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iÇİNDEKiLER: 

a) Müoakasalar 

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

1 r 125 ton mısır. 8 ton . 
Arpa: ıoı ı t on . yu a : · · :?6-3-37 15 -

(Karacabey Harası) 
20 60 teneke içme 

Bir :.ene müddetle yevmiye - 24-3-37 15.30 1 
s uyu. (Dev let Demiryolları) 

1. T . t Nafia işleri, Malzeme, Harita 'i _2 ___ n_ş_a_a_t,_ amıra , _ ~~:,_ _____ _ _ 

. 1 d betonarme Dcğir-
Menemen-Muradıye yo ~n a N f y kaleti) 13-3-37 15 

d k - .. .. .. n•aalı ( a ıa e 
men ere oprusıınun ı ., . 1 1> l d) 25-3-37 15 -

L' 1 . ' n..:aatı (.st. >e e . Florya soyunma ka uıne erı 1 ., • 

13 Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.ı. 

. l' k 3001) m. kaputluk 
4000 m. kışlık ellııse 1 ve 13-3-37 10.5-11 .S 

kumaş. (Deni :r. Levazı m) ! 
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a) MÜNAKASALAR 

1 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Karacabey Merinos Yetiştirme Çiftliği MUdürlüj'ünden: 

l - Karacabey Merinos y ctittirme Çiftlıği hayvanatı 

000 k·ı 125 000 kilo yulaf, 8.000 ihtiyacı için 100. ı o arpa, · 
kilo mısır danesi kapalı zarf usulile eksi itmeye konmuş-

tu~ b h 
2- Arpanın beher kilosuna altı kuruş, yulafı n e er 

· · b her kilosuna altı kilosuna altı kuruş, mısır daneıının e 

kurut fiat tahmin edilmiştir. . 
3- Eksiltme 26 mart 937 tarihine musadıf cuma gü-

nü ıaat 15 te dir. 
4 - Eksiltme Karacabey Harasında müteşekkil Meri-

1 komisyonunda yapıla· noı Yetiştirme Çiftlıği satına ma 

caktır. 

k 1050 r a alınacaktır. 5 - Muvakkat teminat olara ır 
. d 2490 sayılı kanu-6 - isteklilerin gün ve aaatın e ve . .

1
• 

1 nun tarifatı dahilinde komiıyona müracaatlerı 1 an ° u· 

nur. 

. 1 1 1 tme U İdaresinden: Devlet Demiryolları ve Lıman arı f e · 

t h · edilen ve bir ıene Beher teneke bedeli 9 kuruş a mın • 
· • 20 azamı 60 te· 

müddet teahhüt edilecek yevmıye asrarı 1 ıc ~o d 
b aüoü saat "•'' a neke içme suyu 24-3-937 çarşam il a 

'd b·nasında satın alına-açık eksiltme ile Ankarada ı are 1 

caktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 121.50 liralık 

teminat ile kanunun tayin ettiği veıikaları ve 

porunu aynı gün muayyen 
vermeleri lazımdır. 

aaatte komisyon 

Şartnameler Ankarada malzeme daireıinde 

lir. 

muvakkat 

tahlil ra

Reisliğine 

görülebi· 

1 
J 

•• 

'GAZETESi 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

2 
İnşaat- Tam i rat-Naf1a işleri ve Malzemesi-Harita 

Nafıa Vekaletinden : 

31-3-937 tarihli çartamba günü saat 16 da Naha Vekaletinde 
Şose ve Köprüler ReiıliQ'i Eksiltme Komisyonu odasında İzmir 
Vilayetinde ve Menemen·Muradiye yolu üzerindeki 43.()()6 lira 
29 kuruş ketif bedelli betonarme Değirmendere köp;-üsü inşaatı 
kapalı zarf usulil"! eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme şartnamesi ve buna mütefcrri diğer evrak 215 kuruş 
mukabilinde Nafıa Vekaleti Şoıe ve Köprüler Reisliğinden alınll
bileccği gibi İzmir Nafıa MüdürlÜQ'ilnde görülebilir. 

Muvakkat teminat 3226 liradır. 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin müteahhitlik veıikaaını 

göstermeleri meşruttur. 

Teklif mektublımnın 31-3-937 çarşamba günü u at lfie ka~ar 
Komisyon Reisliğine verilmesi lazımdır . 

İstanbul Belediyesinden 

İDAREHANE : 
Yoğurtcu han , 1 ci k a t 

No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

iLAN ŞARTLARI 
İdarehanemizde görüşülur 

Telegr.: İst. MÜNAKASA 
Telefon : 49-t42 

Posta kutusu N. 1261 

uzunlukları sekizer metre ve dipden iki metre yukarda 
çevreleri 60 ve tepede 40 santimetre olacak ve bu di
rekler 15 Mayıs 1937 tarihine kadar kesilmiş buluna
caktır. 

6- Eksiltme 18·3-1937 Perşembe günü saat 15de Si· 
vasta Vilayet P . T. T. Müdürlüğü binasında toplanacak 
eksiltm~ komisyonunca yapılacaktır. 

1 - istekliler 2490 numaralı kanunun tarifatma muva
fık olarak ihzar edecekleri teklif mektuplarını 6ıncı mad· 
dede gösterilen saattan 1 saat evveline kadar Sivasta 
Eksiltme komisyonu riyasetinde teslim etmelidirler. Posta 
ile gönderilecek tekiif mektuplarının eksiltme saatinden 
bir saat evveline kadar gelmiş olması lazımdır. Postada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. 

8 - İsteklilerin 3297 numaralı ve 7-5-1936 tarihli 
resmi gazetede münderiç talimatnamede gösterilen ehli
yet vesikasını vermeleri icabeder. 

9 - Şartnameler Sivasta ve Tokat'da Vilayet P. T. T. 
Müdürlüklerinde ve Koyulhisar Posta ve Telgaaf merkez 
Şefliğide görülebilir. 

5 
Müteferrik 

Edremit Askeri Kıtaatından: 

Keşif bedeli 15873 lira 22 kuruş olan Florya plajı te· 
sisatmdan soyunma kabineleri inşaatı kapalı zarfla ek· 
ailtmeye konulmuştur. Şartnamesi ve keşif evrakı 80 ku· 
ruı bedelle Levazım Müdüriyetinden alınır. İhalesi 25 
mart 937 perşembe günü saat 15 de yapılacaktır. İstek
liler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ile 1190 lira 49 
kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektubunu havi 
teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evvel Daimi En· 
cümene vermelidirler. (MJ 

3 
Mensıcat - Elbise - Kundura-Çamaşır v.s. 

Tümen birliklerinin ihtiyacı için pazarlikla 5 adet yangın tu• 

umbaaının 20-3· 1937 Cumarteıi ıünü aaat IOda yebiden ihalesi ya 

pılacaktır. Yangm tulumbalarının tahmin bedeli 1100 liradır. ihale 

20-3-1937 Cumartesi ıünü saat IOda Edremit Askeri satınalma Ko· 

misyonu binasında yapılacaktır. Yangın tulumbalarının kat'i temi· 

natı 165 liradır. Evaaf ve feraitini ıörmek ve bilmek iıteyenler 
için Komiıyonun her aün açık oldoğu. 

Deniz Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 8550 lira olan 3000 metre ka
putluk kumaş, 13 mart 937 tarihine rastlayan cumartesi 
günü saat 1 ı ,5 da pazarlıkla alınacaktır. 

Muvakkat teminatı 641 lira 25 kuruş olup şartnamesi 
komisyondan hergün parasız verilir. 

İstanbul Levazım Amirliği Sabnalma Komisyonundan: 

İıtanbul eşya ve teçhizat anbarı için bir adet kumaş 
ölçme aleti 26 Nisan 937 pazartesi günü saat 14 de T o
phanede Satınalma komisyonunda açık eksiltme ile alına
caktır. Tahmin bedeli 3200 liradır. İlk teminatı 240 lira
dır. Şartname ve kataloğu komiıyonda görülebilir. isteklile· 
rin belli saatte komisyona gelmeleri. 

İsteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla ve 
muvakkat teminatın İstanbul Defterdarlığı muhasebe mü· 
dürlüğüne yatırarak mukabilinde alacakları makbuzla bir· 
likte ve belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komis
yonumuza müracaatları. 

b) M Ü Z A V E D E L E R 
.. • • 

Tahmin edilen bedeli 10600 lira olan 4000 metre kış
lık elbiselik kumaş, 13-3·937 tarihine raslıyan cumarteıi 
günü saat 10,5 da pazarlıkla alın.~caktır. . . 

Şartnamesi komisyondan hergun parasız verılır. 
İsteklilerin, 2490 sayılı kanuna yazılı vesikalarla ve 

795 liradan ibaret olan muvakkat teminatı İstanbul Def
terdarlığı Muhasebe müdürlüğüne yatırarak mukabilinde 
alacakları makbuzla beraber ve belli gün ve saatte Ka
sımpaşada bulunan komisyonumuza müracaatları. 

4 
Kereste, tahta ve saire 

Sivas Vilayeti P. T. T. Müdürlüğünden: 

İki bin ikiyuz çıralı çam direği için 3.3.937 çarşamba 
günü yapılacak eksiltmede ha~ıl olan. muhal~fi kanun vazi-

1 
yetten dolayı zarflar kabul edılememış olduguodan mezkur 
direkler şeraiti atiye dairesinde tekrar kapalı zarf usulile 1 

eksiltmeye konulmuştur. . . ı 
ı Telefon hattı için Koyulhısar kazasının iğdir or- 1 

manlarından kesilmek ve Zara kaza merkezinde tesellüm 
edilmek şartile 2200 adet çıralı çam direği alınacaktır· 1 

Bu Ormanın tarifesi 250 kuruştur. 
2 - Tahmin edilen bedel beher direk 4 liradır. 
3- Muvakkat teminat mıktarı 660 liradır . 
4- Eksiltme kapalı zarf usulile zapılacaktır. 
5- Fenni şartnamede yazılı olduiu 2ibi direklerin 

1 
4 

Emlak 

Ortaköy 

Beyoğlu 

1 

İstanbul Defterdarlığından: 

Muhammen 
kıymet 

Lira K. 
: Portakal sokağı eski 19 yeni 23 sa-
yılı maa bahçe hanenin lOda 4 his · 
sesı. 2400 00 

: F eridiye cadddesi eski 94 yeni l 08 
sayılı hanenin 8 de 3 hissesi. 

Çakmakçılar : V alde hanı birinci katta eski 3-3 1, 
762 17 

Tahtakale 
3 2, ~,4 1 sayılı odaların tamamı 
Rüstempaşa mahallesinin Canbaz 
laanı caddesinde eski 1 l yeni 36 
sayılı dükkanın 38320 de 7 45 l his-
sese (Mubadil ikinci tertip tasfiye 
vesikasile) 

541 44 

583 32 
Beyoğlu Tatavla Rus ve Kostantin Harata 
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Mesaha sokağında eski 59ila 67 veni N. M. S 
60 ili 68 sayılı 4 121 67 243 34 
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5 121 67 243 34 
6 121 67 243 34 
7 121 67 243 34 
8 121 67 243 34 
9 121 67 243 34 

10 112 98 225 96 
l 1 112 98 225 96 
14 12 1 67 243 34 



ı Sayfa 

Yukarıda yazılı mallar 19·3·937 Cuma günü saat 14de 
kadar peşin para ve açık artırma ile satılacaktır. Satış 

bedeline istikrazı dahili ve yüzde 5 faizli hazine tahvil· 
leride kabul olunur. Taliplerin vakti muayyeninden evvel 
yüzde yedi buçuk pey akçelerini yatırarak mezkür gün 
ve saatte Defterdarlık milli Emlak müdürlüğünde müte
ş ekki l satış komisyonuaa müracaatlari. 

Kanunlar. Kararnameler, Ticaret muhadeltr 

1705 numaralı ticarette tağşişin men'i ve ihracatın mu
rakabesi ve korunması hakkındaki kanunun birinci 

maddesi mucibince Türk portland çimento 
ve yüksek fırın portland çimento norm-

larını tayin eden karar 

(Dünkü nüshadan devam) 

2. d Çimentoların izafi sıkleti: 
Portland çimentosunun izafi sıkleti 3,03, yüksek fırın portland 

çimentosununkinin ise 2,Sden aşağı olmıyacaktır. 
3. e Çimentoların cer ve tazyika mukavemetleri: (Tazyik 

iletinin bulunmadığı yerlerde çimentonun mukavemeti yalnız cer 
ileti ile de muayene edilebilir. Çirnento nornıallarının taleb etti
ği asgari cer mukavemrti, muayene edilen çimentoda bulunduğu 
takdirde, evsafına göre o çimentoya normal veyahud çabuk sert
leşen çimento namı verilir. İlıtilifı vaziydlerde cer ile beraber 
tazyik muki\vemetinin de yapılması lazımdır. Çimentonun her iki 
asgari mukavemete malik bulunması mecburidir.) 

Bir vahid ağırlığı çimento ve üç vahid ağırlığı normal kumla 
yapılan harcın l cm2 nm asgari mukavemetleri aşağıdaki rakam· 
lardan dun olmamalıdır: 
Harcın mukavemeti 2 3 4 

3 günlük 7 günlük 28 günlük 28 günlük 
suda suda suda+ kombine; 6 

Çimen'o 
Cerre mukavemet 
KgCm2 22 
Ta:ıyika mukavemet 
Kgcm2 300 

Çabuk sertleşen 
Cerre mukavemet 

27 

350 
~imento 

gün suda 21 
gün havada++ 

32 

400 

Kg cm2 27 34 42 
Tazyika mukavemet 
Kg cm 2 350 425 525 

+> Suda muhafazadan anlaşılan mana: tecrübe ediecek par
çalar 24 aaat rutubetli havada kaldıktan sonra, parçalar tecrübe 
rünler"ne kadar 18 200 c suhunette suyun içinde durmalıdır. 

+-H Kombineden anlaşılan mana: tecrübe parçaları 24 ıaat 
rutubetli yerde kaldıktan 11onra, altı gün 18-20J C suhunette su· 
yun içinde ve 21 gijndf' 18-20ll suhunette olan bir yerde dur 
malıdırlar. Hararet harcin mukavemeti üzerine hissedilecek dere· 
cede müessir olduğundan, tecrübe yerinin harareti ııkı kontrol 
altında bulundurulmalıdır. 

il. a Çimentoların ambalajı: 
Çimento üç şekilde piyasa çıkarılabilir. 

a) Fıçılarda (ahşap veya saçtan 1• 

b) Kiğıd, jüt veya buna benzer örgülü torbalarda. 
c) Ambalaj edilmeden. 
2 Fıçıların safi ııkleti 210·214 kg. olacaktır. Fıçılar çimento 

akmıyacak veçhile imtizaçlı ve metin olacaktır. 
Kiğıd ve jüt çuvalların safi sıkleti 50,23-5:),50 kg. olacaktır. 
3- Nakil eınaaında ambalajın cinıinaen mütevellid zayiat 

yüzde 2 den fazla olmamalıdır. 
4- Fıçı ve torbaların veyahud etiketlerinin üzerinde atağıda

k i noktalar yazılı olacaktır. 
a) Fabrikanın iımi ve alimeti farikası. 

b) Çimentonun cinsine göre etiket veya torbalara konacak 
işaretler: Portland çimentoıu sarı etiket veya renk, çabuk sert· 
leşen portland çimentosu: kırmızı etiket veya renk, yükıek fırın 

portland çimentosu: mavi etiket veya renk, çabuk ıertleşen yük
ıek fırın portland çimentosu: mavi-kırmıı.ı etiket ve renk de çiz
giler taşıyacaktır. 

c) imal olunduğu tarih (sene). 
d) Gayrı ıafi sıkleti. 
e) 28 günlük asgari cer ve tazyik mukavemeti. (a·e fıkraları 

mucibince, fabrika yazdığı husuutı garanti etmeğe mecburdur. 
5 Çimento ambalaj edilmeden ancak bu işler mahsus kam-

yon, mavuna ve vapurla sevkedilebilir. 
6- jüt torbalar yeni, dikişleri içerdcn ve ıayet aağlam ola

caktır. 
7- Fıçı ve çuvalların ağızları her fabrikanın kendine mahaus 

mühürlerile kapatılmış olacaktır . (Torbalar ventilli ise mühüre 
lüzum yoktur.) 

8 - Çuvalların sıkleti: gayrı safi sıkletin yüzde 1 ini, fıçılarda 
yüzde 7 sini geçmiyecektir. (İdhal edilen çimentoların normlara 
uyup uymadığı nm kontrolunu gümrükler yapbracaktır.) 

3. b Çimentoların piyasaya çıkarılması: 
a 200 ton<fan yukarı yapılııcak teslimat için: 
1- Çimento fabrikada torbalar ve fıçılar içinde ve etrafı kapa· 

lı kuru ve tesiratı havaiyeden müteesir olmıyacak mahallerde 
aaklanacaklır. Her sipariş ve teslimata tekabül eden partiler 
ayr. ayrı muayene ve kontrolları kolay bir tarzda iıtif edilmiş 

olacaktır. 

2- Gerek torba ve fıçıların muayenesi ve gerek tecrübelere 
mahsus nümune alınması için yapılacak nakil, devir, yeniden is· 
tif gibi ameliyat fabrikanın adamları tarafından yapılacak ve 
masrafı fabrikaya aid olacaktır. Bn hususta fabrika azami kolay
lık gösterecektir. 

3- Malın teslimi esnasında torba ve fıçılar tamamen hüsnü 
halde bulunacaktır. Rutubetten bozulmuf çimentolar ve yırtık, 

delik, rutubetten bozulmuf alelüumnm kusurlu torba ve fıçılar 

reddedilecektir. 

MÜNAKASA GAZETESi 

4- 200 tondan yukarı teslimatın kabul muamelesi satıcı ve 
alıcı isterse, silolarda da yap,labilir. 

b· 200 tondan atağı yapılacak tealimat için: 
1 · Alıcı kendisine ayrıl mı' olan çimentoyu fabrikada tesellüm 

ederken nümuneler alabilir ve kendi hesabına tahlil ettirebilir. 
Devlet IAboratuvarında yapılan tecrübe netice(eri menfi çıktıtı 

takdirde, fabrika çimentoyu ıeri alacak ve müşterinin bütün 
masraflarını tazmin edecektir. 

c- Her türlü teslimat: 
1- Ambalajlı çimentonun ağırlık konlrolu, alıcı tarafından 

gösterilecek olan torba ve fıçıların tartılmasile yapılır. Tartıla

. ı cak miktar her defasında taalimatın yüzde 5 dununda olmıyacak 
ve yüzde 7,5 nu geçmiyecektir. 

1 Torba ve fıçı ııkletlerinin kontrolu için de her partide zarf 

1 
adedinin azami yüzde _ıo u tartılır. Çime~to _v~ zarfların sıklet 

' kontrolu için aşağıdakı tolerans kabul edılmıflır: 

Toleranı (+) yüzde 0,IO dır. 

Satıcı kendi tartı aletlerini ayarlanmıt ve iyi bir halde bulun· 
durmaQ-a mecburdur. 

3. c Tecrübe için alınacak çimento: 
Tecrübe için alınacak çimento miktarı, teslimat torba ve fıçı 

ile yapıldığından beher 15 ton için asgari 15 torba veya 5 fıçı· 

dan seçilmek üzere mecmuu 10 kilonun dununda olmıyacaktır. 

Düküm halinde yapılacak teslimatta beher 50 ton için 20 kilo 
nümune alınacaktır. 

Nümur.eler çuval ve fıçılarda veya ambalajıız olarak saklan
dığı silo, ambar gibi yerlerde olan çimentoların üst tabakaların· 

dan değil, muhtelif yer ve irtifalardan bir boru vasıtasile alınır. 
Beher 15 tonluk partide muhtelif çuvallardan veya fıçılardan 

alınan nümuneler iyice birbirine karışıldıktan ıonra 2 kısma ay· 
rılarak su ve hava girmiyecek kadar sıkı kapanan teneke veya 
cam kaplar içinde konur. İki tarafın (iki taraf satıcı ve alıcıdır. 
Satıcı ister müstahsil isler tüccar veya vasıta olabilir) mühürle
rile mühürlenir. Bu nümunclerin biri malı verende diğeri alanda 
ve üçüncüsü de lüzumunda tecrübeyi tekrarlıyabilmek için mu· 
tabık kalınac4k bir yerde saklanır. 

Tecrübeler matlub evaaf ve şartlara uygun çıkmazsa satan 
bu tecrübelerin yeniden yapılmasını taleb edebilir. Bu yeni tec
rübeler muhakkak Devlet müe11eseleri laboratuvarlarından birine 
yapılacaktır. 

Menfi netice taayyüd eylediği takdirde, o parti alıcı tarafın· 
dan kayıdıız, şartaız reddedilir. 

Bir çimentonun reddi için 1-11 e fasıllarında yazılan muhtelif 
tecrilbelerden her hangi birisinin neticesinia menfi çıkması ve 

istenilen evsaftan yalnız bir taneıinin bile bulunmaması kafidir. 
Tecrübe masraflarını ve çimento alınmış ve başka bir mahalle 
nakledilmişse, nakil, tahmil, tahliye, depo ücretleri gibi alıcının 
yaptığı bilcümle masrafları satıcı ödemeğe mecburdur. 

Reddedilen çimentolar bir yere satıcı tarafından nakledilecek 
ve diter mallara karıştırılmıyacaktır. Tecrübeler için alınacak çi· 
mentonun bedeli alıcı tarafından ödenmiyecektir. 

Alınan nümunelerin tecrübel~ri azami 3 ay içinde yapılmalıdır. 
4. Tecrübelerin yapılma usulü: 

a) Tecrübe için laboratuvara getirilen çimento, getirildiği va· 
ziyette tecrübe gününe kadar rutubetsiz, kuru bir yerde muhafa
za edilir. Çimentoyu muhafaza eden kap tahrib edilmiş veya ıs · 

lanmış ise, kabın şekli ve vaziyeti laboralu\ ar defterine kayd e
dilir ve bu gibi nümunelerin tecrübelerini yapılıımaz. 

b) Laboratuvar• getirilen çimento ile tecrübeye ba,lamadan 
evvel, çimento cm2 da 64 delik bulunan bir elekten geçirilir. 
Üstte kalan kısmın vaziyeti liboratuvar defterine kaydedilir. E· 
lekten ıeçen çimento iyice karıştırıldıktan sonra tecrübeye konur. 

c) Çimento, kum ve suyun aynı harareti almaları için bunlar 
tecrübeden evvet ayni yerde 12 saat kadar bir müddetle bırakı

lır. Odanın derecei harareti 18-20 O C arasında olmalıdır. Labo· 
ratuvar de~erine hergün a::ami ve asgsri derecei hararet kayde
dilmelidir. 

d) Tecrübeler için maı mukattar veyahud iyi (içme suyu) kul

lanılabılir. Su mıkdarı ya hacim veyahud sıklet itibarile ölçülme· 
lidir. Su ölçülen kabın içi ıslak olarak tartılmalıdır. 

e) Tecrübe parçalarına verilecek şeki l ve onun imal tarzı ve 
tecrübenin yapılması esnasındaki bütün ameliye mümkün olduğu 
kadar müsavi şartlar altında yapılmalı ve makineleşlirilmelidir. 

Ancak bu suretle elde edilen neticelerin mukayesesine imkan 
hasıl olur. 

4 . a İzafi sıklet: 

Çimentonun izafi sıkleti (şekil 1) "Schumann,, veya ba ~ka bir 
Volumenometresi ile tesbit edilir. 

"Schumann,, aleti 100-150 cm3 hacminde ,i,eye benzer bir 
kaptır. Bunun ağazına taksimııtlı bir cam boru takılmıştır. Bunun 

ağazına taksimatlı bir cam boru takılmıştır. Bunun hacmi istia· 
bisi 50 cm3 taksim edi'miştir. Kullanılmadan evvel şişenin her 
iki kısmı alkol ile temizlenip kurtolacaktır. Aletin alt kısmı tre· 
pantin yağı ile doldurulduktan sonra, cm taksimatlı boru dikkat· 

le şişenin üzerine geçirilir. Boru şi'e ne bir pipet vasıtasile sı · 
fır hanesine kadar rerepantinle doldurulur. Tecrübeden evv~l 
cam alet ve çimento aynı yerde 6 saat kadar müddetle muhafa· 
za edilerek, bunların aynı derecei harareti almaları temin edilir. 
Bu suretle hararet farkından hasıl olacAk hatalara meydan veril

memiş olur. 

100-1 IO O C derecei suhunette çimento bir saat kurutulduktan 
ve eksikatorda soğutulduktan ıonra 1 miligrama kadar c!oğru 

olmak üzere 100 g . çimento tartılır. Bir kiğıt veya huni vasıta
ıile çimenio bu şişenin içine konur. Çimentonun tıkamasına ve 
yapışmasına mini olmai< için, aleti daima hafifce aarsm:ık ve 
oynatmak lazımdır . Bütün çimento aletin içine konduktan sonra, 
20·25 dakika bu vaziyette bırakılır. (Bu suretle çimento ile bna
ber yağın içine girmiş olan havanın çıkınasma vakit bırakılmış 
olur.) 100 gram çimentonun ne kadar yer kapladığını tesbit et· 
mek için iskaladaki mayiin yüksekliği okunur. Konulan çimento 
miktarı, işgal ettiği cm3 ile taksim edilerek, çimentonun izafi 
sıkleti bulunur. M~seli: 

100 
== 3,067 

32,6 
( Devamı var) 
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Paralar Çekler 
Alış Satıt Alış Satıt 

1 Sterlin 612,50 612,50 London 615, 614, 
1 Dolar 123, 126,- Nev York 0.79475 0,7955 

20 Fransız Fr. 111 , - l 14,- Pariı 17,375 17.395 
20 Liret 120, 125- Mi lan o 15,IOIO 15,1335 
20 Belc!ka Fr . 80,-- 84,- Brüksel 4,7125 4,7125 
20 Drahmi 18, 18, Ati na 89,02.5 89,17 
20 İsveçre Fr. 565,- 575, Cenevre 3,4894 3,4850 
20 Leva 20,- 23, Sof va 64,82IO 64,8210 

1 Florin 63,- 63,- Amsterc!am 1,4550 1,4550 
20 Çek kronu 70,- 75, Prag 22,8013 22.8013 

1 Avusturea Si. 20,- 23,- Vivana .f,2425 4,2450 
1 Mark 25, 28,- Madrid 11,5150 11,5150 
1 Zloti 20. - 22. Beri in 1,9792 1,9792 
1 Pengü 21,- 23,- Vartova 4,1815 4, 1883 

20 Le\' 11 ,50 11,50 Budapeşt 4,1938 4,3830 
2{) Dinar 48,- 52, - Bükreş IO ,795 108,605 

Ruble -.- -,- Belgrad 34,69 34,69 
İsveç kuronu 30, - 32. Yokohama 2,7925 2,782'l 
Tür:C altını 1037, 10.~8.- Moskova 24,375 24,375 
Banknot Os.246, - 247,- Stokholm 3, 1588 3,1588 

PİYASA HABERLERİ 

Floryada yem tesisat 
Floryadaki imar faaliyetine 

havz.ların açması dolayısile ye· 
niden başlımmıştır. Geçen sene 
inşasına başlanan modern ka
binelerin mühim kısmı tamam· 
lanmıştır. Geri kalan kısımları 

da yaz ba,laogıcına kadar bi
tirilmiş olacaktır. 

Mevsim başlangıcına kadar 
kafi derecede kabinı.> inşaatı 

yapılırsa eski kabineler tama
men kaldırılacak ve bunların 

bulunduğu yerlerde kumluk ya· 
pılarak plajın deniz kenarındaki 
kısmı genişletilecektir. Bundan 

başka plajın geriıinrleki araziye 
şimdilik büyük mikyasla otel
ler yapılacuktır. Büyük otelin 
inşaatı daha sonraya bırakıl· 

mıştır. Ayrıca halkın plaja rağ 
betini arttırmak için esaslı ted
birler alınmaktadır. Bilhassa 
otel , içki, yemek ve plaj fiyat· 
ları yeniden ve asgari hadde 
indirilecektir. Her hangi bir 
ihtikarın önüne geçilmek üzere 
de mevsim esnasında sıkı kont
rollar yapılacaktır. Bu sene 
içinde plaj arkasında büyük bir 
gazino d.ı inşa edilecektir. 

Diger taaftan Nafıa Vekaleti 
tren fiyatlarını indirmeğ'e karar 
vermiştir. Sirkeciden Küçük 
Çekmeceye kadar olan tren 
ücretleri Haydıarpaşa·Pend i k a· 
rasındaki fiyat nisbetinde indi · 
rilecektir. İki sene evvel tatbik 
edilen komple biletlerin de bu 
sene yeniden ihdası düşünül· 

mektedir . Bu suretle tramway, 
tren ve plaj ücretleri de dahil 
olmak üzere tenzilatlı komple 
b\letler yapılacaktır. Otellerce 
fazla kalacaklarla plajlara abo 
ne olacaklara da muhim tenzi· 
lit yapılacaktır . 

Letonya i!e ticatd 
Letonya ile Türkiyenin ticari 

münasebetlsri son zamanlarda 
memnuniyetbahş bir şekilde in· 
kişaf etmekte bulunmuı,tur. 

Son iki ay zarfınd İstanbul, 
İzmir ve Mersinde Letonyaya 
170,000 kilo üzüm, 52,000 kilo 
incir ve 12,000 kilo ceviz ihraç 
edilmiştir. Bu malların bedel· 
leri, Letonyadan ithal edilmiş 

bulunan kibrit çöpü bedellerin
den mütevellit bloke paralarla 
ödenmiştir. 

Memlekf'timizd en ihraç edilen 
mallar için Letonyada menşe 

şehadetnamesi aranmakta ol
duğundan, Letonyaya ihracat 
yakan tüccarlarımızın bu hu· 
susta müteyakkız bulunması la· 
zımdır. 

Emniyet sandığı taksitle 
emlak satmaia başladı 

Emniyet 1andığı, mü,terile-

rine yeni bazı kolaylıklar te
min etmiştir : Bunlardan biri 
emlak satışına, diğeri de em· 
lak ikrazları için alınan faiz ve 
komisyona balluk ediyor. 

Son senelerde borcu öden· 
miyerek Emniyet sandığının 
elinde kalmış oldukça mühim 
miktarda emlak vardır. istan
bulun muhtelif semtlerinde bu
lunan bu emlakı Emniyet aan· 
dığı kendi namına tapuya bağ
ladıktan sonra satılığa çıkar
maktadır. Fakat sandık idare 
heyeti, mülkü eski sahibine 
iade etmek üzere bu mülkü 
daha altı ay müddetle satılığa 
çıkarmıyarak bekletmektedir. 
Şayed mülkün eski sahibi, gene 
malını kendi üzerine almak iı· 
terse Emniyet sandığı bu .mül· 
kü müzayedeye çıkarmaksızın 
mal sahibine bedeli mukabilin
de iade etmektedir. 

Fakat bu 6 ay içinde de mü· 
racaat etmediği takdirde Emni· 
yet sandığı bu mülkü müzaye
de ile satılığa çıkarmaktadır. 
Sandık idaresi, elinde kalan bu 
emlika kolayca müşteri bul· 
mak için yeni bir usul ihdas 
etmiştir. Emlak, kıymetinin 4 
te biri peşin verilmek ve mü· 
tebakisi 8 senede, 8 müsavi 
taksitte ödenmek üzere talibi
ne satılmaktadır. Sandık bu 
taksitler için de senede yüzde 
5 faiz almaktadır. Ancak, borç· 
lunun resümalden y11pacağı 

teslimat üzerine faiz miktarları ~ 
da indirilmektedir. 

Bundan başka sandık, san
dığa ipotek edilen kirgir ve 
ahşap binalarda şimdiye kadar 
alınan komisyon miktarını da 
biraz. indirmiştir. 

Emniyet sandığı şimdiye ka
dar kirgir binalarda yüzde 9 
faiz Vf' yü:ıde 1,5 komisyon, 
ahşap binalar için de züzde 9 
faiz ve yüzde 2 komiıyon alı· 
yordu. 

Borçlu senelik faiz ve ko
misyvn da dahil olduğu halde 
borcunu zamanından tamamile 
ve yahud resümalden yüzde IO 
vermek üzere ödediği takdirde 
kirgir binalarda alınan bu yüz
de yarım komisyon borçluya 
iade ediliyordu. Fakat zama· 
nında borcunu ödemiyen borç· 
luların hesabına komisyon 
miktarı yüzde 3 olmak üzere 
yürütülüyordu. 

Şimdi Emniyet sandığı, kir· 
gir binalarda normal şekilde 

alınan bu yüzde 1,5 komiıyonu 
yüzde bire ve müddeti f.?çen 
zünler için alınan yüzd üç ko· 
misyonu yüzde ikiye endirmiş· 

tir. Ahşap binalarda tabii va· 
ziyette alınan yüzde üç komis· 
yonu da yüz.de ikiye endirmit· 
tir 
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Gelecek üç gün zarfında vuku bulacak 
Miinakasa ve Miizayedeler hakkında 

MUHTİRA ~ 

-·-
Cuma 12-3-937 

t .. d H yeti) .\" 275 
Şamran kanalının inşası (Van su e u e ) \' 258 

M . · (T hane Levazım • • • Yollama üd. mavnasının tamırı op A S ) \' 281 
Elbise: 120 ad: • iş elbisesi: 150 ad. (Kırıkkale 5 ' • • 

Çivi: 35500 k. (inhisarlar İd.) ,\: 28l k merdi-
• O k l t l ba hortum, ova, Muhabere malzemesı: l a e'll • u um. ' 

1 
k t ) \' 281 

ven yangın söndürme aleti (30 ad.) (lstanbu omu an. · 
' \' 281 Font boru ve aksamı (Ankara ~el~d.)1 · -

12400 
k. (İst Güm.).\'279 

•Manyezit kalsine 241000 k. - Zıraı a at 
Yulaf: 110 ton (Vize) .\~ 290 . k Kom.) ,\' 2.-Kl 
90 beygir benzinmotörü: 2 ad. (Denız .Mer ' 

1 
d' ') \' '>90 

5 formadan ibaret kılavuz 1000 tane (I.t. Be e. ıyesı · -
. 1 d' ' ) \ 290 ''' Muıtamel kapot: 157 tane \lst. Be e ıyesı · · ) \' 

288 Nişancı diploması: 15000 ad. (Tophane , Levazım · 
Ambalaj kağıdı: 4000 k. (PTT Müd.) . . \ . 2B8A k K )\" 289 
Tekirdağ hast. ocakların tamiri (Tekırda~ s11 • ) '\:,

289 
k 770 (Devlet Demıryo• arı · f Transmisyon ayı,ı: m . . . 5000 hne _ filim doıya zar ı, 

Dosya zarfı: 2000 tane - etıke~ 
1 
İ t BelP.diyeıi) N. 291 

5000 tane filim mahfazası, 2 tane 
1 

sB. l d) N 291 
Öküz: 3 baş Gübre 5-(iOO küfe (Karta e e ' ' 

Cumartesi 13 ·3-1937 

Mendil: 17000 tane MMV) .\' 290 
Kereste: 297i m3. (İnhisarlar idaresi) .Y 286 

l K tluk kumaş: Kışlık elbiselik kumaş: 4004 m.- apu 
3000 m. (De-

niz Levazım) .\~ 2H2 
Pazartesi 15-3· l 937 

J• H 1 b" · · (İzı:ıir Beled.) ,\' 227 
zmir a ınasının pro1esı • h l"h · haritası (Erzurum 

. • O<ll) h l k kısmının a ı azır Erzurum şehrının 1 a ı 

Nafı.ı Müd.) .\~ 281 k.. üsünün inşası 
Keşan-Gelibolu yolunda Kavak betonarme opr 

(Çanakkale Nafıa Mud.) .\~ 281 . ı Terme Beled.) ,\' 282 
Hal binasının ahtap kısımlarının ınşaat ( h . • 

k man ma muz v. ı. ınşa 
Trabzon vilayetinde sellere arşı anroş ' 

atı (Nafıa Vekaleti) .\' 28~ · B 
1 

d} .\' 289 
Çop istaa . için taş ve kum ıhzarı (lst. • e : (A k İ 

b k . binalarının ınşası n ar11. mar 
Mezarlıkta ıtasilhane ve e çı 

Müd.) .\: 290 1 (Kocael'ı v·ı· 
Adapazar - Hendek yolunda esaslı tamirat yapı ması 

)ayeti ,,! 290 ·· "k · ı · (Sumer· 
Karabük için gelen malların tahliye ve gumru ış erı 

bank) .\: 290 . . 0000 d (MMV) \~ 282 
Masa· ı ad -lavabo, etajer v. s.-kılım: l a . ..' . 
Loko~otif ve vaıon yayları· dan~ ~erisi .kösele. kromlu kos~le~ 

.J• t ·1a· 28700 ' ad galvanı~lı denıır tel: 500 k. baıttelı. 
B•ll ug ' • f 'l k • 15()() d 
1300 k. - dikenli tel: 500 rulo - ka opı avanozu. • a • 

(Devlet Demiryolları) .\' 288 
Kuahn kumu: 5 ton (Askeri fabrikalar) .\! 283 
Talim arabası: 3 ad. (Karacabey harası, .\! 283 
Siaara kiadi: 3000 bobin (İnhisarlar ldareai) .\~ 289 

• · M k K ) .\~ 289 Galvanizli leYha, köşebent pt:rçin (Denız er . om. 
Sömi·kok kömürü: 90 ton (Sivas lis~si) .\: 28! 
Yulaf: 400 ton -Zeytinyağı: 4 ton (lst. K.) .\. 280-28 
Sade yağı : 2 t. - Sığır eti : 22 t. (Polatlı) No 280 . 
1400 ton buğdayın öj"ütülmesi (Topha?e Levuım) .\• 286 . 
• Elektrik motörü: 2 ad .-kasa: lad (lst. Defterdarlığı} ,\• 290i 
• Pamuk fişeklik v. s.: 2803 k. - ipek menıucat: 7050 k. ( at. 

Gümrükleri .\! 279 
Sabun: 12 ton (Selimiye) .\: 291 

2 
tane 

Su borusu: 1000 m.·Temizleme musluğu: 3 tane·Dirsek: 
(İst. Komutanlığı) .\~ 291 . 

291 • Deniz motörü: 10 tane (Gümrük Muhaf. Kom.) ·'= 

-
"' Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 

. · ısını gö.terir. 
Hamiş: "No." işareti ilanı havi gazetemızın say 

ZARAFET 

DEÖİŞİKLİK 

Asri parşömen abajurlu elektrikli 

divar 

LAMBALARI 
Kordonu, fişi ve 60 watlık lambasile 

Peşin 295 krş. ... 
SATfE'oE 

• Tel. 44963 

Şubeleri : Beyoğlu, Tünel meydanı 
lıtanb~l Beyazıt, Elek-
trik Evi 
Kadıköy Elektrik Evi 
iskele cad. 
Üsküdar iskele geçidi 
Büyükada iskele meydanı 

rt~ 

L .~ 
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MADDE 

Afyon 

" 

ince 
kaba 

Araşit yağı 

Arpa 
,, 

Av derisi 

" 
" ,, 
.. 
" 
" 
" 
" 

Ayçiçeği 

Badem 

" Bakla 

yemlik çuvallı 
: Anadolu 
: çakal 
: kurt 
: kunduz 
: porsuk 
: !l::tnsar 
: tilki 
tavşan 

: vArşak 
: zerdeva 

yağ: 

kabuklu 
iç 

ad 

n 

" ,, 
" ,, 
" 
" 
" 

1 

1 

hhnlat 

Ton 

45 

Bezelye 
Börülce 
Buğday Eks. yumuşak 255 

,, 
" 
" ,, 

" 
" Bulgur 

Burçak 
Ceviz 
Çavdar 
Darı 

,, 
Fasulye 
Fındık 

,, 
,, 

Haşhaş 

" 
ipek 
İrmik 
Kaplıca 

Keçi kıh 
Kenevir 
Kepek 
Keten 

" Koza 
Kuş yemi 
Mercimek 
Mısır 

" Nohut 

" 
" 

: yumuşak 
ekı. sert 
sert 
sümteı 

kızılca 

mahlut 

: iç 

: beyaz 
: sarı 

: iç tombul 
: iç sivri 
: kabuklu 
: tohumu 
: yağı 

: tohumu 
: yağı 

: yeni mahsul 

: beyaz 
sarı 

isp tohumu 
kalburlanmış 

natürel yeni 
Pamuk 
Pamuk yağı : 

,, tohumu: 

10 

135 

65 

30 

30 

92 
69 

Peynir beyaz: tam yağlı 2 
" ,, : yarım yağlı 
,, ,, : yağsız 

Peynir kaşu : yağlı 

" 
,, yağsız 

Razmol 
Susam yeni mahsul 

" yağı 
Tiftik : oğlak 

" 
" 
" 
" 
" Un 

" 
" 
" Yapak 

" 
" 
" 

Yulaf 
Zeytin yağı 

" " 
" " 

: ana mal 
: çengelli 
: deri 
: kaba 
: sarı 
: ekstra ekstra 
: ekıtra 
: 1 inci yumu,ak 

,, sert 
: Anadolu 

,, tabak 
: Trakya kırkım 

,, tabak 

ekstra 
yemeklik 
sabunluk 

Telgraflar 3937 

21 

2 

30 

38 

27 

l 
__ SATIŞLAK 

Asgari Az~nıi 
ihracat Kil K'l osu 1 osu 

Ton Kr • Pa . Kr. Pıı. 

f) 

4 17 4 31 

ç 

" 
• ,, 
" ,, 
a 

ç 

200 () 12 6 17 

G 10 6 2.ı 

500 4 27 4 30 

H 

8 

4 2.5 4 27 

17 20 18 20 

57 

60 

K.S. 

Londra Mısır Laplata 2 ci kin. tahmili korteri 24 şi 9 p Ki 3 48 
,. keten tohumu ,, ,, ,, tonu 12 st. ,. ,, 7 24 

Anvers Arpa Lehistan Şubat ,, 100 ki. 129 B. Fr. ,, 5 47 
L'.verpul Buğday Mart ,, 100 libr. 8 şi 9 1 4 p. ,, 5 93 
Şıkago ,, Hartvinter Mayıs " Buşeli 136 3 8 sent ,, 6 31 
Vinipeki ,, M anitoba " " ,, 130 ,, ,, 6 02 
Hamb. ç Fınd . Giresun derhal tahmil 100 k.157 R M. ,, 79 41 

,, ,, Levan ,, ,, ,, ,, 156 ,, ,, 78 90 

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

Sayfa 3 

(Suite de la 4me page) 

differents bleı qui lui ont ete deja transmis. Le taux du gluten s ra 
fixe par le MinisHıre et sera ulterieurement miı en application . 

Un communique du Ministere de l'Economie 

Le Ministere de l'E:conomie communique : 
Los prix des files fix cs par l'avis publi e au Journal Officiel du 

23 iuin 1935, No 3337 et qui devraient etre pratiques a partir du 
ler juillet 1936 ıont Jeı prix de vente 3u comptant des livr.ıisons 
de fabrique . Deı commerçuıta en gros ont vendu en C3Clıette a des 
prix ıensiblement superieurs. 

Af n de mettre un terme a ces abus I voici l eı diıpositions de la 
loi 3003 que leı fabricants aont tenus de respector pour la fixation 
de leurs prix do vcnte : 

A- Tout paquet vcndu par la fabrique ou le negociant est con
sidere comme uno vente en groı . 

B- Les cornmcrçants qui exerçent dans la ville meme oü se 
trouve leur fabrique ne peuvent vendre qu'avec un ıurplus d'un pour 
cent par rapport au prix de fa brique. 

C - Ouant aux negociants qui se trouvent danı une autre ville 
que le ur f abrique, le ur benCfice peut atteindre 3 pour cent . 

D- Les fabriqucs qui ont des marasins ou des bureaux de \tente 
dans d'autreı villu que celles oü elleı se trouvent peuvent vendre 
avec un surplus de 2 pour cent afin de couvrir les frais d'entutien 
de leurs marasins ou bureaux. 

E- Lea prix affiches conıtituant le maximum, dans le cas oü les 
fab ricanta font des rabais, lcs negociants doivent be neficier d'apr~. 
le prix mondial de l'article, mais d 'aprcs le prix reel vendu par la 
f abriquc. 

F - Pour les ventes effectuees hors de la ville, oiı se trouve la 
fa brique, les fraiı de tran"port sont ajouteı aux prix de livraison. 

G- Le1 fraiı de mise en paquets ıont a la charge du fabriunt 
et ceux d'cmballage iı la charge du client. 

H Si une fabrique ou un commerçant refuse de vendre a un 
client du fil e tout en ayant danı son depôt, cet acte sera considere 
comme contraire aux disposilions de la loi et, part;ınt , passible des 
penalites prcvues. 

Les prix <le venle des fil es doivent etre affiches d'uno façon visi· 
ble dans les quinze jours iı partir de la dale oiı ils auront e te an
ııonces par l' en\remise du Journal Officiel. 

Exposition lnternationale Paris 1937 

Ee 1 er Mai va s'ouvrir iı Paris la pluı ıırandiose Expoıition, 
que l'homme ait jamais conçue: 

L'expoıition lnternationale ües arts techniqueı 
danı la vie moderne 

Sur une aurface de 100 hectareı un perimetrc de 7 kilometre. 
500 seront rasaembles 240 pavillons 1 milliard: telle est la ıomme 
engagee pour cree: et mener a bien cette oeuvre inunense . 

I0.000 ouvriers: ıe succedant nuit et jour en achevenl l'edi· 
fication. Leı pluı grandı artiıtcs du Monde collaborent i. ıon 
ame nagement et a sa decoration. 

Pour la premiere fois danı l'histoire de1 Expoıitionı. 
42 Nationı Etranıereı seront repreıentees. 
Les fetes ıuccederont aux fetes . 
La grande saiıon theatrale internationale avec les pluı illuıtre1 

troupes de touı les payı. 
Les feteı du cinema - 42 championnats ıportifı internationaux 
18 galaı, avec lu participations lumineuses et muıicaleı ine· 

diteı, oeuvres des plus grands Maitres. 
Un pare d'attractions sensationnelles, avec son planetarium, 

ses railwayı, ssn Palais de la Fernme, ses theatres d'eau ses feux 
d 'artificeı ete ... 

La France accueillante s 'apprete a recevoir d'innombrables 
visiteurs qui vont pouvoir venir a Pariı dans des conditionı ex· 
ceptionnellement avantageuıeı, grice a la carte de legitimation. 

Les avantaıeı de la carte de legitimation 

La carte de legitimation qui sera mise en vente a partir du 
15 Mau au prix de 20 frs. (danı les bureaux de voyaııes des 
Compagnieı ı-.eriennes, dans les agences de voyages du monde 
entier, comportera notamm•nt les avantages suivants. 

A l'exposition: 20 entrees a demi-tarif qui rembourseront a 
ellcs seules le prix de la carte. 

Re.taurants: Reduction de 10 pour cent danı leı meilleurs 
reıtauranll de Paris. 

Muıeeı: Reduction de 25 a 30 pour cent. 
Theitreı: Reduction de 10 pour cent dans les principaux 

theatre1 . 

Chemins de fer Français: Reduction de 50 pour cent avec ar
rets facultatih sur le trajet choiıi. Sejour minimum de 5 jouu 
a Pariı. Liberte entiere de voyager a travers toute la France au 
retour. 

Transport. automobileı: Reduction sur le montant des billetl 
pour lH grands itineraires au depart de Paris. 

Trains Transatlar.tiques: Reduction de 50 pour cent sur le 
prix du voyage. 

Hotelı: Prix forfaitaires garantis. 
Compagnie aerienne "Air France,,: Reduction de \5 pour cenll 

sur leı tarif normaux. 

Chemins de fer Tuıquie Orientale: Voyageurs individuel 
Trajeta aller et retour Reduction: 'l5 pour cent Voyages en 
groupes 

Reduction: par 8 30 pour cent 

par 50 35 ,, ,, (retour individuel) 
par 100 40 ,, ,, 

Sud de la Turquie: Voyageurs individuels 
Trajet aller et retour 
Reduction: 50 pour cent 
Voyageı en groupeı 
Reduction: par 8 

par 50 
par 100 

imtiyaz ıahibi ve yazı işleri 
Direktörü: lımail Girit 

30 pour cent 
35 ,. ,, 

40 " " 

Basıldıiı yer : ARTUN Baaunevi 
Galata Billur sokak No. 10 



ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 
6 

12 

MOlS Ptrs. 
,, ,, 
" 

450 
850 

1500 

Etranger: 12 moıs Ptn. 2700 

Le No. Ptrs. S 
Pour la Publicite s'adresser 

a I' Administration 

tere Annee No. 292 

•• 
A 

GAZET i 

journal Quotidien des Adjudicatioaıs 

JEUDI 

T ableau Synoptique des Adjudications 

ADMINISTRA'tıu"' 

Y oghourtchou H::rı 

ler Etage, N. 3-4 
Galata, Perchernbe Bazar 

T elephone: .m.ı42 

Boite Postale N. 1261 

Adresse Telegraphique: 
lıtanbul - MÜNAKASA 

11 MARS 1937 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 
(Pour les trois jours suivants) 

-
Objet de l'adjudication Mode 

d'adjudicat 
Prix 

eıtimatif 
Caution. 

Provisoire 
Lieu d'adiudieation et de 

Cahier des Charges 
Jours Heure 

~~~~--~~.~~~~~--~~~~~ 

A) Adjudications au Rabais 
Construction -Reparation- Trav. Publics 
Materiel de Constru ~ tion -Cartographie 

Consl ruction pont en brton arme D"ghirmendl·re 
sur la route Mencmen·Mourad e (eah. eh. P. 
215) 

Con struction vestiaires pinge Flo İa (c ılı. eh. P. 
80) 

Habillement - Chaussures Tissuı; -Cuirs 

EtoHe pour uniforme d'hiver: 4000 m 
Etoffe pour capotes : 3000 m 

Bois de Construction 
Pandıes, Poteaux ete. 

Poteaux en pin rcsineux : 2200 pieees (de in forct 
lghdir-Kaza Koyoullıissar) {cah. eh. P. 250) 

Provisions 

Pli caeh. 

Pli cach. 

Grc a grc 

.. 

Pli culı. 

43006 29 

1 873 22 

10600 
8550 

L. 4 lap. 

3226 -

1190 49 

795 
641 25 

660 -

Presidence Pontı et Clıaussees Min. 
Trav. Publies 

Com Perm. Municipalite lstanbul 
Dir. Econom. " " 

Com. Ach. lntend . M:tr. Kassimpacha 
,, 

Dir. PTT. Vilayet Sivas 

31-3-37 

25-3-37 

13-3-37 
13-3-37 

18-3-37 

15 

ıs -

10-30 
11-30 

15 -

Orge: 100 tonnes • Avoine: 125 tonnes Mai's : Pli Qach. P.6lek. 1050 - Com. Ach. Hara Karadjabey 26-3-37 ıs -
8 tonnes (pour ferme clevage Merinos) 

Eau potable : 20-60 bidons par jour (pend ınt 1 
an) 

Publique P.9lebid. 121 5'.) Adm. Ch Fer Etat Ankara 
Depart. Mater. Ankara 

24-3-37 15 30 

Divers 

Pompes d'incendie : 5 pieec~ {aj.) 
Appareil pour mesurer !es ctoffes : 1 picce 

Avis divers 

Gre a gre 
Publique 

Adjudication pour l'adduction d'eau potable a Elaziz 

Du Ministere de l'lnterieur : 

1100 -
3200 -

Les travaux de constructions suivant ont ete mis en adjudi
eation ous pli eachetes. Adduction d'eau a Elaziz d 'une diı · 
tance de Klm. 3,500, fourniture de materiaux nece3saire11 pour le 
rese~u iı l'intericur de la ville constructiorı de la canalisation et 
d'un depôt d'eau de la ville. 

1.- Le prix estimatif est de Ltqs. 91401,77. 

2. - On peut se procurer les cahiers de chargeı et dev is y 
aHerent-ı du bureau tcchnique de recoustruction municipales au 
Ministere de l'lnterieur contre versement de Ptrs. 457. 

3.- L'adjudication aura lieu le Vendredi 30 Avril 1!-l37 a 11 
heures iı la Commission de reeonstructions municipaleı reunie 
au Minıstere de l'lntericur a Ankara. 

4- Ceux qui veulent faire des offres doivent remettre leı 
doeumcnts et garanties enumerees ci·bas, iı la date indiquee, 
jusqu'a dix heures, it la Pre<>idence de la Conımission. 

A- Cautionnement de Ltqs. 5820. 
B- Documents requis par la loi. 
C- Lettre signee declarant qu'il n'y a aucun empcchement 

{art 4 de la loi) pour participer aux adjudicatio:ıs. 

165 
240 

Com. Aeh. Militairc E-ircmit 
Com. Ach. lntend. Ist. Tophane 

20 3-37 
26-4-37 

10 
14 

D- Permis delivre par le Burcau leehniquc de 1 Co:nmission 
de reeonıtruetious municipales afin ele participer aux adjudica· 
tionı. 

5 - Les pliı ICl'ODt remis a la Presidence de la Commission 
le jour de l'adjudication iı dix heures, contre quittance. 

Les &oummissionı expediees par la poste doiyent etre recom· 
mandees l'\Vec reeepİSSCS de retOUI:' et parvegİr jusqu'a l'heure 
indiquee a la Commission. 

Pour plus amples renıeignements s'adresser au bureau tech· 
nique de reconstructions munieipales. 

De la Direction des Chemins de Fer l'Etat 

50000 tonnes de houille criblee allemande d'une valeur esti· 
mative de Ltqı. 475129,70 aeront achetees par voie d'adjudica· 
tion sous pli caehete le 26 Avril 937 iı 15.30 h. au local de l'Ad
ministration Generale a Ankara. 

Ceux qui desirent y prendre part doivent remettre a la Pre· 
sidence de la eommission le meme jour jusqu'iı 14.30 h. leurs 
offres, une gı.rantie provisoire de Ltqs. 22755. l 9, les certifieats 
exigeı par la loi et un certificat de competenee dresse sui· 
vant le!'! prescriptions parues dans le journal Officiel du 7 Mai 
36 No. 3297. 

Les cahiers des chargea sont en vente au prix de ptrs. 2.~76 
a ux caiases d 'Ankara et de Haydarpacha. , 

o • 
nısseurs et Entrepreneurs 

Negociants, Commissionnaires, Hommes d'affaires! ! ! 
Tous vos concurrents lisent journeJlement le 

" MÜNAKASA GAZETESİ " 
DANS VOTRE PROPRE INTERET, ABONNEZ-VOUS AU " MÜNAKASA GAZETESİ ,, 

Envoi gratuit de specimen sur demande 

Vendredi 12 Mars 1937 

Creusement canal Chaınran {Com. Etudc Trav. d'~au. Van) ,,~ 27) 
Pose moteur et repar. mahonne serv. exped. (lntend. Tophane) .\~ 

258 
Unifurmes: 120 p.- Vetement de h'avail: 150 p. (Ec. G~nie Ki

rikkall- X 281 
Clous: 3J500 kilos (Monopoles) 281 
Matcriel liaison: 10 lots - Pumpe , ınanehe, seaux, eclıelles, app. 

extincteurs (:lO p.) Bascules : 5 p. Fil de bronze : 4072 
kilos (Comrn. lst. Findikli .\: 281 

fi Tuyaııx en fonte et accessoires (Mun. Ankara) .\ 281 
.. Magn~site caleinee: 24100 k.- Machine agrieole: 12400 kilos 

(Dir. Douanes lstanbul .\' 279 
J\voine 110 tonnes (Vize) No. 290 
Moteurs iı benzine (90' CV : 2 p. (lntend. Marine No. 290 
Brochures (5 form l lono p. (Mıın . Istanbul) No. 290 
• Cnpotes usagces: 157 p. (Mun. lstanbul) No. 290 
Diplômes de tireurs: 15000 p. (lntend. Tophane) No. :?88 
Papier embııllage: 4 t. (PTT 1 tanbul) No. 288 
Reparation foyers hôpital milıtaire (Tekirdagh) .\'· 289 
Courroie de transmission : 770 m. (Chemins Fer Etat) ,'\: 289 
Enveloppes pr. dossiers . 2000 p.- ctiquettes: 5000 p. enveloppes 

pr. films: SfiO!l p. Etuis pr. fılms: 250 p. (Mun. lstanbul) No. 291 
* Borufs :~ t - fumier 5-6UO eouffes (Mun. Kartal) No. 291 

Samedi 13 Mars 1937 

Mouchoirs: 17000 p. (Dcfense Nationale) No. 290 
Bois de charponte 977 m3 (Monopoles) No 286 

Etoffe pour unıforme d'hiver: 4000 m.- Id. pour eapotes: 3000 
metre.-; (lııtend. Marine) X 292 

Lundi 15 Mars 1937 

Projet relııt. halles d'lzmir (Mun. lzmir) .\' 227 
Prepar. earte d'une partie (1000 ha.) d'l'rzeroum (Trav. Pub. Erze· 

roum) .\~ 281 
Constr. pont beton arm e Kavak (route Kechane-Guelibolou) (Tra· 

vaux Publis Tchanakkalc) .\: 181 
Conıtr. parties en bois halles {Munieip. Terme) .Y 282 
Constr. enrochement ete. eorıtre inondations (Vil. Trabzon) (Min. 

Trav. Publica) .\' 282 
Prepar. sable et picrreı pr. routes st. voirie (Mun. lıtanbul) ,,: 289 
Ressorts pour wai'ons et locomotivea- Peau de veııu. euir, euir 

chrome- Briques ordin. : 287000 p. - Fil de fer galvarı. : 500 
k - Pour liqunture : 1300 k.- Barbele : 50:> rouleaux- Bo· 

. caux, pour calopile : 1500 p. eh fer: Etat) .\~ 288 
1 ables : 2 p.- Lavabo, armoire ete - Kilims : 10000 p. (DefenH 

Nationale ı ,\" 282 
Sable l\ualin: 5 t . {Fabriques Militairea) .\~ 283 
Voi~ure~ d.'exerciccs : 3 p. (Hara. Karadja bey) .V 283 
Papıer a cıgarettes : :lOOO bobines {Monopoles) .\~ 289 
Plaques galvaniııees, cornieres, rivels (lntend. Marine) .\~ 2ll9 
Sem ·coke : 90 t. (Lycce Sivas) .\: 287 
Avoine: 400 t.- Huıle d'olivcs: 4 t. (Comın. lst. Findikli) .\' 

280 282 

Beurre: 'l,'2 t.- Viandc de boeuf: '22 t. (Pol:ıtli) .\~ 281 (80) 
Broyage : 1400 t. ble (lntead. Tophane) .\~ 283 
Constr. div. locaux au cimetiere Ankara (Dir. Reslaur. Ankara .\~ 

290 
Rcpar. fondam. tronçon route Adapazar-Hendek (Vilayet Kodiaeli) 

.\' 290 
Dechargement et dedouanement marehandises pour Karabuk (Su· 

merbank) .\: 290 
* Moteur eleetr. : 2 p. 
• Cartouchieres (coton) : 

tanbul .\' 279 

Coffre : 1 p (Defterd lstanbul) .\' 290 
2803 k. Soieries : 7050 k. (Douanes Is-

Savon : 12 tonnes (Selimie) .\! 291 
'fuyaux d'eıu: 1000 m.- Robinets de vidange: 3 pıeceli- Cou· 

des: 2 p. (Conım. Ist. Fındiklı, .\' 291 
* Embareations iı moteur: 10 p. (Comm. G .Surv. Douan.) .\' ~91 

"' Les asterisques indiquent une vente par voic de surenchere. 

N. B. - Les Nos indiques en regard dcı articles sont eeux du 
journal dans lequel l'aviı a paru. 

lndustrie - Finances - Comınerce 

Les demandes d'oeufs de l'etranger 
A .la suite de la baiase du prix des oeufs, lea demandes des mar· 

eheA etr t ang~r!I on eommence a se produire. C'cat ainsi qu'hicr qua· 
tre cent caıases ont ete expediees en ltalie. 

L'emploi du gluten dans la fabrication du pain 
Las etudcs en vue de dıminuer la quantite du gluten fixce a 10 

~our ~~nt dans la f abrication du pain se poursuivent. Le rapport 
elahorc a cet effet par la Muni<..ipalıte a ete envoye au Miniıtcre de 
~lyı:-iene . Le Ministcre a demande iı l'edilite les echııntillons des 

(lire la ıuitc en 3me pare) 

-

' 

' 


