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a) MOnakasaıar 
-~ Tamirat, Nafia itleri, Malzeme, Harita 

li•ydarpaıa Emrazı Sariye haat. mutbah ve hasta
baltacı odalarının iizeriadeki taraaanın demir ca
llıelcinla örtühaeai 

aç. eks. 2282 62 171 32 İst. Sıla . Mles . AEK 15 12-l7 15 

Niıantaşında Güzelbahçe aokafı mecrasının yapıl
•aaı 

pH. 609 50 45 71 lıt. Beled. 30-11-37 14 -

8alıkesir-Kepaut-DurHabey yolunun 26 ncı kın. ta· 
•irleri (tead) • 9183 75 Bahke1ir Vil. 16-12-37 15 -

~çlar, Klinik Te İspençiyari alit, Haataoe Lev . ...... ·---
~lit ve malı.eae (Haydarpaıa Nümune baat. için): aç. eka. 632 20 47 48 lat. Sah. Mü... AEK 15-12-37 14 '° 45 kale• 

~9ucat, Eloise, K11ndura1 Çamaşır v.s. 

~\ocı yeleti: 3500 ad. 
ba, haata elbiae1i (Bakarköy Emrazı Akliye ve A
•abi ye haat. için): 1500 takım 

kapalı 1.. 4900 - 367 50 
506 25 

Orman Koruma Gea.Koa. 11-12-37 
lat. Sıh. Müeaa. AEK 15-12-37 

11 -
15 30 ,, bei. . 4 50 

~eri ceket: 25 ad. (temd) 
•li: 68000 m. 

aç. eka. beh. 22 -
kapalı z. 17000 

41 25 
1275 -

lat. Belediyesi 
Tophane Lvz. SAK 

8-12-37 
15-12-37 

14 -
15 

~hrukat, Benzin, Makine yağlan v. s. 

~llun: 16,5 t. • linyit maden kömürü: 46,3 t. 
'•yit •adea kömürü: 215,5 ve 68,5 t. - odun: 73,5 
"• 54,1 t. 

~teferrik 

paz. 
,, 

la,arta Ask. SAK 
,, 

1-12-'7 
2-12-37 

10 -
11 -

r, ... i,lik ta8ak: 300 ad .. y••ek tabatı: 1000 ad . aç. ekı . 2538 - 190 35 M. M. V. SAK 13-12-37 10 -
Çatal: 800 ad. · katık: 800 ad. - bıçak: 1500 ad. 
911 bardatı: 1000 ad. 

~t•:r:içi depolar rurubana bağh Feriye bakım ve 
işleme evi altçılıtı (temd) 

paa. lnhia. U. Möd. 10. 12-37 16 -

'torıaa tezrihı: 6 ad. kapalı z. 20000 - 1500 - M. M. V SAK 29-12-37 15 -

~k, Zahire, Et, Sebze v. •· 

~'P•: 54 t. 

'1>> Müzayedeler 
Qİl\ilfat: 100 t. 

aç. eka. 

aç. art. 

'-c:a) M (·a N A K A S A L A R 

1900 

~rat·Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

Balıkesir Vilayeti Daimi Encü•eninden : 

l 1 Balıkesir · Kepaüt· Dursunbey yolunun 26 ıncı ki
~lnetresinde tamirleri açık eksiltmede bulunan Simav ve 
d lle köprüleri için müddeti uzatıldığı halde istekli çıkma-
1 'iından 16.12.937 tarihine raıliyan Perıembe günü saat 
5 fe kadar bir ay zarhnda pazarlıkla verilmeıine karar 
~tl'ilıniştir. 

2 - Bu ışın keıif hedeli 9183 lira 75 kuruıtur. 
3- Bu işe ait evrak ıunlardır: 
A- Ekailtme fartnamesi 
B- Fenni ıartname 
D- Mukavele örneği 
ı!. - Keıif cetveli ve tef erruab 
D- Nafia itleri ıeraiti umumiyeıi 

178 - laparta Ask. SAK 1-12-37 10 -

142 50 lst. Aak. Fabr. SAK 3-12-37 16 -

yapılacağından iıteklilerin bir ay zarfında enclimenin her 
toplantı günü olan pazartesi ve perıembe glnleri aaat 15 
de yeni hükumet dairesinde teıekkiU edecek encllmene 
müracaatlan ilin olunur. 

* * • 
Heybe!iada aanatoryom birinci pavyonunda yapılacak tamirat 

iti. Bak: lst. Sıh. Müea. AEK ilinlarıaa. 
• • • 

Nltantatında Güzelbahçe aokatı mecrasının yapılmaaı. Bak: 
iat. Beled. ilinlarına. 

,_ '..W.·s·-- • 

lfaçlar, Klinik ve ispençiyari alit: 

• • • 
52 kalem cerrahi alit alınacaktır. Bak: İst. Sıh. Mü

es. AEK ilinlarına• 

d İatiyenler bu evrakı Vilayet Daimi Encümen kalemin-
t \'eya nafia m&dürlöiünde görebilirler. 

Mensucat-f lbise· Kundura-Çamaşır v .s. 

) 4- Ekıiltmeye girebilmek için nafia vekiletindea 937 
~t İçin alınmış müteahhitlik vesikası ve bu ite ehliyetini 
~ •t edecek vesika veya nafia müdürlüğünden alacaiı 
'•ilcayı ibraz etmek ıarttır. 
5- Pazarlıkla ihale vilayet daimi encümeni tarafından 

Tophane Levaıım Sabnalma Komiıyonuadan: 
Okullar için 68 bin metre teli 15.12.937 çarıamba 

günü ıaat 15 de Tophanede İstanbul levazım imirliii 
satınalma komiıyonunda kapalı zarfla alınacftktır. Tah· 
min lledeli 17 bin lira ili. teminatı 1275 liradır. Şartna-

me ve nömunesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
nuni belgelerile teklif mektubların ihale aaatinden 
aaat evveline kadar komiayona vermeleri . 

Orman KorU1a Genel Komutanlık ıabaalıaa 
Komisyonundan: 

ka
bir 

Orman koruma genel komutanlık kıtaları ihtiyacı ıçın 
3.500 adet avcı yeleii kapalı zarf usulile ihaleıi 11.12.37 
cumartesi günü saat 11 de Ankarada yenitelairde orman 
koruma genel komutanlık binaııada yapılacaktır. 

Avcı yeleğinin muham~n b.deli 4900 lira muvakaat 
teminatı 357 lira 50 kuruştur. 

Avcı yeleğinin şartnamesi beclelaiz örneğini giirmek 
üzere her gün komisyona gelmeleri. 

İsteklilerin tartnamede yazılı vesikalarla beraher tek· 
lif mekbıblarını ihaleden bir saat evveline kadar komiı· ~ 
yona vermeleri. 

İstanbul Belediyesinden: 
İtfaiye efradı için lüzumu olan 25 tane deri ceket 

açık eksiltmeye konulmuş ise de belli ihale güntinde ri
ren bulunmadığından eksiltme 8. '2.937 çarşamba rilnllne 
uzatılmıştır. Ceketin bir tanesine 22 lira bedel tahmin 
edilmiıtir. Şartnamesile malzemeai Levazım Müdürlüğiinde 
göriUebilir. 

İstekliler 2490 N. h kanunda yazılı veıika ve 41 lira 
25 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
yukarıda yazılı ıünde saat 14 de Daimi enclimeııde bu
lunmalıdırlar. 

• • • 
2 bin adet yatak çarıafı ile 1250 adet nevreıim ah· 

nacaktır. Bak: lıt. Sıh. MüeH. AEK ilinlarına. 

Mahrukat Benzin-Makine yağları v :...!:. 

laparta Aakeri Satınalma Komiıyonundan: 

1- Elmalı garnizonunun yıllık ihtiyacı elan 16500 
kilo odunu ile Fethiye kıta&ının yıllık ihtiyacı olaa -46300 
kilo aakeri evsafda Linyit maden kömürü bir ay içiadeki 
ilk pazarlıklarında iıtekliai çıkmadığından ikinci pazarlık· 
ları uzablmııtır. 

2- İkinci pazarlık günü 1.12.937 çarfambaronn saat 
10 ve 11 dedir. Elmalı odYnunun ••vakkaı teminab 109 
liradır. Muhammen fiab 70 saotimtlir. Fethiye Linyit ma
den kömürünün muvakkat te•inatı 44 liradır. Muham•e•~ 
fiab 1 k•ruıtur. Şartname ve evaaflan komiayonumuzda 
mevcut olup iatekliıi her zamaa g6rehilirler. 

3- İsteklilerin ihale saatin~en en aı bir saat 6nce 
teminatl~nnı Tümen veznesine yatırmaları ve alınacak 
makbuzlarile vaktmda komiıyonumaza müracaatları ilin 
olunur. 

• • • 
1 - Denizli gflrnizonunun yıllık ihtiyacı olaa 215500 

kilo Linyit maden kömllrü ve Tefeani kıtaıının 7MOO k. 
odun ve 68500 kilo Linyit maden kömiirü ve Fethiye 
kıtasının yıllık ihtiyacı olan 54100 kilo askeri evsafda 
odunun bir ay içindeki ikinoi pazarlıiında iatekliai çık· 
madığındadüçüncü pazarlıkları uzablmıştır. 

2 - Üçüncü pazarlık günü 2.12.937 perıembe riaü 
aaat 11, l 1,5 ve 15, 15,5 da dır. Denizli kömürlnlin mu· 
vakkat t. 203 liradır. Muhammen fiatı 1 kuruıtur. Tefenni 
odunun mnvakkat teminatı 47 liradır. Muhammen fiatı 
ise 1 kuruı 25 aantimdir. Linyit maden kömürünün mu· 
vakkat teminatı 142 liradır. Muhammen fiatı iH 2 krı. 
20 santimdir. Fethiye odunun muvakkat temiaatı lO'l lira• 
dır. Mulaammen fiab 2 kuruştur. Şartume ve evıafları 

komisyondadır. 

Müteferrik 

Milli Mildafaa Vekaleti Satınalma Komiıyonundan: 

1 - Hepsine tahmin edilen 2538 lira fiat olan 300 
adet yemiılik 1000 adet yemek tabaiı 800 adet çatal 800 
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~ 
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•• 
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adet ka ık 1500 adet bıçak 'e 1000 adet su bardağı açık 2 Muvakkat teminata 78 liradır. 
ekıiltme suretiyle satın alınacaktır. 3- Muhammen fiatı 3,5 kuruştur. 

2- İhalesi 13.12.937 pazartesi günü saat 10 dadır. 4 - Şartnamesi mezkur komisyondadır. 
3 - ilk teminatı 190 lira 35 kuruıtur. 5- İsteklilerin yeymi mezkur ve saatta temioatlarile 
-4- Şartname ve örnekleri görmek için bedelsiz olarak 

1 
hazar bulunmaları ilao olunur. 

laer gia öiJeden sonra MMV. sabnalaıa komisyonuna 

mlracaat. l 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 ıayıh kanunun 2 

ve 3 üncü maddelerinde ıösterilen veaaikle ve teminat· b) 
lariyle birlikte belli gün ve ıaatında ko isyona gelmeleri. ----------

• • * Altı adat torna teıgahı kapah zarfla eksiltmeye konul
muştur. Tahmin edilen bedel 20,0uO lira ol•p ilk teminatı 
1500 liradır. ihalesi 29.12.937 <;arşamba günü saat 15 tedir. 
Eksiltmeye girecekler 2490 ~ay1h kanunun 2, 3 üncü madde 
lerinde İ;,tcnilen belgelerle birlikte teminat ve teklif mektup· 
larını ihale gününden en geç bir ::ıaat e\\ eline kadar Anka
rada M. M. Vekaleti satınalma komisyonuna vermeleri. 

• • • 

Boj'aziçi depolan gurubuna bağla F eriye Bakım ve ış· 
leme evi aşçmğı, Bak: inhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

f rzak, Zahire, f t ve Sebze : 

İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komi::yonundan: 

Miktarı 

Kilo 
3360 
3360 
3360 

10080 

Ispanak 
Pırasa 

Uhana 
Yekun 

l\liistahkem Mevki SeferilıLar rnıntukusı kıtaatıııın yukarıda 
cins ve miktarı yazılı üç kalem ı-;ebze ihtiyacı açık ek::ıiltme 

snretile münakasaya konmuştur. 
İhalesi 11.12.937 Cumarte:::-i günü saat on buçukta kı :;-Jada 

lzmirde Levazım amirliği satınalma komi yonunda yapılal'aktır. 
Tahmin edilen mecmu tutarı 537 lira 60 kuru:;tur. 
Teminat muvakkate akçe i 40 lira 32 kuruştur. 
~artname::,İ her gün komisyonda ız;i;rülebiJir. 
istekliler ticaret odasında kayıtlı ol<ltiklarıııa dair ve:;ika 

gi;stermek mechuı·iyetindedirler. 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 

ma~delerinde ve şartname:,in<le yazılı vesikaları ve teminat mu· 
vakkalelerile birlikte ihale ::,aatin<l'"'n eve! komisyona müra 
caatları, 

• * • Miktarı 

Kilo 
3840 Ispanak. 
3840 Pırasa 

3840 Lahana 
11520 Yekun 

lzmir Müstahkem .Mevki Foça mıntaka~ın<luki kıtaatın yu
karıda cins ve miktarı yazılı iiç kalem sebze ihtiyacı açık eksilt
m4t ıuretile münakasaya konmuştur. 

ihalesi 11.12.937 Cumartesi günü ·aat 10 da kışlada lzınir 
Lnazıın amirliği :ıatınalma k.o. da yapılacaktır. 

Tahmin edilen mecmu tutarı 614 lira 40 kuruştur. 
Teminat muvakkate akçesi 46 lira ~•~iz knru~tıır. 
~artnamesi her gün komi--yonda gfüüleuiJir. 
istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına ıİair ve ika 

göstermek. mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 ~ayılı kanunun 2 ve 3 ı·ü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve~ikaları ve teminat 
muvakkatelerile birlikte ihale saatinden eve! komi~vuna nıii-
racaatları. 

• • • Miktarı 

Kilo 
4800 
4800 
-4800 

14400 

Ispanak 
Pırasa 
Lahana 
Yekun 

" 

Mbtahkem mevki kıtaabnan yukarıda ciH •• miktara yazılı 
Üf kalem sebze ihtiyacı açık eksiltme auretile münakuaya kon-

mu,tur • 
balHİ 11 Birinci Kioun 937 Cumarte1i günü aut 1 1 de kış· 

lada lzmir levazım imirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin edilen mecmu tutarı 768 liradır. 
Teminat muvakkate akçası 57 lira 60 kuruttur. 
Şartnameei ergüa komiayonda görülebilir. 
istekliler ticaret odaaında kayıtlı olduklarına cı1air vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
EkaUtmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kannnun 2 ve 3 ün

cü maddesinde ve şartr.amHinde yazılı 'esikaları ve ten:ıiaat 

muvakkatalarile birlikte ihale saatinden evvel komisyona müra· 
caatlara. 

İsparta Askeri Sabnalma Komisyonundan: 

1- İsparta garnizonu için 54 bin kilo askerii evsafta 
arp· İıparta Tüm komutanhğı binasındaki Askeri satınal
ma komisyonu tarafından 8.12.937 çarşamba günü saat 
10 da açık eksiltmesi yapılacaktır. 

fstanbul Askeri li'abrikaJar Satınalma Komisyonuedan : 

Bakırköy Barut Fabrika:;ında bulunan 100 ton bisu]fat 
A~keri Fabrikalar Salıpazarın<la Satınalma Komi yorıunea 
3.12.9~~7 Cuma günü saat 6 da açık arttırma ile satılacaktır. 
Tahmin edilen hedeli 1900 liradır. Muvakkat tenıiuatı olan 
142,5 liranın her hangi hir malınüdürliiğüne yatırılarak alına
cak rnakhuzlariyle beraber isteklilerin mezkur giin ve saatte 
2490 No, lu istediği vesaikle birlikte Komi yonda bulunma· 
ları her gün nümune komisyonda giirülC)hilir. 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünd~-~-j 
1 25.Xl.937 de isteklisi çıkmadığından dolayı ihale e

dielmeyen Bogaz içi depolar gurubuna bağıı Fer'iya ba
kım ve işleme evi aşçılığı yeniden pazarlık usuliyle ek
siltmeye konmuıtur. 

il-Pazarlık JO Xll 937 tarihine rastlayan Cuma günü 
saat l 6 da Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111- Şartnameler parası! olarak her gün sözü geçen 
~ubeden ahoabilir. 

l V - İsteklilerin pazarlık için tayir. edilen gün ve 
ıaatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8039) 1230 1 -3 

• • • 
1- Malatyada şartname ve projesi mucibince yaptırı

lacak Başmüdürlük bina ı inşaata kapalı zarf usuliyle ek 
siltmeye konmuştur. 

il - Keşif bedeli 34040 lıra 49 kuruş ve muvakkat 
teminatı 2553,04 liradır. 

Hl - Eksiltme 30·Xl·937 tarıhine 
saat 15 de Kabataşda Levazım ve 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

rastlayan Sah günü 
Mubayaat Şubesindeki 

iV - Şartname ve projeler l 70 kuruş bedel mukabi
linde İnhisarlar Umum l\'lüdürlüğü İoıaat Şubesiyle An
kara ve Malatya Başmüdürlüklerinden alınabilir . 

V- Eksiltmeye iştirak edt. ceklerin Nafıa Vekaleti Mü
teahhitlik vesikasile diğer fenni evrak ve veıaiki İnhisar· 
lar İnşaat Şubesine ibraz ederek münakasaya iştirak için 
ayrıca fenni ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

VI- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaiki ve ek
siltmeye iş irak vesikasiyle yü~de 7 ,5 güvenme parasını 
ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü en geç 
saat 14 e kadar yukarıda adı gecen Komisyonu Baş
kanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

(B) (7700) 1 182 

İstanbul Sıhhi Müesse eler 
Arttırma ve Eksiltme 

Komisyonundan: 
Eksiltmeye konulan 

K•fif bedeli. 
Muvakkat Garanti 

iş: Heybeliada Sanatoryom birinci 
aunda yapılacak tamirat işı . 

1493 lira 97 kurut 
J 13 liradır. 

4-4 

Pavyo· 

Heybeliada Sanatoryomu birinci Pavyonunda yaptırılacak olan 
tamirat iti açık eksiltmeye konulmuştur. 

~- Eksiltme 8.12.937 günü saat 14,30 da Cağaloğlunda Sıhhat 
ve içtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu Komisyonda 
yapılacaktır. 

2- Mulıue}e, Ekailtme Bayındırlık işleri genel Hususi ve 
fenni şartnameleri Proje ve ketif hülasasiyle buna müteferri 
diğer evrak Koıniıyondan görülebilir. 

3 İstekliler cari aeneye aid Ticaret odası vesikı.siyle 2490 
aayıh kanunda yazıla belgeler ve bu işe benzer l 000 lirahk iş 
yaptatına dair Nafıa Müdürlüğünden almış olduldara mateahhitHk 
veaikaaile muvakkat garanti makbuz veya Banka mektublariyle 
birlikte belli gün ve saatte Komiıyona gelmeleri. ( 789'2) 1207 ----

Kesif bedeli 609 lira 50 kuruş olan Nişautaşmda gü
zelcebahçe sokağı mecrasının yapılması paaarlığa konul
muştur. K şif evrakile şartnamesi levazım müdürlüğünde 
görülebilir. stekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika 
ve 45 lira 71 kuruşluk ilk teminnl makbuz veya rnektu~ 
bile beraber 30 11-937 salı günü saat 14 de (Daimi) En-
cümende bulunmalıdırlar. B. 8038 1290 

İstanbu Sıhhi Müesseseler 
Ar tırma ve eksiltme 

omisyonundan: 
Trabo m mücadele Reialiii için satın alınacak olan 52 kaletıı 

Cerrahi alat çık eksiltmeye konulmuştı1r. 
1- Eksiltme 8.12.937 günü saat 15,30 da Cağaloğlundn Sıhh•t 

v İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasaoda kurulu Komisyond• 
yapılacaktır. 

2- Muhammen Fiat: 1369 lira 40 kuruştur. 
3 Muvakkat Garanti: 102 lira 75 kuruştur. 
4 İstekliler Şartname ve liateyi her gün Komisyonda göre• 

bilirler. 
5 - İstekliler cari aeneyc aid Ticaret odıısı vesikasiyle 2490 

.ayıla kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti 
makbuz veya Banka mektubile birlikte belli ııün ve saatte Ko· 
miayona gelmeleri. (7890) 1205 

YASA 

f ırat nehri üzerindeki beton 
Keban köprüsü 

Şimdiye kadar yurdun şark 

kısmanı garbından ayıran ve n

ıırlRrdan beri "reçilmez, aşıl
maz!,, diye şöhret bulan Fırat 
nehri üzerine ikinci betonarme 
Cumhuriyet köprüsü de kurul· 
muf bulunuyor. 

Köprünün ehemiyeti 

Şarkın geri kalmasındaki 

bin bir iimil içinde Fıratın da 
büyük bir hissesi vardı. O, yurd 
parçaları arasındaki rabıtadıı 

mühim bar engel oluyordu. Fev· 
zi pa,a-Diyarbekir hattı yapıl· 
dıktan sonra şark vilayetleri 
Malatya vasıtasile garba demır

yohl~ bağlanwışta. Bundan 1100· 

ra ayrıca 1W2 de yapılan 111· 

met lnomıa köprüsile şo e ile 
ilk buyük.geçid t min edi miştir. 
liu ıkı mühim geçid şarkla 

garbı birbirine baiJamaldn be· 
rabcr memletı:etm ıhtiyacını kar
tılamt&" kafı deiıldı. 

vunku l:.lazız.ın garbıı:ıd bu
lunan Arap .. ır-Kemalıyc ve Uıv
rı i aavalu;mdcm l:.la:uz.e gidıp 

ııelebııuıek ıçin hrat nebrı Ü• 

zeriaden iıeçmek İcab ediyordu. 
üu yüzdt:n bin bır zor uklar.ı 
uııranılıyordu. Bundan ba1ika 
Eauu.den f.rzincana gidebılnıek 
içia tımdıye kadar bir çok 
nıenımlerde I alatyn 'c Sivas
tan dolaşmuk mecburiyetiyle 
karşılaşıııyordu. Ancak sulnran 
müsaid oldugu zamanlarda bin 
bir teblik içinde nehir üzerin· 
cien bir kayık vasıtasile geçile· 

bıliyordu. 

Fakat senenin bir çok gün
lw,riude sular geçid vermediği 
için bu im~iinlarda knhmyordu. 
Bu büyük m nii ortadan kal
dırmak ıçın dnha eski zaman· 
lardan beri Keban madeni ö
nünde Fırat nehri uz.erine bir 
köprü kurulmasına teşebbüs e
dilmişti . Fak t bu teşebbüs bir 
türlü tahakkuk edememişti . 

Yurdun dört köşesini şose· 

ler ve köprülerlerle birbirine 
bağlamnğı ana prcnsib edinen 
ve bu davayı büyük bir sürat 
ve intizamı tahakkuk ettiren 
Cumhuriyet hükümeti, nBtrların 
başaramadığı bu işi iki aene i· 
çinde aığdırdı. 

Bu mühim köprünün kurul
ması lit35 de kararlaştı ve der· 
hal işe bıışlnndı . 

Köprü nereye kuruldu 

K<Sprü, Kebanın 3 kilomet
re kaynak cihetind,. ve Fıratın 

en dar boğazında, Keban mev
kiinde seçilmiştir. Fırat dığer 
yerlerde 200 300 metre genişli

ğinde olduğu halde burada 50 
metre kadar darlaşmaktadır. 

Burası Fıratm en dar yeri ol
makla ber ber iki tarafı dik 
ve &arp k yahklarla kapalıdır. 

Burada suyun cereyanı çok 
kuvvetlidir. Ayni zamanda dai
mi hava cereyanına da maruz
dur. 

Köprüyü bur ya kurabilmek 
için bütün bu tabii ve cografi 
ıı:orluklarl mücadele etmek i · 

,,,,,,,,, 

ABERL Rİ 

cabediyordu. 1ıte türk mühen· 
disJeri en yeni ve en moderP 
teltnik saye.oıinde bütün bu ırilç• 
lükleri yenmete muvaffak ol· 
muşlardır. 

Çekilen sorluklu 
Fıratın Elaziz aahili ırayet 

sarp ve dik olduğu için burada 
şantiye inşası için düz bir yer 
bulunamamıştır. Bu yüzden ke· 
nar ayakt n 100 metre yüksek· 
liğindeki düz bir yer şantiye 
olarak intihab edilmiştir. Bu 
saha bir yolla ana yolıı bağla11· 
mış, kereste demir, çimento, 
kum \'e çakıl burada topla11· 
mıştır. Demir , kereste ve diger 
malzeme burada işlendikten 
sonra havai bir hatla ElazİJ 

kenarandaki ayağa ve buradaıı 
tekrar bir havai hatla kartı 
sahile geçirilmiştir. Ancak bu· 
rada iskele kurulduktıın sonr• 
karşı sahilde şantiyenin kurul· 
ması mümkün olmuştur. 

Eraziniu çok arızalı ve dik 
ve sarp oluşu yol bulunmaması, 
çalışmayı çok gü;leşlirmiştir. 

Köprü ney maloldu ? 
Tam uzunluiu IU5 metre oları 

bu b tonarme köprü, bütün bu 
zorlu 1 ra rağmen 70 bin lir• 
gibi çok ucuz bir rakamle vü· 
cuda getirilmiştır. Köprüaün ikİ 
ucundaki şosel r en kısa bir 
zamanda bitirilecektir. Keban 
köprüsü Tuncdı h•ıdudund') ve 
şimdiye kadar ışlenmemiş bir 
yurd p:uçıuanda kurulı:ın büyü~ 
bir medeniyet abidesidir. 

oi>Clırımızoc: rlır Balak 
Fabrikası Kurulacak 

iı;tanbal cıvnrında t'ltulan ve 

İstnnbul bnlıkhonesinde mua· 
mele gören balak miktannd•• 
başlıca is~ılıırnl mevıimlerinde 
daima bir ı tibsal fa.dası vardır· 
Bilhassa son seneler içeri inde 
Boğazda e Marmnranan yakıll 
aahillerind ynkalıman külliydli 
mıktar da pnlamut ve torik ba· 
hklara, ayrıca bir ihracat klf' 
meti göstermelerine rağmeP 

denize dökülmekten lmrtarıla· 

ma".Dıştır. 

Halbuki, yıllak istihsal mikta· 
rı, ya\nız bu mıntakada birknÇ 
! üz bin tonu aşmaktadır. Bunuıı 
denıze dökülen kısmı ile tutul• 
matlan Boğazdan geçen miktarı 
hemen hemen yaradan fazlndır· 

Bunu gözönüne alan iktisat 
Vt:kaleti, iatihsal fazlasındnor 

büyü!< ıı rmayeye ihtiy ç gbs· 
ter niyecek şekilde istifadt' et' 
meyi düşünmüş ''e balıktan. 

b şka, ne gıbi işlerde fayda te· 
min edileceğini tetkik ettirmiş 
tir. Neticede bir proje hazırlan• 
mış "e Vekiller Heyetine veril• 
nııştir 

Projeye göre, İstanbulda bir 
balak unu ve balıkyağı fahri 
kası kurmak faydalı oh1caktır· 

Bnhkunu, memlekete her aeııe 
hariçten ithal ettiğimiz bir mad· 
dedir Bilhassa Domuz ve künıe6 
hayvanlaranan besienmesinde 
fazla miktarda kullanılmaktadır· 
Bu mahsulün istihsali de, bu iŞ 
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lsrANBUL SıHHİ MÜE55ESELER 
L-.._ARTTIRMA VE. EKSİLTME KOMİSYONUNDAN 

Bakırköy Emrazı Akliye ve Asabiye hastanesine lazım olan 
~ adet yatak çar4afı ile 1250 adet nevresim açık ekiltmeye 
lıo1l"lmuttur. 

1-Ekıiltme Cağalotlundn Sıhhat ve İçtimai Muavenet Mü-
4Gtlüti binasında kurulu KomisyoDda 8-12-937 günü 1aat 15 de 
hpıJacaktır. 

2-Muhammen fiat: Nevresim 212 Çartaf 113 kuruıtur. 
3-Mu·ukkat sraranti: a68 lira 25 kuruıtur. . 
4-İatekliler ıartname ve nümuneyi her.ün komiıyondaa srö· 

r, bilirler. 

5 İlteldiler cari ıeaeye aid Ticaret Oduı veıikasile 2490 sa· 
)da kanunda yazılı belıreler ye bu İf~ yeter muvakkat ıraranti 
~akbuz veya banka mektubile birlikte belli ğün ve saatte Ko· 
lllizyoııa •elmeleri. (7891) 1206 

\ . 
tı1ı kurulacak ve faıı:la tuiaat 
~••rafına ihtiyaç göstermiyecek 
bır fırıntlan ibaretir. Balıkların 
~ •tka işe yaramıyan kuyruk ye 
~ •t taraflaıile kılçıkları burada 
~ llr.utularak öviitülecek ve un 
•hr e l'etirilecektir. 

8ahkyatı ise, aanayide kulla
'-llab ve ,imdiki halde daha zi
r•de Trabzon mıntaka11ndaa 
btanbula getirilen, b_azı büyilc 
b~ddarın yağlarıdır. lstanbulda, 
. lr iki imalathane bu yatın 
~•tlhsali ile mefiuldur. Tabiatile 
'lrada mevzuubahsolan yağ, 

~•llıayide kullanılanıdır. Yeni 
'-rulacak fabrika , bu itlerde 
hniı mikyasta ıneısrul olacaktır. 

Diter taraftan, umumiyetle 
deniz mahsulleri üzerinde yapı
~n tetkikler de bitiril mittir. 
•zırlanan proje, devlet ıura· 

1111ıdan ıreçmek üzeredir. Bu 
llroje ile balık için olduğu gibi, 
•ilttıer ve aair deniz mahsulleri 
Uttrinde de alınması icap eden 
t'dbirler tHpit edilmiş olAcaktır. 

İbracat İç i; Kredi Başladı 
Mim Bankaların finansman 

1lltetile yaptıkları anla,ma üze
>' •ne ihracalçılara Almanyaya 
töaderecekleri mallara mukabil 
~tcdi verilmeıine başlanmıştır. 
~lndık, yumurta, yapağı, tiftik, 
'ncir, üzüm, yaş meyve ıribi 
~•ddelere yüzde 7,5 ile para 
"erildiği halde bu arada keçikılı 

Tercüme 

•ukabilinde bu mikdarın kabul 
edilmedij"i tüccarların TürkofiH 
ve İktiaat Veklletisae müracaat· 
!arından anlaıılmııtır. 

İthalat Kararllameıi 
Genel ithalat kararnamesinin 
1ayılı liale1iae Malta ve Kıb

rıs ilive edilmittir. Bu karar
namenin neşrinden evvel bu iki 
memleket ile görülmekte olan 
muameleler 7005-2 sayılı kara· 
rı• dördüncü maddeıi hilküm
leri dahilinde tamamlaaacaklar
dtr. Ayrıca, 7005·2 sayılı kararın 
iki sayılı listesine de ırümrük 
tarifesinin 666-2 numarasına 

girea makine veya cihaz kısım
ları ile mantarın ithali İcra Ve
killeri Heyeti tarafıadan karar
lattırılmııtır. 

Yat Çıkarılan Tohumlar 

Yugoslavya hükümeti yat 
çıkarılan tohumların ancak ser
best döviz mukabiliade ihraç 
edilebileceğine karar vermiştir. 
Klerinsr yoliyle yaih tohumların 
ihracatı yaaak edilmiştir. 

Yugoalavyadan Almanyaya 

Almanya ile Yuioılavya ara
ııadaki ticaret ve klerini an\a4· 
masına bazı maddeler ilave 
edilmiştir. Yuıoıluyadan Al
manyaya 100 bin domuz, 400 
vagon yaıl, 400 vagon yumurta, 
400 vaj'on kümes hayvanı, beş 
bin vagon buğday ve on bin 
vagon mııır ihraç edilecektir. 

' 
Bürosu 

Her liaıandan ve her türlü tercüme işleri ve bil
hassa münakasa ve müzayedelere müteallik şıtrtna· 
rnelerin tercümesi derühte edilir. 

Azami ihtimam ve sürat 

Fiyatiar gayet mü'tedildir 

"MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine 
Hususi tenzilat yapılı r "!" ,:. 

Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3-4 • ~ 
Telefon : 49442 :· 

•!• 
•!••)( .. ~it·~ • ~ •!~ •:-& •:c •) •!• 

l1ntıyru: r>llhibi ve yazı i lwı 
l ,::-ektm->i • ! ~m i' Giri 
~ LE 

~ cüdıiı ver: ARTUN 8uıme' ı 
· 1 tı:ı Rilhir ıolı:ıtl. No f 

lst. Ticaret ve Zahire Borsası 
[Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul J 

26 - 1 l - 1937 

FiATLAR ( Cou11 officiels) 
Afioa (Opium) 

Aşatı (Moim) Yukarı (Plus) 

Buğday yumuşak (Ble tendre) 6 15 
Buğday Hrt (Ble dur) 
Arpa Anadol (Orsre Aa.) 

6- -
5 27 50 
48 -

5 37 -
4 9 -

Arpa yemlik 
Çudar (Seigle) 
Keçi kıh (Poilı de Chhre 
Fındık kabuklu (Noiıette.) 
Tiftik mal 

,, otlak 
Mercimek (Lentille) 
Badem iç 
Ceviz içi 

4 •6 -

Peynir beyaz (Fromasre blanc) 
Yapak Anadolu (Mohaire) 

., Trakya ,, Thrace 
Bakla (Fhe) 

55- -
67 - -

"' 4 -

56 IO -
6830 -

4 10 -
Mısır sarı (Malı jaune) 
Suaam (SeHme) 
Pamuk yatı (Huile de coton) 
SuHm ,, l ,. ıesame) 
Fasulye ufak (Haricot He) 
Butday kızılca (Ble roux) 
Yulaf (Avoine) 
Ku, yemi (Millet) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Darı ura (millet j•une) 
Peynir kaşer (Fromaıre kacbere) 
Ze1tin yatı l.ci yemeklik (Huile d'ol.) 
Kaplıca 

Güz Yünü 
İç fındık (Noiı. decor.) 
Nohut iri(Pois cbiche) 

8 20 

35 20 -
8 - -

GELEN (Arrin1eJ1) GİDEN (Exportation) 
İç badem (amande) Afion (Opium) 

Buğday (Ble) 
Arpa (Orsrt!) 
Çavdar (Seigle) 
Un (Farine) 
Mııir (Maiı) 

Kepek (Son) 

571 
385 
30 -

Razmol 252 

Keten tohumu (Gr. Lin) 
Fa1ulye (Haricot ıec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mobaii-e) 
Yulaf (foin) 
Susam (ıeaame) 

102 -

44 50 
54 
15 

Arpa (Orge) 
Tiftik 
K fındık (Noisette) 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Poiı chiche) 
Mercimek (lentille) 
İç CeYİZ 
İç fındık (Noiı dec.) 

DIŞ FIATLAR 
(Marcheı Etrangera) 

Buğday (Ble) Liverpul 
,. ,, Şikago 

2-

31 -

5 28 
Kuı yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) ,, ,, Vinipek 4 94 
Nohut (Poiı Chicbe) 
Zeytin yağı (Huile d'ol.) 
B. Peynir (Fromasre B.) 

33 50 
17 -

Arpa (Orge) Anvera 4 58 
M11ır (Mala) Londra 4 Ol 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 7 44 

İç fındık (Noiı. dec.) 
Tiftik 

Fındık. (noiı.) G.Hambursr- -

" K " 

(Dördüacl ıahifeden devam) 

Fotograf malzemeıi (Har. G. Di,..) .:\~ 524 
Kütahya tayyare meydanı toprak tc:ıviy• iti (MMV) -'! 524 

• Bina enkazı (İlt. Beled.) .\~ 524 
Un ve arpa (Mardin Gümr. Tab.) .,; 525 
Tunceli vil. Mameki, Seyidhan, Şehıu Türuıoet köprüleri intuı 

(Tullceli Nafıa Müd.) .\'! 521 
Kok köaürü (PTT Müd. Ank.) .,! 526 

,, ,, (Nafıa Vek.) ~\: 526 
!'formal bat çam trave11 (DO yol. Ank.) N: 526 
lneboluda ve Tatköpriide mekt. inf. (Kaıtamoan Vil.) ,,! 527 
Yetil mercimek (Kırklareli Tüm.) No 527 
Adi bina tuğla11 ve ıönmemit kireç (DD yol.) S! 527 
Koyun eti (ÇorlM Kor) .ı\!: 528 
• Kurfuu ve çinko (AkhiHr Beled.) ·'~ 530 
Sığır eti ve kuru ot (İıparta Ask. SAK) No 53! 
Bahçe topratı (izmir LiH ve Ortaok. SAK) No 53.3 
• Kayın odunu (Samıun Orm. Ba,miid.) No 534 
Ekmeklik un (Sıva1 Tüm.) No 535 

İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI 
Tepe başında 
Dram Kısmı 

ıiliıı;1ıı:mı,ı ı 
' Llı , 

1111111 
11 

İıtiklal Caddeainde 
Komedi kısmı 

ıııı ııı ıııı 

~ılllıı 

Yalnız 10 Temsil 

• 
KRAL LiR 

Aynaroz Kadısı 
Her yer 50 kuruş 

• Ot (Aık. Fabr. İ.t.) -'! 523 
Harici elbise (İzmir Lise ve Ortaok.) .'\ 523 
Malatyada baımüdürlük binası inı. (lah. U. Mld.) .\~ 524 

Türk sömikok kömürü (İst. PTT Müd.) No 535 
Ena ve techizat ambarı dahilinde dekovil arabalarının tamiri 

(Tophane Lvz.) No 536 
• Boynuz, kemik ve paçavra (Pendik Beled.) No 536 
Sebze: 7 kalem (Tcphane Lvz.) No 537 
Ekmek, erzak ve et (Muğla Ortaok.) No 537 
Yedek ıubay okulu binasının kalorifer tamiri (Tophane Lvz.) 

No 537 

Lundi 29 - 1 1 - 1937 

• Fabrique de tuile (DirectieD Geeerale Sumer Bank) N. 508 
• Moulin Ouekapan ( ,, ,, ,, ., ) N. 509 
• Caisıea de fer et pierrea (Oir. Biena Nat. lıt.) N . 513 
Construction hôpital Regional a Antalia (Vilayet Antalia) N. 513 
Sacre, savon, raisina seca et petrole (Com. AchatMilitaire Artvin•) 

N. 516 
Constr. d'un pavillon a l'bôpital Refioaal Tchaakiri (Com. Per•. 

Vil. Tchaaltiri) N. 518 
Foyera transportablea (Ch. de Fer Etat Haydarpacha) N. 520 
Cbauuures et pantouflea (Vil. Ankara) N. 520 
Beurre (Co•m. lstanbul) N. 521 
Tranaformation en beton arme du pont Alctcbay (Min. Trav. Pub.) 

N. 521 
Conatr. clinique de clıirurgie a l'hôpital Djerabpacba (Com. Ach. 

Universite lıtanbul) N. 522 
Constr. vespaıienne au batiment directorial (Dir. Telephoaes lstaa

bul) N. 522 
Legumes et pain (Fab•. Milit. lııtaabul) N. 523 
Conatruction deı cbeminees et aiuıtemeDt de la terre a la fabrique 

Pacbabahtclae (Dir. G en. Monopoles) N. 523 
Armoires en acier (Min. des Finances) N. 523 
Farine (Com. Acb. Milit. Polatli) N. 523 
Concassare de bles (Com. Acla. Corpa Armee Tcborlou) N. 524 
TravaH pour adductiOD d'eau n uae di•taDCe de 7 lem. (Municip. 

Ererhli Karadeniz) N. 525 
Ho11ille criblee (Dir. E.oole Comaaerciale) N. 525 
Cbarbon de bois (Com. Acb. Milit. Balikeeer) N. 525 
Savon et beurre ( ,, Vize) N. 527 
Rcparation de cbaua.see ıur route Ayvalilc-Bourhaniye et Ayvalilı:: 

(Vil. Balikeaer) N. 527 
• Article1 lıors d'usaıe se trouvaat aux depôts Aaapkapou et Dja-

mialti (Exploitation Akay) N. 529 
Fraiaeuae (Min. Def. Nat.) N. 529 
Paille (Div. Sivaı) N. 530 
Boia (Proc. Gen. Rep. lat.) N. 530 
Rep. au palaia de juıtice a lıı.air (Defterdarat lımir) N. 531 
Constr. a l'atelier photoıraphique dcs muıeea d'antıquite (Dir.Trn. 

Pub. lst.) N. 532 
Conatr. observatoire i. Diarbekir (Dir. Trav. Pub. Oiarbekir) 533 
• Boia de ııapin (Dir. Foret Samsoun) N. 53-<f 
Machine pour copie des projet. (Dir. Trav. Pub. Ut.) N. 534 
Houille (Dir Monopol .. l\011ia) N. 534 
•Machines fonte caoutchouc ete. ete. (Directioa Ventes Douanes llt.) 

N. 536 
Houille (Dir. Mooopolea Edirne) N. 536 
Armoircs et couverturea en lame (Man. lstanbul) N. 536 
Materiel pour illumination electique et reparation deı IDU1'8 du ıalon 

de vente Municipale et reparatioıı bitiment 56 eme ecole l•taa bal 
(Mun. lsbnbul) N. 530 

Lerumes : 3 lots (Com. Aca. Academie de Guerre) N. 537 
Transformation dea foyeu de la casenıe Selimiye et Haydarpaeba 

(Com. Ach. Militaire Seliıniye) N. 537 

Mardi 30 - 11 - 1937 

Anthracite indirene (Dir. Gen . Aff. Medico LegalH) N. 498 
Paıo poıar le penitencicr (Procureur General Tcl.anaklcale) N. 520 
SaucH de tomates (lnt. Ankara) N. 521 
Encre et dorure (Oir. Gea. Monopoles) N. 521 
• Macbine et loco•obile (Dir. V•Dtes Douanes lst.) N. 522 
Beurre fraiı (Intend. Iamir} N. 522 
Coı•umes (f.coles Secondaire1 et lycee1 lamir) N. 523 
Construction bitimeot directerial a Malatia (Dircctioa Gen. Moaop). 

N. 524 
Articlcs plaotograplıiquea (Dir. Gea. Cartor.) N. 524 
Travaux de nifflleıaent a la place d 'aviation tle Kutahia (Dir. Gen. 

Monopolea) N. 524 
• Decombreıı d'un bitimen• (Mun. Iıtanbul) 52-4 
Farine et orr• (Bat .. iUon Surveal. Douan. Mardine) N. 525 
CoD1truction dea pont. ea beton ar•e (Dir. Trav. P11b. Touadjcli) 

N. 521 
Coke (Dir. P. 'F. T. Aakara) N. 526 

,, (MiD. Trav. Pub.) N. 526 
Travenes de sapin (Cb. de Fer Etat Ankara) N. 526 
Construction des 6coles Priıaairea lncbolou et Tachkeupru (Vilayet 

Ka1tamonou) N. 526 
Briquea ordinaires et cbaux vive (Ch. de Fer Etat) N. 527 
Viande de moutctn (Corps Arlllee Tchorlou) N. 528 
• Plomb et ainc (Mun. Akhisar> N. 532 
Terre pour jardin (Com. Ach. Ecolos Secoadaires et lyceoe lzair) 

N. 533 
• Bois d'hMre (Oir. Foret Samıoua) N. 535 
Scmi·coke indiıene (Uir. P . T . T . lıt.) N. 535 
Reparation voiture de depôt de aarcbandiseı (IatHci. Topbaat) 

N. 536 
• Corneı, oı et clliffonı (Mun. Peadik) N. 536 
Lerumes : 7 lotı (lnteud. Tophane) N . 537 
Pain, viande et proviıion (Ecole Second. Mougala) N. 537 
ReparatİOA chauffare central de l' ecele deı officiers do reservH 

(lntend . Tophane) N. 537 
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r clephonc: 49442 

Boite Po.tale N. 1261 

Pour la Publtcit~ a'adreHer 
a I' Adminiatration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adres•e Telegrapbique: 
latanbul MÜNAKASA 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudication 

Mode 
d'adjudicat. 

Prix 
Htimatif 

Cautioa. 
Proviıoire 

Deu d'adjudication et du 
Cahier des Cbarreı 

Jours Heur~ 
~-_,-- -- ..... ~---- ....... ----·----·-~- _,,__..._ - ... 

~ Adjudications au labais 

Construction-Reparation- TraT. Publicı-Materiel de Construction-Cartographie 

Couverture ea fer iı la terra111e et cui•iae de l'hô- Publique 2282 62 171 2l Dir. Hyg. A.11sist. Soc. Diarhalorhlou 1~·12-37 15 

pital deı maladies conta~eusu de Haydarpacha. 
Travau:ı de canalisation au quartier Gulbahtche a Gre a. re 609 50 45 71 r Com. Perm. Munieipalitc lstanbul 30-11·.3i 14 -

Nichantache. ) Dir. !.eonoa. .. " 
Reparation de chaussee s route Balikeser·Kepsut et Publiq-.e 9183 75 Vilayet Balikeser 16· 12-37 15 -

Deunoanbey (aj.). 

Prodyits Ç,hi!!liqees el Pharmaceutiques · lnstruments Sanitaires-F ourniture pour Hôpitaux ______ ... ____ ... _,._ .... --- _.... 

Artides sanitaircs pour l'hôpital Modele de Hay- Publique 632 20 47 48 Dir. Hn. Assist. Soc. Diaghalorhlou 15-12-37 
darpacha. 

14 30 

Hahillement - Chaussures Tissus- Cuirs. 

Giletı pour ehausHura : 3500 p. Pli cada 4910 -

Co.stumH pour les maladcı de l'hôpital des alienea Pli cacb la p . 4 50 
a Bakirkeuy : 1500 p. 

Jaquettes en peaux poar pompier.s : 25 p. (aj.) Publifı!uc la p. 22 -

Toile pour taılleur : 61000 m. Pli cacb 17000 -

Divers 

Aısiettes : 1000 piecea- ld. pour fruits : 300 Publique 2538 -
piecea - Fourchcttea : 800 pieces - Cueillers: 
800 p.-Couteaux: 1500 p.- Verrea: 1000 pieccs 

E.tablia: 6 p. Pli cach 20000 -

Combuatible - Carburant-Huil~s 

Boiı : 16,5 ton .. s- Liınite : 46,3 tonncs Gre a gre 
liıı-aite: 215,5 tonnes et 68,5 tonnea- Boiıı: 73,5 ,, 

et 54, 1 toanea. 

Pıo]İSjons 

Orre : 54 t. Publiqu• 

Analyse du reglement 
concern nt la determination 

de la surproduction 
(Suite du Numero 534 

4- Quantite dea commandes detenues. 
5- Ouantite du ıtock. 
Si le atoclt qui subıiatc apres que l'on a aasure completeae•t la 

coaıommention reste encore de 25 pour cent alora on peut dire 
qu'il y ıurproductioa. 

On voit par la que ı:our affirmer qu'iı y a aurprociuction il faut 
fair• uno enqucte severe sur la aituation du marche et lea conditions 
d11 travail. 

il 
Le reılement avec les prinoipea qu'il a posc• ıe trouve a la ,,e

rite avoir lerik•e un point de vue ıcieııtifique. Le fait que l'on ait 
cree une leırialation pour la surproduetion qui. ıelon les conceptionı, 
peut beaucoup varier, et dont lea cauaeı selon cu conceptions sont 
diverscı et variables et <ıue l'on en ait pri• en consideration toua les 
elementi constitue l'exemple le pi s oriıinal la legislation crece par 
les Et"ts, pour empecher la surproduction. Le röglement dans leıı 
principes qaa'il a poses, dıerche que le produit ait )es qualites requi· 
ses et que, d'autre part, les prix soient conformes aux coaditions 
renerales d11 pays. 

C'eat-iı-dire qu'au cu ou il aurait de la ıurproduction au point 
de vue qualite et que lcs prix soient eleves et lu qualite recher· 
dıees ; pas au111i bonnes on ne puisıe refuser, ıouı pretexte de sur
production , de delivr•r un brevet d'exoneration aux nouveatıx etabJıı
sements qui s'engaırent İı fabriquer deı produits de bonne qHlite a 
bon 111archc. 

367 50 Com. Ach . Coaaaad. G. Protect. 11-12-37 11 -
Foret• a Ankara 

506 25 J lir. Hyg. A1Sist. Soc. Djarltalorhlou 15·12-37 15 30 

41 25 ı Com. Per111. \1unicipalite lstanbul 8-12-37 14 -
1 Dir. Ecom. ,, 

" 
1:275 - Com. Ach. latend. lıt. Tophane 15·12 37 ıs -

190 35 Com. Ac:b. Min. Def. Nat. Ankau 13-12-37 10 

1500 Co•. Acb. Min. Def. Nat . Anlt. 29-12-37 15 -

Coaı . Ach. Milit. Isparta 1-12-37 10 
,, 'l.-12-37 10 

178 Com. Ach. Milit. lıparta 8· 12-37 10 -

La situation de la concurrence industrielle 

L'article 2 stipule pour les branchea d'industrie dont la produc
tion cst reıtee entre lea mains d'unc seule fabriquc, qu'au cas meme 
ou il aurait de la surproduction, on ne prendrait pas en considera· 
tion cet etat de choaeı et que l'on ne refuserait pas la demande d'e
xoneration presentee par un nouvel etablisaement. 
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Avis ficiels 
Du inistere des 

Publics 
ravallJ 

. La ~ourniture de 20 tonnes de lam es en fer, d'uo P b 
estımatıf de 3200 Ltqs. est mise en adjudicatioo, LU11 

le I0-1-938 a 15 heures. 
~e cautionnement provisoire est de 240 Ltqs. ~ 

ı cahıers des charges et ses annexes relatifs a cette affı 
peuvent etre obtenus gratuitemcnt de la Direction de tJ 
teriel du susdit Ministere. 

Les interesıes devront se preıenter Lundi le ıo.ı. 
• 1 h ' 1 

a 5 eures au Bureau de la Commission 
(7886) 1204 2 

Pazartesi 29. 11.1937 

Müd.) .\~ 508 
,, " 509 

• Tuğla ve kiremit fabrikaaı {Sümer Bank U. 
"' Unkapan değirmeni ( n ,, ,, 

• Deınir kasa ve taş (lst. Defter.) .:Y 513 
Antalya Memleket hast. İnşaatı (Antalya Vil.) .:\~ 513 51 
Şeker, sabun, kuru üzü~ ve iaZ yağı (Artvin Aık. SAK) .\ 
Çankırı memleket haıt. pavyon inş. (Çankırı Vil. Daimi Eoc) 

.~! 518 
Küçük vantilatörlü kabili nakil ocak ile boru meageneli ~,b 

nakil teaiih (OD yol. H. paıa) ~'; 520 
Fotin, iskarpin ve terlik (Ank. Val.) ~\~ 520 
Karoıbahu (Ank. Lvz.) ~'~ 521 
Tereyağ (İst. Komut.) ~\! 521 
Prasa (Aıık . Lvz.) .\! 521 
Akça} köpı üsuııün betonarme olarak inf. (Nafıa Vek.) ~\~ 521 > 
Cerrahpaşa baat. yap. şirüji ldiniii binaaı ioş. (İat. Üniver•• 

E. P. Kom.) .\: 522 
Müdürlük bioaaıada yapt. heli (İat. Tel. Dir.) .\~ 522 
Sebze ve ekmek (İst. Aak. Fabr.) .\~ 523 
P b llerd 

ata ahçe arazisa dabilinde yıkılan baca ve diğer mah• 
hafir ve tesviyei turabiye (lnb. U. Müd.J .Y 523 

Saç Jo5ya dohabı (Maliye Vek.) .\~ 523 
Un WolatJı Ask. SAK) .\; 523 
Butday kırdırılmaaı (Çorlu Kor SAK) •\~ 524 
Amaşlar iatikametinde 7 km meufede bulunan ıu isaleai (I''''' 

deniz Ereğli Beled,) .\~ 525 
KriıAe mnden kömürü (Yüks. :kt. ve Tıc .. -Yiek.) .\• :;25 
Manial kömürü (Balıkesir Ask. SAK) .\' a2a 
Sabun ve sadeyaa (Vize A.k. SAK) .\! 527 ~ 
Ayvalık·Burhaniye ılıca yolunun arasında şose tamiri (B•lı"ef 
* Vil.) .\: 527 . . • rj 
Azapkapı ve Camıaltı ambarlarındaki ~şya (Akay işit.) .\~ 5 

Freze makinesi (MMV) .\! 529 
Saman (Sıvas Tüm.) .\! 530 
Odun (İst. C. Müddeium.) .\~ 530 
Adliye binasındaki kalorifer dcireıi üstüne beton arme, b•t~ 

arme kapı çımeuto sıvası ve hela mecralarında hafriyat f 

tamirat ile musluk takılması (İzmir Defterdar.) .Y 531 ıl' 
Asarıatika nıüı.eleri fotoırraf atelyesinde yap. inş. (İst. Nafıa ~t 

dür.) .\! 532 
..Diyarbekir rasat evi inş. (Diyarbekir Naf. Müd.) \~ 533 
~· Çam odunu (Samsun Orm. Bnşmühend.) .\; 534 . 
Proje teksir makinesi (İst. Nafıa Müd.) .\: 534 

.Sömikok kömürü (Konya İnh . Ba~müd.) .\~ 534 ,~ 
• Ham kauçuk, dökme demir, makine va. (İ st. Cümr. Baş01il 

No 536 

Lave marin kömürü (Edirne İnh. 8dşmüd.) No 536 
Dolap ve battaniye (İst. Beled.) No 536 
Beykoz dahilindeki sokakların tenviratında kullana mak rııt~ 

malzeme ile İ.t. 56 ıncı mekt tamiri ve mezat idaresi dı~' 
larının tamiri ve badanası (İıt. Bcled.) No 536 

Sebze: 3 kalem (Harb Akad. Komut.) No 537 r 

Haydarpaon hnst. Selimiye işgal ettiği mutfak ocaklarının köıllO 
yakar hale ıfrağı (Sclinıiye Aık. SAK) No 537 

Salı 30. 11.1937 

Türk antraaiti (Adli Tıp İşl. Gen. Dir.) ,;\! 498 
Ekmek (cezaevi için) (Çanak. C. Müddeium.) .Y 520 
Domates salçası ( Ank. Lvz.) .\~ 521 
Muhtelif mürekkep ve yaldız (inh. U. Müd.) \: 521 
* Kereste. hezar makineıi (İst. Gümr. Başmüd . ) \" 522 
Sadeyağ (lzmir Lvz.) .\: 522 · 

(Dnamı 3 üncü sahifede) 


