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GAZ~TESİ 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

PERŞEMBE 

~----------------------1!!!!1' ı saat 15 te Kabatsşta Levazım ve Mubayaat Şube;indeki 
ı Alım komisyonunda yapılacaktır. iÇiNDEKILER: 

a) Münakasalar 

l Erzak Zahire, Et, Sebze v · s. 
2 İnşaat: Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

3 İlaçlar, Klinik ve ispençiyari alat. Hastane levazımı 
4 Mobilya. Ev ve Büro eşyaları muşamba hah v. ~· 
5 Elektrik·Havagazı·Kalorifer tesisat ve Malzemesı 

6 Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
7 Mahrukat, Benzin, Makine yağları v, s. 

8 Müteferrik 

b) Müzayedeler 

l Müteferrik: 

2 Emlak 

a) M Ü N A K A S A L A R 

3- Muvakkat teminat 507 lira 81 kuruştur. 

4- İhale evrakı 34 kuruş mukabilir.de inhisarlar Le· 
vazım ve Mubayaat Şubesinden ve Gönen Müdürlüğünden 
alınabilir. 

5-Eksiltmiye mimar, mühendis ve yahud bir mimar veya 
mühendisle katibi adillikten musaddak ortaklık vesikası 
bulunanlar girebilir. 

6- isteklilerin ehliyeti fenniyelerinin ve Nafıadan al· 
dıkları vesaikin tetkiki için ihaleden en az ıki gün evvel 
inhisarlar inşaatı Şubesine müracaat ederek ayrıca vesika 
almaları lazımdır. 

7 - isteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik 
ile yukarda yazılı vesikalar ve yüzde 7,a güvenme para
larıle bırlikte adı geçen Alım komisyonuna gelmeleri 
ilan olunur· ıvı 

• • • 
Maslak prevantoryomundaki elektrik motörü için bir 

bina yapılacaktır. Hak: elektrik sütununda lstanbul Ko· 
mutanlıgı ilanına. 

İDAREHANE: 
Yoğ"urtcu han, 1 ci kat 

No 3 ve 4 
G~lata, Perşembe pnzaı ı 

İLAN ŞARTLAR! 
idarehanemizdc görüşülur 

Telcgr.: İst. MÜNAKASA 
Telefon : 49.t42 

Posta kutusu N. 1261 

28 İkinci kanun 1937 

Mikdarı Cinsi Tah. bed. teminat Eksiltme 
84503 

" Dört delikli çinko 76 05 5 70 
" " duğme 

50700 çift Büyük tel kopça 86 19 6 47 
" 

,, 
- -
70 23 

12-2 937 cuma saat 11 de 
JIOO!l-35000 metre astarlık bez 8400 00 630 kapalı zarf 

12-2-937 cuma saat 14te 
3,3 0,000 metre renkli iplik 1322 00 101 40 açık eltsiltme 

12·2-937 cuma saat 16 da 
1- Cinsi, miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarda ya 

zıh 1 kalem dikim malzemesi kapalı zarf ve açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. 

2- Eksıltmelcrin tarih, gün ve .ı;aatleri yukarıda yazılı o)up 
kapalı zarf eksiltmesine gireceklerin saat 13 e kadar teklıf mek
tublarını vermeleri lazımdır. 

3- Eksiltmeler Gedikpaşada Jandarma O:kimevi binasındaki 
Jandarma Satınalma komisyonun.-ta yapılacaktır. 

4- Şartnameler lıergün komisyonumuzda görülebilir . 
5 İsteklilerin belli gün ve saatte ilk teminat m'lkbuzları ve 

24BO uyılı kanunda ve şartnamelerde yazılı kağıtları ile birlikte 
komisyonda bulunmaları. 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 
• • • 

Çubuklu gaz depolarının bir ıskeleıi tamir edıleceklir. 

lstanbul lielediyc.si Hanlarına. 

7 - Mahrukat - Benzin - Makine yağlan ve saire 
Bak: 1 ----

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
İzmir Müstahkem Mevki Satınalma Komisyonundau: 

Müstahkem mevki kıtaatı ihtiyacı için 27360 kilo sa· 
bun kapalı zarfla eksiltmesi 16 şubat 937 salı günü saat 
16 da İzmir Müstahkem mevki satmalma komisyonunda 
yapılacaktır. Sabunun mecmu tutarı l 0670 lira 40 kuruş 
olup ilk teminatı 800 lira 28 kuruştur. 

Evsaf ve şeraiti müstahkem mevki satınalma komis
yonunda görillebilir. Eksiltmeye iştirak edeceklerin Tica· 
ret odasında kayıtla olmalara şart olmakla beraber 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ve şartname

lerinde yazılı vt:sikalarla birlikte teminat v~ teklif mek
tublarını ihale günü ve saatinden en geç bir saat evvel 
komisyona vermeleri. 

2-İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

İstanbul Posta T. T. Müdürlüğünden: 

İstanbul paket postahanesi binasının üst katında yaptırıla
cak tadilat ve tamirat açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 
12-2-937 cuma günü saat 15 de İstanbul Yeni postahane 
binasında birinci katta İstanbul P. T- T. Müdürlüğünde 
müteşekkil alım satım komisyonunda yapılacaktır. Keşif 
bedeli 7.~9 lira 48 kuruş muvnkkat teminai 55 lira 46 
kuruştur. İsteklilerin şartname ve keşifnamesini görmek 
ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere eksiltme gü· 
nünden evvel mezkur müdürlük idari kalemine müracaat
ları. Ve eksiltmeye iştirak edeceklerin eksiltme gününden 
en az sekiz gün evvel İstanbul Nafıa müdürlüğüne mü
racaatla ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

• • • 
Halkalı Ziraat mektebinin cenubu şarkisindeki suyun Yeşil

köy alıcı ista1yonuna getirilmesi için yaptırılacak tesisat vesaire 
kapalı zarf usulile eksilt~eye konulmuştur. Eksiltme 12·2-937 
cuma günü saat 14,30 da lstanbul Yenipostane binası birinci kat
ta İstanbul P. T. T. Müdürlüğünd'! müteşekkil alım satım ko
misyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli ~36 ~ira. 26 kuruş, mu~ 
vakkat teminat 400 lira 22 kuruştur. lsteklılerın bu husustakı 
şartname, mukavele projesi ve bunlara ilişik sair evrakı" gör~ek 
ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere çalışma gunlerınde 
mezkür Müdürlük İdari Kalemine müracaatleri ve eksiltme gü
nünden en az 8 gün e\ vel İstanbul Nafıa Müdürlüiüne müracaat· 
le 5000 liralık bu işe benzer iş yaptıklarına dair bir ehliyet ve-
'k ı l g•rek bu ve gerekse idaremizden de alacakları 11 ası a ma arı, ~ . 

müteahhidlik ve bu arada bulunduracakları Ti~ııret. Odaa~. vesı· 
kasını havi teklif meidublarını şartnamesi ııd~kı tarıfata gor~ tan
zim ederek eksiltme saatinden bir saat evvelıne kadar Komısyon 
Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

İnhisarlar Umum İdaresinden 

İd . . Gönen müdürlük binası ve ambarı et· 
aremızm k 

6770 rafma şartname ve projesi mucibince yapılaca 
lira 91 kuruş keşif bedelli ihata duvarı, trotuvar ve bek

çi kulübesinin inşaatı açık eksiltmiye konulmuştur.. .. .. 
2- Eksiltme t 5·~·937 tarihine rashyan pazartesı gunu 

----
J-llaçlar, Klııuk ve ispençiyari alat: 

50JO kılo sutKo.stık ve lOJu kılo adı ıoda alınacaktır. Hak: 
Mutoferrik sütununda O. üemıryoUarı idaresinin Uanına. 

4NMobılya, tv ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 
• • • 

66 adet beyaz somiyeli karyola alınacaktır. Hak: Müteferrik 
sütununda Uevlet L>emıryoUarı idaresinin ilanına. 

)-ftektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

lstanbul Komutanlığı ~atınalma Komisyonundan: 

Maslak Kasrında açılan Prevarıtory~m b~nanın su ve 
elektrik ihtiyacı temin edecek motör için bir bina ile elek
rik tesisatı açık eksiltme ile ihalesi l 7 ·2-937 çarşamba 
günü saat 15 de yapılacaktır. Muhammen keşif bedeli 
1526 lira 42 kuruştur. Şartnamesi her gün öğleden evvel 
komisyonumuzda görülebilir. İsteklilerin 115 liralık ilk 
teminat makbuz veya mektubları ile beraber ihale günü 
vakti muayyeninde Fındıklı komutanlık satınalma ko
mi&yonuna gelmeleri. 

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

Haydarpaşa Lisesi Satınalma Kurumundan: 

Haydarpaşa Lisesi yatılı talebesinin az 180, çok 200 
çift iskarpin açık eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme 12-2·37 
cuma günü saat 15 te İstanbul Kültür Direktörlüğü bina· 
sı içinde Liseler Muhasebeciliğinde toplanacak olan Ko· 
ınisyonda yapılacaktır. 

Beher çift iskarpinin tahmin bedeli 490 ve mecmuu· 
nun ilk teminatı 73 lira 50 kuruştur. 

Talibler şartnameyi görmek üzere mekteb idaresine 
müracaat edebilirler. Taliblerin eksiltme gününden evvel 
Okuldan alacakları İl'saliye ile ilk teminatlarını Liseler 
Muhasebeciliğine yatırmaları ve belli gün ve saatte Ko
misyona ielme)eri. 

İstanbul jandarma Satınalma Komisyonundan: 

Miktarı Cinsi 

46 metre Kırmızı çuha 
2-t ,, Mavi çuha 

84500 adet Büyük mat halkalı: 
düğme 

Tah:nin 
bedeli 
Ura K. 
105 80 
60 00 

..608 40 

iık Eksiltme 
teminab 

Lira K. 
nevı 

7 93 açık eksiltme 
4 50 " " 45 63 ,, 

" 

1- İdaremizin Paşabahçe Fabrikası ıçm 4000 ton 
Krible Maden kömürü şartnamesi mucibince pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2- Pazarlık, 12-2-937 tarihine rastlayan cuma günü 
saat 15te Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki 

alım Komisyonunda 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 
komisyona gelmeleri ilan olunur. M 

8-Müteferri k 

İstanbul Komutunhğı Sahoı\nı K ·nı'>nud11: 

6 cı Kor için 87 tane sis tertibatlı yangın söndıirın..! 
aletleri açık eksiltuıe ile 15·2-937 pazartesi gunu saat 
15,30 da ihalesi yapılacaktır. Muhammen t•Jtarı 3045 lira· 
dır. Şartnamesi her gün öğleden evvel komisyond ı görü
lebilir. İsteklilerin 229 liralık ilk teminat makbuz veya 
mektublarile beraber ihale günü vakti muayyeninde Fın · 
dıklıda komutanlık satınalma komi~yonuna gelmeleri. 

• * 

İstanbul Komutanlığı birlikleri ihtiyacı olan 50 tane 
sis tertibatlı yangın söndürme aletleri açık eksiltme ile 
ihalesi 15-2-937 pazartesi günü saat 16 d ı yapılacakhr. 
Muhammen tutara 1756 liradır. Şartnaınesi hergün öğle 
den evvel komisyonda t:;örülebilir. İsteklilerin 132 liralık 
ilk teminat makbuzu veya mektubları ile beraber ihale 
günü vakti muayyeninde Fmdıklı Komutanlık satmalma 
komisyonuna gelmeleri. ---

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

1- Şartnamesi mucibince 26 x 48 eb 'admda 500·000 
aded şarab mantarı pazarlıkla satan alınacaktır. 

2 - Pazarlık 10-2·937 tarihine raslayan çarşamba 
günü saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılar:aktır. 

3 Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

4- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen 
atte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte 
komisyoıta gelmeleri ilan olunur. 

gün ve sa· 
adı ~eçen 

M 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Satınalma Komisyonundan: 

1 İngiliz yapısı açık deniz motörleri için s~hn alınacak ye· 
dek parçalarının 15-2-937 pazartesi günü saat ı_, de kap h zarf
la eksiltmesi yapılacaktır. 

2- Tasınlannn tutarı 8052 lirad1r. 
3- Şartnamesi komisyondadır. 

4- İsteklilerin 004 liralık ilk teminat makbuzlari\e kanuni 
belgelerini ve teklif mektublarını belli vakitten bir saat evvel 
Galatada Çinili Rıhtım Hım birinci kattaki komisyona vermeleri. 



Sayfa ı 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşaj'ıda yazılı 5 
srrup malzeme ve eşya her biri ayrı ayrı ihale edilmek üzere 
15-2-937 pazartesi günü saat !Oda Haydarpaşada gar bina11 dahi
lindeki 1 inci işletme komisyonu tarafından açık eksiltme uıulü 

ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat temi
nat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü 181\• 

tine kadar komisyona müracaatları lazımdır. Bu işe ait şartna· 
meler komi•yondan parasız olarak verilmektedir. 

J- 12000 adet yuvarlak ve beyzi kazma sapı 5000 adet düz 
kürek sapı muhammen bedeli 1140 lira ve muvakkat teminatı 
8550 kuruştur. 

2 · 5000 Kg. Arap sabunu muhammen bedeli 900 lira ve mu· 
vakkat teminııh 6750 kuruştur. 

3- 66 adet beyaz somyeli karyola muhamnıen bedeli 726 li
ra ve muvakkat teminatı 5445 kuruştur . 

4· 5000 kilo Sut kostik ve 1000 kilo adi soda muhammen 
bedeli 820 li. a ve muvakkat teminatı 6150 kuruştur. 

5 - 40 kilo levha halinde ebonit, 100 kilo Fiber levha 40 kilo 
fiber çubuk muhammen bedeli 628 lira ve muakkat teminatı 
4710 kuruştur. 

M. M. V. Satınalma Komisyonundan: 

1 - 1 adet muhtelif tezgah ve 3 adet kazancı örsü 
pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

2- Tahmin edilen bedeli 9750 lira olup ilk teminat 
parası 731 lira 25 kuruştur. 

3- İhalesi 2 şubat 937 salı günü saat l 4dedir. 
4- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 

üncü maddelerinde istenilen belgeleriy'e birlikte ihale 
gün ve saatıoda M. M. V. satınalma komisyonunda bu· 
lunmaları. 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 

Ankarada kurulması kararlaştırılan uzun ve kısa dalgalı bü
yük telsiz telefon istasyonu (Radyo) ve projeleri üzerinde Nafıa 
Vekaletinde müteşekkil bir komisyon tetkikatta bulunmaktadır. 
Bu işle alakalanmak istiyen maruf müesseselerin 15 2-937 tarihi
na kadar mezkur komisyona müracaatları rica olunur. 

Bu ite ait fenni ve her nevi malumat komisyona müracaattan 
daha evvel P. T. T. Umum Müdürlüğünden ahnmal,dır. 

• 
- . 

400 tane şoför cüzd11nına maroken kap yaptırılacaktır. Bak: 
fstanbul Belediyeıi İlinlarına. 

• • • 
1000 litre küulu mutlak alınacaktır. Bak: inhisarlar U. Müdür· 

lüğü İlanlarına. 

b) M Ü Z A V E D E L E R 

1-Müteferrik 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: ~-

Cibali fabrikamızda ruevcut ve çıktıkça verilmek şartile 1500 
aded boş bobin sandıkluı 16·2·937 t~rihine raalıyan salı gunu 
saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. isteklilerin malları görmek 
üzere hergün Cibali Fabrikamıza ve pazarlık için de tayin olu
nan g~n ve saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte Kaba· 
taşta inhisarlar Levazım ve Mübayaat Şübesi Müdürlüğündeki 
Satış Komisyonuna müracaatleri. 

2-Emlak 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğünden: 

Lira K . Lira K. 

161 60 13 

932 60 70 

202 ıo 16 

Beyotlunda Şeyhülharem ata Sultan çesmesi so
kağında eıki 7 N. lı 139 metre murabbaı arsa· 
nın tamamı 

Kasımpaşada hacı Ferhat mahallesinde 508 met-
re 37 santimden ibaret hacı Ferhat camii ve 
met rutahanesi ve taşları. 

Fındıklıda hacı Recep mahalleıinde Yathane so
kaiında 6 N. lı 91 metre 90 santimden ibaret 
ananın tamamı. 

36 60 O 30 Beyotlunda Kamer Hatun mahallesinde Irmak 

sokağında eski 9 yeni 27 N. lı 43 5 metreden 
den ibaret arsanın tamamı. 

202 92 16 Beyoğlu Şt"yhülharem mahallesinde Macar cad
desinde 91 N. lı 121 metre 28 santim arsanın ta-
mamı. 

333 89 25 Beyoilu Feriköyünde Ayazma caddesinde 38 6 
N. lı 3.W metreden ibaret arsanın tamamı. 

Yukuda yazılı malların mülkiyetleri peşin para ile ve 15 gün 
müddetle açık arrtımaya çıkarılmıştır. İhalesi 3 2-937 çarşamba 
~ünü saat t5 te komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin yüzde 7,5 
pey paralarile Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü mahlulit kalemine 
ııelmeleri. 

• • 

Galatada Sultan Beyazıt mahallesinde (Arapyan hauı) 
adı ile anılan altıncı Vakıf hanının 3, 4, 5 ve 5 mcı kat
larındaki boş odalar ile mezkur hanın altında 22, 24 ve 
135 No. lı dükkanlar. 

MÜNAKASA GAZETESi 

Kira müddeti: Teslimi gününden 31 Mayıs 937 sonu
na kadar. 
Beyoğlu Kamerhatun Kızılcık sokak 17 No. lı ev 

Kasımpaşada Mektep sokak 17 No. h dükkan 
Beyoğlu Hüseyinağa Mahyacı sokak 3 No. lı dükkan 
Kira müddeti: Teslimi gününden 31 Mayıs 938 sonu· 

na kadar. 
Yukarıda yazılı vakıf ma!lar kiraya verilmek üzere 

açık arttırmaya konulmuştur. İsteklilerin J şubat 937 
pazartesi günü saat 14,30 da Beyoğlu Vakıflar direktör
lüğü akarat kalemine gelmeleri. 

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

/İnhisarlar U. Müdürlüğünde~ 
1- .Şartnamesi mucibince 1000 litre küulü mutlak 

pazarlıkla satın alınacaktır. 
2- Pazarlık t 9-2-937 tarihine rastlayan 

saat 15 de Kabataşta levazım ve mubaynat 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

cuma günü 
Şubesindeki 

3 - .Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
şubeden almabilir. 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko-
misyona gelmeleri ilan olunur. "527" 68 l ·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 yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko· 
misyona gelmeleri ilan olunur. ( 37 -n 55 3 - 4 

• • • 
Şartnamesine ekli listede ölçü ve mikdarı yazılı 

240 kilo iyi cins ıu 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 sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen 
komisyona gelmeleri ilan olunur. "390,, 57 3-4 

İstanbul Belediyesi ilanları 

Mıkdarı Cinsi Beherinin muham· İlk temi-
men bedeli natı 

Çubuklu iaz depoları memurin daireıi 
önündeki iskelenin tamiri J 47,24 1 1,04 
400 tane şöför cüzdanlarına yaptırıla-
cak Maruken kap 188 ] 4, 1 O 

Yukarda cinsi mıkdarı ve muhammen bedelleri yazılı 
olan Malzeme ve tamir ayrı ayrı pazarlığa konulmuşlar· 
dır. Nü~une ve şartnameleri Encümen kaleminde görü· 
lebilir. istekliler 24QO numaralı kanunda yazılı vesika ve 
hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 2-2-937 salı günU saat 1 S de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (B) 67 

PİYASA HABERLERİ 

Polonya ve Fransız Rejileri 

Polonya rejisinin memleke
timizden 800 bin kilo tütün al· 
mak üzere açtığı münakasa ne
ticelenmek üzere dir. Bu iş için 
memleketimize gelmiş olan mez· 
kur reji heyeti yaptıtı tetkik 
ve muayyeneler neticesinde pi
yasamızdan 230 bin kilo İzmir 
40 bin kilo da Bursa tütünü 
almıştır . 

Heyet Varşovaya dönmüştür. 
Polonya rejisinin alacaiı mü

tebaki tütünleri (Poltabako) tir
keti verecektir. Bu şirket pi
yasamızda mübayaata bulun
mak üzere faaliyete başlamış· 

tır. 

Franıız rejisinin açtıtı mü
nakasa da neticelenmiş ve bu 
reji de memleketimizden muh· 

telif menşelerden 300 küıur 
bin kilo tütün almııtır. 

Demir ve bakır ihracı 
menedildi 

Memleket haricine, demir, 
bakır, saç ve emsali satışının 
men'i için hükumetçe bir ka
nun liyiha11 hazırlanmakta ol· 
dutu malumdur. Bu kanun la
yihasının yakında Büyük Millet 
mecliıine sevkedileceti anla
tılmaktadır. 

Kanunun mer'iyet keıbede
ceti müddete kadar bu mad
delerin ihracına mani olmak 
için idari tedbirler ahnmakha 
dır. Bu makaadla elinde hurda 
demir ve emsali bulunan tüc· 
carların ihracat müaaadeleri 
is'af edilmemektedir. 

Memleket dahilinde bulunan 
hurda demir ve emsalı dahilde 
resmi teşekküller tarafından 

ıatın alınacaktır. 

Almanya portakal istiyor 
Almanyadan Türkofise viki 

olan müteaddıt müracaatlarla 
yaş meyva ile 25000 sandı por
takal istenmektedir. Portakal 
mahsulü boldur. Fakat, anba
laj sandığı az olduğundan si
paritlere mal gönderilmemek
tedir. Türkofis keyfiyeti İkti
sat vekaletine bildirmiştir. 

Kağıt geliyor 
Kırtasiye depolarını ihtiyacı 

için Norveçten getirifecek 138 
bin 208 kilo kij'ıdın kontenjan 
nisbetinde memlekete sokulma· 
ıı Vekiller Heyetince kararlat· 
tırılm ıştır. 

28 ikinci Kanun 

F inlandiyaya 1'marlanan 45 t 

kağıdın da Türkiyeye sok 
masına Vekiller heyeti kar 
vermittir. 

İngiliz ticaret bilançosu 
Board Of T cade gaıete 

1936 senesinin ticaret bilaıı(. 
ıundan aşağıdaki muvakkat 
kamları vermektedir: 

İthalat: 848,936,000 fngiliı 1 

ihracat; 440,719,000 ,. 
Reekıport; 60,416,000 ,, 
1935 yılında bu rakamlar, ' 

ruile şöyle idi; 
!thalit; 746,041 ,000 fngl. 1 
ihracat; 425,834,000 ,, 
Reekıport! 553,033,000 " 

Sıvas Erz~ tahville~ 
Vadeıi ııelen yüzde 7 fa 

İnhisarlar i dareai taraf&nd a •· 

Sıvu-Erzurum iıtıkraz tab1 

lerine ait kupon bedelleri C 
huriyet Merkez Bankası şuY 
bulunmıyan yerlerde mali• 
dıklarınca ödenecektir. 

-Tuzlama talimatnamesi 
Belediye balık lu:ılayıcı d 

kanları hakkında bir talirıı' 

name hazırlayarak Şehir ııı 

tisinin tudibinden ııeçirmiştl 
Bu talimatname tatbik rıı 

kiine ıirmekledir. 
Bu talimatnamede vefl 

muhletler zarfında balıkçı d 
knnları v~ balık tuzlama 
leri ııl h edilecektir. 

f ratelli S PEHC0 1-::rs:-=-· ~~:-sa 
Galata Salon caddeıi 

Hüdavend igar Han. 

Telefon: 4-tnYı 

Amsterdam - Kompani Roıa l 

Neerlandez dö Naviıaayon a 

vapör Anvera , Rotterdam , A 

msterdam ve Hamburı için ya 

kında hareket. 

CALIPSO 20 ila 22· l-H37 

VULCANUS 25 ,, 30 ,, 
Neerlandez kompanyasının 

nehri vapurları limanlar i ~in 

hususi ve seri ıeferler . 

Bütün limanlar için Neer· 

landez Kumpanyası ile anlaşıl · 

mak suretile bütün dünya ti· 

mantarı için dotru kontimen· 
tol ar verilir. 

İTHALAT SERViSi 

Amsterdamdan beklenen va· 

purlar: 

ULYSSES 2-4-1-937 
VULCANU.S 30 " 

ltalyan Seyahat Kumpaayası 

Dünya aeyahat tetkilitı 

Götürü aeyahat 

Otellerde oda tutulma11 

Deniz yolu biletleri 
Hava yolu " 
Demiryolları ,, 
Barajların aigortuı 

İtalyan demir yollarında 
yüzde 50 tenı.ilit 

Galata Gümrükleri karşıaında 

Hudaverdirar han 

Telefon : 4-479'2 
daFRATELLI SPERCO 
neadinde C. 1. T. ye müra · 

cut olunur. 

Nippon Yusen Kaisah 
JAPON VAPUR KUMPANYASI 

Yokohama, Kobe, Singapur, 
Colombo, Süveyiş, Port·Said, 
Beyrut ve lstanbul limanları 
araıında doğru seferler: 

Pire , Marailya, Liverpool, 
ve Glasko için hareket 

(do~ru ve aktarmaaız) 

OEI.EGOA MARU l8 Mart 

Borsa Paraıı 

t ~terli ı 

1 Dolııı 
~' Fran ıı fr 
'!il Lıreı 
2tJ Belı,ık Fr 
20 Drnhnıı 

2tı lı.vıı;rt' 1 ı 
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t Tılrk ıltını 104:1,-
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Londra 
Nev York 
Pıırıı. 
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Suha 
Aın ter.ııım 

Prnı: 

Vı,ı:ına 

Madrld 

Berlııı 
\'arşoya 

Buclape,ı 

Bfikreş 

Belgrad 

Yokohamı 

~o kova 

Sıokholm 

Esham 

aslan çıınenıo 
Mı.-rkl"'z Hnnka ı 

lıtikrazlar 

ıırk horcu 1 vnd. 
• 11 pe~. 
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28 kinci kinun --
Gelecek üç gün zarfında vuku bulacak 

Münakasa ve Miizayedeler hakkında 

- --- MUHTİRA 
-·-

Cuma 29-1-937 

Yükaek Ziraat Enst. mikroakıpı laborat. binası inşaatı. (Nafıa 
Vekileti) 245 

Fildikoa fanila: 3000 ad. Yün fanila: 3000 ad. · Fildikoa kısa don: 
2800 ad. · yünçorap. 2350 a i. (Tophane Levazım) 247-246 

Benzin: 20-30 ton (Deniz Ticaret Müd.) 244 
Gaz: 15 ton (Deniz Levazım Amir. K. paşa) 248 
Litograf makinesi için kösele merdane 32 ad. • Elektrik ıayacı: 
15 ad. (ınhisarlar İdareıi) 248-247 
Font boru ( 4 smlık ) 11492 k . · (5 smhk): 2100 k. (Gireaun 

Belediyeai) 253 
Matbaa hurufatı: 850 k. (Devlet baaımevi) 253 

Un: 50 ton (Askeri fabrikalar) 249 
"' Pamuk Fişeklik ve çanta: 2650 k. ( iat. Gümrük Müd ) 

"' Butday 55449 k. • arpa: 5940 k. (Afyon İli) 257 

Cumartesi 30-1 · 1937 

Makara: 2 milyon ad. • muhtelif tezrah: 1 ad. • kazancı önü: 
3 ad. (MilJi Müdafaa Yek.) .\: 243·249 

Gabardin: 800 m. (Ankara Lt!vazım) .\: 251 
Cerrahi atat ve edevat: 91 kalem • Röntken ampul ve malzemeai: 

6 kalem (Ankara Nümune hast.) .\' 249 
• Boyalı pamuklu ınensucal (latanbul Gümrük. müd.) 

Paıartesi 1-2-1937 

Çorlu için menba suyu kaptajı {Çorlu Belediyesi) .\= 255 
Taşkıtlanın tamiri (lstanbul Komutanlığı) .\': 250 
Kı4lık elbiselik kumaş: 70-85000 m. - kaputluk kumaş: 30-40000 

m. • Battaniye: 800 ad. (Ankara Jandarma Komutanlığı) 
.\~ 245-249 

Battaniye için erler 1000 ad. • subaylar için: 350 ad.· haata aba
lığı için kuma,: erler için: 4!\00 m. · ıuba y lar için: 900 m. 

(Tophane Levazım) .\: 248 
Matra kıhfhk bez: 3°00 m. • muhtelif tezgah: ti ad . Milli 

Müdafaa V ek.) .\: 252-249 
Elektrik ampulü: 7642 ad. (lat. Deniz Levazımı) .\:-
Sömi kok kömürü: 350 ton (Dahiliye Vek.) .\" 252 
Yangın söndürme aletleri: 2 kalem (İatanbul komu tanhtı) .\'. 250 
Bel ipi: 6000 k. (İnhi1&rlar İdareıi) .\: 249 
Antimuvan: 6000 k. (Devlet Demiryolları) .Y: 248 
Me~e Maden direıZi. (Kayseri Devlet Demiryolları) .\'253 
Araba tekerlej'i: 100 takım · ray, makas ve vaaon tamponu 

(Zonguldak Havzai Fahmiye Müd) X 252 
Buğday nakliyatı (İstanbul Ziraat Bankaaı) .\'. 239 
Resim aehpuı: 100 adet • Reaim muaaı: 20 ad. - b .bure 50 ad. 

dolap: 90 ad. (Gilzel aanatklrlar akademisi) .\: 247 
Muhtelif evaaftal ıirara kij'ıdı (İnhisarlar İdareai) . \ ' 242 
Patates 8000 kilo (İstanbul Vakıflar Müd.) .\' 257 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamit: "No.,. işareti Hinı havi gazetemizin aayısmı ıröaterir. 

TÜRK MAKİNA EVİ 
Sahibi: B. TEZEL 

ıt an bul, Galata, Mahmudiye Caddeıi Çil atmaca Sok. N. 9 

Muhtelif beygir kuvvetinde kullanılmış motörler ve 
lokomotifler satılır ve alınır, asri art!ıiyen kuyu 

takımları a ve tesistı. Hernevi makinalar. 
Deniz kara ve gazojen motörleri. Muhtelif buhar 

kazan ve makineleri 

SANTREFUJ TULUMBALAR 
Değirmen teai,.tları taahhut edilir. 

Yeni telefon Numaramız 

(49442) dir 

ı 
1 

MÜNAKASA GAZETESi 

Ticaret ve Zahire Borsası 

1- 27 - 1 - 1937 

MADDE 

Afyon 

il 

ince 
: kaba 

Araşit yağı 

Arpa 

" 
Av deriai 

il 

" 
" ,, 
il 

n 

" 
il 

Ayçiçeği 

Badem 

" Bakla 

: yemlik çuvallı 
: biralık dökme 

çakal 
: kedi 
: kunduz 
: ponuk 
: tıanıar 
: tilki 
: lavtan 
: varıak 
: 1erdeva 

yağ: 

: kabuklu 
tç 

ithalat 

Ton 

105 -

ihracat 

Ton 

SATIŞLAR 

Aıgari 

Kiloıu 

Kr. Pa . 

5 20 

ç 

" 
• 1000 
" 625 
"2800 
"600 
a 25 

1400 
ç 4125 

- --
Azami 

Kilosu 

Kr. Pa. 

630 
4000 
630 

Bezelye 
Börülce 
Butday : Ekı. yumuşak 334 

: yumuşak 
49 50 6 25 6 32 50 

» 

,, 

" 
" 
" 

Bulrur 
Burçak 
Ceviz 
Çavdar 
Darı 

" Faıulye 

Fındık 

" 
" 

Haşhaş 

" ipek 
İrmik 
Kaplıca 

K~çikılı 

Kenevir 
Kepek 
Keten 

" Koza 
Ku4 yemi 
Mercimek 
M111r 

" Nohut 

" 
" Pamuk 

: ekı. aert 
: sert 
• ıümter 
kızılca 

mahlut 

: iç 

: beyaz 
: aarı 

: iç tombul 
: iç ıivri 

: kabuklu 
: tohumu 
: yatı 

: tohumu 
: ya~ı 

: yeni mahaul 

: beyaz 
: sarı 
: iıp. tohumu 
: kalburlanmıt 

natürel yeni 

Pamuk yaiı : 
,, tohumu: 

Peynir beyaz : tam yağlı 
,, ,, : yarım yatlı 
" ,, : yatsıı 

Peynir kaşer: yatlı 
" ,. : yağsız 

Razmol 
Suaam yeni mahıul 

11 yatı 

Tiftik oğlak 

" : ana mal 
il : çenrelli 

e : deri ... " 
il : kaba 
il : ıarı 

Un : ekatra ekıtra 

" ekıtra 

il 1 inci yumuşak 
,, ,, ıert 

Yapak Karfıyaka 

" 
,, tabak 

,, Trakya kırkım 

" 
,, tabak 

Yulaf 
Zeytin yatı : ekstra 

il " 
yemeklik 

" " 
: aabunluk 

Telrraflar 26 1 937 

6 
45 -

IO 50 
9 

36 25 
60 -

7 -
1 2 

8 75 

1 25 

30 -

56 25 

2 

1 

- 1 

6 35 -, 7 12 50 

5 37 50 

5 2 50 
5 12 50 

43 20 

16 

145 

57 

17 10 

153 

K.S. 
Londra Mııır Laplata 2 el kAn. tahmili korteri 23 ş. P. Ki 3 25 

• keten tohumu ,, ,, 
Anvers Arpa Lehistan Şubat 
Liverpul Butday Mart 
Şikaıo ,, Hartvinter Mayıa 

" tonu 11 st. IO •· ,, 6 98 
" 100 ki. 120 B. Fr. ,, 5 08 
" 100 libr. 8 ş. 3 3 4 p . ,, 5 65 
" Buşeli 128 7 8 aent ,, 5 70 

Vinipek 11 Manitoba 
Hamb. İç Fınd. Giresun 

" " " 121 3 4 " 5 54 
derhal tahmil 100 k.159 R M. 

11 

80 
il " Levan 

" ,, 
,, 42 
" 80 42 il ,, ,, 159 

ltaretler : ki (kilo), ad (adet), ç (çift) kr (k ) ( . 
( ·1· ) . ' uruş , pa para) şı 
ıı ın ' sa (aantım), ıt (aterlin) RM R h k) , 
' ) B F (B l 'k ' \ ay ımar ' p (pen-

nı ' . r e cı a frank), t (ton). 

imtiyaz ıahibi ve yazı itleri 
Direktörü: lamail Girit 

Baaıldıiı yer: ARTUN Baaımevi 
Galata Billur ıobk No. ıo 

Sayf ı . 

(Suite de la 4eme pare) 

Ankara et a latanbul ainıi qu'au port de Menine, a 
vu ıon exportation augmenter. D'autre part, Er:ıeroum 
et lel environı aeront surement relies a CCI refİOnl 

par dea voiea ferreea apreı 1936. 
La production generale du ble en Turquie eıt de 

25 miHionı de quintaux. Cependant, cette quanlite de 
production de la Turquie n'est meme paa un chiffre 
approximatif. Le fait eıt que pour pouvoir donner 
une idee de l'avenir de la Turquie qui - ainai que 
noua le croyons fermement - est deatinee a devenir 
un dea pluı grandı centreı d'exportation de ble de 
la Mediterranee et de l ' Aıie·Proche, il noua faut re· 
courir aux informationı auivantes. 

L"ancien empire ottoman aurtout apre• 1890, a'e· 
tait troııve danı la situation d' un Etat importateur 
de ble et cela, malıre leı enormea re11ourcea dont 
il diaponit. 

il ae produiıit dans leı marchea turcs un fait de 
rente differentielle qui favoriaait le rroducteur de 
ble etranrer aıı detriment du paysan turc. 

Avec la Republique, le gouvernement entreprit la 
tache de changer cette ıituation ai deıavantareuae 
pour le payı, de mettre leı villes turquea a meme de 
conıommer du ble turc et de rendre ladite occupa· 
tion avantageuae et attrayante pour le payaan turc. 

Grice a ces aages mesures leı importationa de 
ble en Turquie, qui se chiffraient a une dizaine de 
millionı de livres turques, en 1923, ont completement 
ceue deı 1931. 

La diminution progre11ive de l'importation de 
ble a, en outre, grandement aide au developpement 
des porta turcı, qui ont commence a exporter a leur 
tour du ble aux paya du Proche-Orient. Ainai, cette 
e :xportation a atteint une valeur de 1.5 million de 
Ltqa. en 1932, valeur qui a encore augmente regulie
rement par la ıuite . 

Le gouvernement, qui a deja reuasi a debarra11er le 
ble turc de la rivalite des bleı etranrera, a maintenanl 
entrepriı la tache d'aasurer a noı produita la poa
ıibilite d'etre venduı a l'exterieur. 

On a conıtruit de grandı silos d'Etat en vue d'y 
mettre le ble turc et de l'y trier. 

Quatre de cea grandı ailos ıont deja termineı 

dans quatre grandes villeı. Le ble trie est aeparement 
entaue dana ceı ıilos suivant son espece et est en· 
auite tranafere au marche. 

C'eat de c-ette façon que le ble dur du plateau 
central qui ıera exporte aux porla de la Mediterranee 
et du Proche-Orient ne laiuera i desirer en rien 
aoua le rapport de la proprete en comparaiıon avec 
lea autrea produita du meme genre. On peut done 
dire que la vraie production de ble ıur une rrande 
echelle, c'eat İl dire celle a laquelle peut reellement 
prHendrc la Turquie n'a que tout recemnaeat com· 
mence danı notre payı. 

Lea valleeı des vilayetı de l' Anatolie Orientale 
ne font que commencer a etre relieeı aux porta. Le 
rendement en ble, c'est İl dire la quantite de ble ob
tenue en moyenne ıur chaque portien determinee du 
aol est nouvellement miı en queıtion. 

il exiıte actuellement differentcs ıtationı arricolea 
et un grand inıtitut qui ı'occupent d 'ameliorer l'ea· 
pece de ble et d'augmenter le rendement. Vu cea 
conditionı , nouı pouvonı, des maintenant affirmer 
que la production de ble en Turquie aura le meil
leur avenir avec les marches du Proche-Orient et deı 
rives de la Mediterranee. 

L'orre eat, apre• le ble, l'eıpece de cereale qui 
eat la plua larıement enaemencee en Turquie et auHi 
un important produit d'exporlation. 

Car l'orge provenant dts villea d'Eıkichehir et 
d'Afyonkarahiaar dana l' Anatolie centrale et une 
partie de l'orge provenant de la zone ege~nne aont 
reche~cheH com~e convt-nant parfaitement a la pre· 
paration de la bıere. Quoiqu'on puiue tracer une li
mit.e a l'cxplo~ation de l'orge turque, l'ont peut db 
maıntenant eıtımer que ce pro.iuit deviendra un fac
teu~ treı pui11ant danı l'equilibre commercial et qu'il 
o.bti~n1~ra le 4 ieme ou le 5 ieme rang et deviendra 
aınaı un des articles importanta de c11tte liste 

Le ma'iı occupe ausai une place important~ d 
la liste de production. il ıe cultive aurtout dana alnı 
' t 't d eı e roı eı_ zonea t> terrain dea vilayeti de la Mer Noire 
et auuı danı le. regionı de Trakya et de la mer de 
Marmara. La production du maia ne joue paa un r6l 
important danı J'economie rurale de la rerion de: 

plateaux et danı celleı de l' Anatolie Orientale. 
(Bulletin de la Chambre 

de Commerce et d'ln
duatrie d'Iatanbul.) ----

La caissc d'epargne dependra dorenavant 

de la Banque Agricole 

On aait que la Banque Arricole ıera rattachee au 
Miniatere. ~e l'~conomie. La cai11e d 'epargne (Emni· 
yet Sandırı) dependra , de ıon c6te, de la Banque 
~gricole qui contrôlera ıeı operationa, son budıet et 
s occupera de la nomination du Directeur. Cette no· 
mination sera, par ailleurı, ıoumiae a l'approbation 
du Miniatere de l'Economie. 

Les employea de la caisse d' eparrne deviendront 
dea fonction~airea d 1Etat et seront aoumiı aux meme• 
lol.• que, ceux·ci. Le ~om.bre deı operations hypothC
caıreı n eat pas auuı eleve que par le pa • • ı · d' sıe a a 
caıaae eparrne. Cela provient de la ba' 'd • 

b 
ısse conıı e-

ra le de la valeur deı immeubleı en t ' ll no re vı e. 
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ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 
6 

12 

MOIS Ptrı. 450 

" 
" 

" 
" 

850 
1500 

Etranger: 12 mois Ptrı. 2700 

Le No. Ptrs. S 
Pour la Pu blicite ı 'adresser 

a l' Adminiıtration 

1 ere Annee No. 260 

•• 
MUNAKAS 

GAZETESİ 

journal Quotidien des Adjudications 

JEUDI 

Tableau Synoptique des Adjudications 

Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rahais 
Construction - Reparation

T ra vaux Publirs -Materiel de 
Construdioıı -Cutographie 

Transformatıons et reparation iı faire a 
l'etage superieur de la ~Poste des 
coliı d'lstanbul. 

Construction mur de clôture, trottoir 
et guerite pour gardien autour de 
l'immeuble de la Direction de Gue-
nene (cah. eh. P. 34). 

Travaux d'adduction a la ııation TSF. 
de Yechilkeuy de l'eau se trouvant 
au S-E de Halkali. 

73q 48 55 46 Publique 

6770 91 507 81 " 

5336 26 400 22 Pli cach. 

147 24 11 04 Gre a gre 

Lieu d' adjudication. Cahier des Charges 

Dir. PTT. lstanbul Yenipoıtane. 

Com.Ach.Econom. Monop . K.tache 

,, 

Com. Perm . Municipalite lstanbul Secretariat Municipalite lstanbul. 

r-- Date 

12-2-37 

15-2-37 

12-'2-37 

2-:l-37 

ıs 

ıs -

!4 30 

14 

1 

1 

1 

Reparation d'une estacade aux depcits 
de petrole de Tchibouklou. --.....i:...------------ --·---·---- ------------ -------------"•------ ---

Ameublement pour Hahitation et 
Bureaux-Tapisserie- ete. 

Litı a ıommiers blancs : 66 pieces . 

lnstallation et Materiel 
d'Electricite, de Gaz. 
de Chlluffage Central 

726 54 45 Publique I.Com.Fxpl.Ch.FerEtatHaydarpacha _______ - _______ 
1 
___ 1_,_-~_>._37_1_10_-_,11 

1S26 42 us Publique Com. Ach. Comm. lst. Findikli. 17-2-37 15 

1 
1 

1 

1 lnıtallation electrique du preventorium 
de Maslak (y compris local pour 
le moteur) (aj }. 

---~~---.:..:.--------------- ~-----ı~,_,,._._ ----- -----~------------- -~-------~~~~~-
Produits Chimiques et 

Pharmaceutiques - lnstruments 
Sanitaires - F ourniture pour Hôp. 

Soude cau!'ı1 ique : 5000 k .- Soda or•lİ· 
1 naire: ıOOO kıloı. 

Hahillement - Chaussures 
Tissus-Cuirs 

Escarpinı : 180-200 paires (pour Lycee 
Haydaqıacha). 

. 

820 - 61 SO Publiqııe l Com. Expl. Ch. Fer Etat H.pacha L15-2-37 10 -

' ~---,·--~------ ---·---·-------·-----~, 

P 490 lap 73 50 Publique Comptabilıte I.ycees lstanbul 12 2-37 ıs -

ADMINISTRA't ıu~ 

Yoghourtchou Hıır. 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T elefone: 49442 

Boite Poslnle N. 1261 

Adresse Telegraphique: 
IBtanlıul MÜNAKASA 

28 JANVIER 1937 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 
(Pour les trois jours suivants) 

Vendredi 29 Janvier 1937 

~ 

Constr. d'un loca! pr. le laborat. de microscopie 
l'lnst. Agricole Supcr. (Min. Trav. Publıcs) ,\' 24 

Flanelles fıl d'Ecoııse : 3.000 p.- ld. laine 3000 p.- C 
lottes courtes fil d'Ecosse : 2.800 p.- Chaus<ıett 
laine : 2 350 pieces· (Intendancc Tophanc).\'247-2 

Benzine : 20-30 tonnes (Dir. Commerce Maritime).\'24'4 
Pı~trole: 15 tonnes (lntend. M ırıtime Knssi .. pacha) \:2 ' 
Rouleau. en cuir pr. m;ıchine lithogr.: 32 p.- Compte 

clectriques: ıs p. (Monopoles).\' 248-247. 
Tuyaux en tonte (•/• 4 cm.) 1149 ) kilos Jd. ('/• 5cın.) 

2.100 kilos (Municipılite Guiresson .\'2S4. 
Cnracteres d'imprİrnt"rİe : 850 k.. (Jmprimerie Etat).\'25 
Farine : 50 tonncs (Fabriques Militaires) 249. 
• Cartoııchicre~ et ııacs en coton : 2650 k. (Douan~s Is 
Bli·: 55419 kilos Orge: 5940 k. (Vılayet Afion).\'?f 

Samedi 30 Janvier 1937 

Bobines: 2.000.000 picccs Etabliıı dıv. : 7 p.; Enci 
mes de chaudronnıer : 3 pieces- (Min. Def. Natı 
nalc) .\ 243-249. 

Gabardine : 800 metres- (lntendance Ankara) .\" 251 
Appareils et instr. chirurg.: 91 lots Ampoules et rJl 

teriel de Roentgcn: 6 lots. (Hôpital Modele Ankar 
\' 24 . 

* Cotonnııdes coloriees ete. (Douanes Is tan bul). 

Lundi 1 F evrier 1937 

Captag-e de l'eau necessaire iı Tchorlou (Municipali 
Tchorlou) .\" 255. 

Rrparation caserne Tachkichla (Comnıand. Jstanbul fiO 
dıkli) .\: 250. 

Etoffe pour costume d'hiver : 70-85000 m., ld. pour c• 
pott'S : 0-40000 metres- Couvertures : 800 pieC 
(Comm. Gendarmerie Ankara) \ ' 245-249. 

Couverlures pour officiers: 350 p.- pour soldats: 1oO 
p - Etoffe pour robe de malades soldats): 4500 ot 
treı- Officiera : 900 nı. (lntend. Tophane) .\' 246 

Etoffe pour recouvrir les gourdes : 3000 oı.- Etablis d 
Etoffe bleue : 24 metres- ld. rouge : 

46 metres- Boutons : granda, matı, 
avec anneau : 84500 picces- ld. 
zinc a 4 trous: 84500p. -Agrafes: 
50700 paires. 

936 44 70 23 ., Conı. Ach. Istanbul Guedikpacha . 12 2-37 11 1 vers : -6 picces (Min. Defense Nationnle) 252-24 
Ampoules electriques : 7642 pieces (lntendance Maritiı' 

Kassim paclııı) 

Toile pour doublure: 31-35000 metres. 
Fil de couleur : 3.380.000 metres. 

8400 - 630 - Pli cach . 
1352 - 1 1 40 Publique 

ı '2-.!.-37 1 14 

-·-----~----:;.....~·-----~ ~--------------··--1_2_-2_-_37_1 16 -

Comhustible - Carburant- Huiles 

Houille ,criblce : 4000 lonnes. - E.,re a grt': Com.Ach.Econom.Monop.K.tache 

Provisions 

Savon : 27360 kiloı. 10670 40 800 28 Pli cach. Com. Ach. Place Forte lzmir. 
-------------------~ ----~ı~-

Divers 

Appareils extinctcurs emetteurs de 
brouillard : 87 pieces (pour le 
6me C. A.). 

ld. : 50 pieces (pour le Command. 
Istanbul). 

Mancheı de bedıe ~ronds et ovalea : 
12000 piccea -ld. de pelle droits : 
5000 pieces. 

Savon arabe: 5000 kg. 
Ebonite en plaques: 40 kiloa- Fıbre 

en plaques : JOO kilos - En tiges : 
40 kilos. 

Couvertures en maroquin pour carnet 
d'identite de chauffeur : 400 pie
ces. 

Alcool abaolu (küulü mutlak) : 1000 
litres. 

Liege pour bouchons pour vin (dimen-
siona 26x48) : 500.000 piece11. 

1 

Etablis divers : 7 pieces- Enclumes 
de chaudronnier : 3 pieces (aj.) 

Pieces de rechange pour embarcations 
a moteur fabrique anglaise • 

1 Les etablissem. s'interesıant iı l'install. 
des 2 poates (ondes courtes et 
moyenneı) d' Ankara doi vcnt 8 a· 
dresser a la Dir. Gen. des PTT. 

3045 - 229 - Publique Com. Ach. Comm. Isı. Findildi. 

1756 - 132 - il 

" 
114C - 85 50 ,, l Com. Expl. Ch. Fer. Et. H.pacha. 

900 - 67 5() 
" " 628 47 ıo 
" " 

188 14 ıo Gre a grc Coın . Perm. Municipalile lstanbul. 

" Com. Ach.Econom.Monop.K.tache. 

il il 

9750 - 731 25 il Com Ach. Min. Def. Nat. Ankara. 

8052 - 604 Pli cach. Com.Ach.lıt.Comm.G.Surv.Douan. 

Direction Generale PTT. Ankara. 

Secretariat Municipalite lstanbul. 

1 'l.-'l.-37 

16-2-37 

15-2-37 

15-2-37 

15-2-37 

15-2-37 
15-2-:17 

2-2-37 

19-2-37 

10-2-37 

2-2-37 

15-2-37 

. , 
ıusqu au 

j 

ı 
!:> -

16 

15 30 

1 

1 
l 

1 

16 - 1 

1 (J 

1 

1 
1 0 - 1 
10 

14 - 1 
1 

1 

15 - 1 

15 - 1 

14 -

ıs 

15-2-371 

1 

Semi-coke: 350 lonnes (Minstere Intf.rieur) .\'. 252 
Appareils extincteurs (2 lots) (Comm. lst. Findili) \' 1J 
Corde pour ceinlure : 6000 kilos (Monopole ) .\' 249 
Antımoine : 6000 kilos (Ch. Fer Etat H.pacha) .\' 248 
Poteaux en ehem• (pour mines (Clıemins de Fer E 

Knysseri) \' 252. 

Roues de voitur : IOO lots- Rails, niguilles et tampoO 
(Directioıı Bassin-Houiller Zonırouldak} .\ 252. 

Trıııısport de bl · n Haydnrpacha (Hanque Ag-ricole 
tanbul) .\' 239. 

Chevalets: 100 pıeces- Tables iı dessin : 20 pieceS 
Tabourets : 50 pi· ces Armoir s : 90 pıeces cıl 
(Acad "mic des Beııux Arts ,\' 247. 

Papier a cıgaretıes (dıff. qualiteı) (Monopoles) .\: 24 
Pommes de terre: 8 tonnes (Dir. Vakoufs lstanbul) .. ' 

• Lcs asterisques indiquent une vente par voie de ~ 
renclıere. 

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

lndustrie - Finances - Comınerce 

Notre production de ble, d'orge et de ma'ı 
Pres de la ınoitie de n•)trc production de ccre:ı 

provient de la partie oucst de l' Anatolie centeı 

deı regionı de la mer Egec et de la mer de Marır• 
et enfin de Trakia. Les regions de la mer Noire Je 
sud de l' Anatolie ccntrale sont ici d'importanc e· 
condair~. Les grands centres de production dıle 
sont les regions avoisinantes dea voies ferrees da 
ligne Eskichehir-Ankara et de la ligne Eskichehio· 
nia·Mersin. La region de Sivas qui est apte a deir 
un grand cenlre d'exportation de ble et la r>D 
d'Erzcroum en Anatolie centrale manquant juscİ 

de moyens de communications, etaieot forcemerıs· 
tees iı l'etat de rcgions pauvres. Ce n'est quau 
les derniers temps que Sivas qui a pu ctre reliar 
la voie ferree a la mer Noire, a la Mediterra iı 

(Lire la ıuite en 3eme page) 


