieces (Universite Istanbul) 
.\' 244. 

Toile pour envelopper les lits : 38 000 metres- ld. pour 
pyjamas,• pr. officiers : 2800 metres Chemises: 
1750 picces (lntenda ce Tophane) \'245-247-:L47. 

Traverses en bois de ııapin : 60 000 pieces-
clınrpente (sapin): 1541,085 ırrS- emins de Fer 
de l'Etat) .\' 248 249. 

Compteurs d'eau elcctriques: 100 pieces (Municipalite 
Samsoun .Y 254, 

* Vieilles chau!l~ures, bottes, ete. (Lulebourgaz) .\''257. 
Frangeole: 6000 kılos (lntendance Ankara) \'257 
Boutons nıetalliques : 600.000 p. (lntend. l'ophanc .\'258 
lnstall. electr. Kaymakamat Yalova- Films R,oentge11 

pour bôp)tal Hasseki (Munic palıte lstanbul) .\'258. 

Vendredi 29 Janvier 1937 

Constr. d'un loca! pr. le labora . de microscopie de 
l'lnst. Agricole Super (Min. Trav. Publıcs) .\' 245 

Flanelles fil d'Ecosse : 3.000 p.- ld. laine 3000 p.- Cıı 
lottes cou tes fil d'Ecosse : 2.800 p.- Clıaussettt5 
laine : 2.350 pıeces· (lntendıınce Tophane).\'247-24 

Benzine : 20-30 tonnes (Dir. Comınerce Maritime).\''244 
Petrole: 15 tonnes (lntend. M rntime K!lssimpacha).\'24 
Rouleau en cuir pr. ınachine lithogr. : 32 p.- Compteutf 

electriques: lS p. (Monopolcs).\' 248-247. 
Tuy:ıux en tonte (•/• 4 cm.) 1149 kilos ld. ('1• Sem.) 

'2.100 kılos (Municipalitc Guıresson .\'2S4. 
Caracteres d'imprımerie: 850 k. (lmprimerie Etat).Y25S 
Farine: 50 tonnes (Fabriques Mılıtaıres) 249. 
• Cartouclıı ere!'I et sacs en coton : 2650 k. (Douanes l!ıt• 
Ble: 5S4~9 kilos Orge: S940 k. (Vılayet Afion).\'257 

• Les astcrisqut-s indiquent une venle par voıe de sıl 
renchı' re. 

N. B.- Les Nos indiqut'.s en regard deı articles so 
ccux du journal dans lequel l'avis a paru. 

lndustrie - Finances - Commerce 
Une initiaiive des tanneurs pour la fabricatiO 

d'un "cuir turc" 

L'association des tanneurs, prenant en considM' 
Hon les plaintes continuelles des corc!onniers a deci0 

de prendre !es mesure.!! nt:ccssaires pour ameliorer 
qualitc des peaux preparces dans le pays Elle a cO~ 
voque, a cet effet, tous ses membres a une reuııi 
pleniere qui aura lieu cette semaine. 

La question se concentre aujourd'hni sur la priD 
te a accorder au systeme d'une peau et d'un cıl 

(Lire la suite en 3eme pııge) 


