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ABONE ŞARTLARI: 
T ürkiye icin Kuruş 

3 AYLIGI 150 
6 " 850 

12 1500 

Ecnebi memleketler için 
12 aylığı 2700 

Sayısı 5 kuruş 
Resmi makbuz bedeli olma· 
yan tediyat makbül değildir. 

•• 

'GAZETESİ 
Hergiin çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

İDAREHANE: 
Yoğurtcu han, ı ci kat 

No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İdarehanemizde görüşülur 

Telegr.: İst. MÜNAKASA 
Telefon : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

--==:mz========-==-='~~d!E!;d----,~~~========~C~U~M~A~R~T~ES~İ================================~==~====~~ 
Yıl: 1 Sayı : 294 ı 3 Mart J 937 
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İÇİNDEKİLER: 
a) Münakasalar 

1 - Erzak, Zahire, Et, Sebz~s. 

lspanak: 18000 k. (Ankara Levazım) 26-3·37 ıs -

2 _ İnşaat, Tamirat, Nafia i_şleri, Malzeme, Harita 

M d CHP ve Halkevi kurağı yapılması (Mu· 
u urnu 22-3 ·37 14 
durnu CHPsı) J . 

Afyon Voli konağında dıvar inşaatı (Afyon lbaylığ'ı) Bır ny 
Sandıklı Çetinkaya okulunda h<!liilar inşaatı 

(Afyon llbaylığı) 
1 • (lst Beled.) Tozkoparan yo unun ınşası. · 

26 3 .37 15 
29-3-37 15 

3 Elektrik·Havagazı·Kalorifer tesisat ve Malzemesi 
--·-----~- -

Galvanizli tel; porEelen fincan, pil, masa telefonu, 

t r Zil v s aibi 9 kalem telefon mal-
pa~a one , · ,, _ 
zemesi. (Taşköprü Kaymakamlığı) 2.J-3-37 14 -

Mamak gaz maske fabr. kantin binasının ka· 
lorifer, su ve sıhhi tesisatı. (Kızılay Merkezi) 29.3.37 15 

Jaııdarma telefon şebekesi için telefon malzemesi 
(lst. Belediyesi~ 29-3-37 15 -

4 _ İlaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane levazım 

Harici hast. kliniği için tıbbi aLfıt (5558 liralık) 

(lst. Üniversitesi) 29-3-37 15 

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

Frenk gömlefi: 1750 ad. (Tophane Levazım~ 29-3·37 15 -
Tire coran: 'i4'i0 rift (Tnnh:ıg"Pıı l •"Tt•-\ k t nn ,, ,,., • • " " 
Cakct. pantalon, kasket: 19 -~ 1) t~ '.m· c.e e., . 

etek: 60-62 takım (temdid.) (lst. Unıversıtesı) 29-3-37 15 

6 _ Nakliyat- Boşaltma - Yükletme v. s. 

Hendekten Ada pazarına ve lzmitte:. 374 to~ -
tütünün nakli (temdid)(Kocaeli lnbısar. Mud.) 17-3-37 15 

7 - Mahrukat, Benzin, Makine yağları v. s. 

70 okt. tayyare benzini: 60 ton (Havayolları 
Dev. işlet. ldaresi.) • . 
Sömikök: 129 ton (Ziraat Vekaletı) 

8 - Müteferrik ----

29-3-37 14.30 
26-3 37 ıs -

Atelyetezgahı: 11 parça (temdid)(Nafıa Vekiil.) 30-3-37 14 ~ 

b) Müzayedeler 

1 - Müteferrik: 
Köhne fotin ve saire: 25 kalem (Tophane Levaz) 3 -3-37 15 

a) MÜNAKASA LA R 

1 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

l v • S t alma Komisyonundan: Ankara Levazım Amir igı a m 

1 

• 

1 

1 

. u birliklerinin ihtiyacı için 18000 kilo ıı-
1- Ankara garnızo~ _ t l5 te açık eksiltme ile alınacak· 

panak 26-3·937 cuma gunu saa 

tır. I080 lira olup muvakkat teminatı 81 li· 
2 - İapanağın tutarı d .. ··r· 

Ş . komisyon a goru ur. 
radır. artnamesı 

2 
3 üncü maddelerindeki vesika 

1. kl"l · kanunun • ve 
3- ate ı erın l .. ve saatte levazım amirliği 

ve teminat makbuzlarile yazı ı g~n 
satınalma komisyonuna gelmelerı. 

2 
inşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

AI t bul Belediyesinden san .. 

3 r a 56 kuruş olan Tcpebaşı bah
Keşif bedeli 2077k ır n yolunun inşası kapalı zarfla 

çesi arkasındaki Toz opaKra "f vrakı ve şartnamesi 104 
k ·ı k lmuftur. eşı e 

e sı tmeye onu M'·d .. rlüğünden alınabilir. 
kuruş mukabilinde levazım u u 

Eksiltme 29 3-937 Pazartesi günü saat 15 de daimi 
Encümende yapılacaktır. İstekliler 2490 No. h kanunda 
yazılı vesika ve 1558 lira J kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber teklif mektublarmı havi kapalı 
zarflarını yukarıda yazılı günde saat 14 de kadaı Daimi 
Encümene vermeJidirler. (M) 

Afyon İlbaylığmdan: 

Afyon Vali konağında yaptırılacak 1411 lira 33 kuruş keşif 
bedelli divar inşaatı 5-3-937 tarihinden itibaren bir ay zarfında 
daimi encümende pazarlıkla yaptırılacaktır. Şartname, plan ,keşf
name daimi encümende görülebilir. Muvakkat teminat 106 lira
dır. Talip olanların teminatile birlikte cuma günleri encümende 
müracaatleri iliin olunur. 

Mudurnu C fi Partisinden: 

1 Eksiltmiye konulan iş Mudurnu Cumhuriyet Halk Partisi 
ve Halk evi kurağı yapılma işidir. 

2 Bu kurağın bedeli keşfi 5772 lira olub inşaata Jüzum olan 
mevcud 800 liralık taş, kiremit, ve 30 melre mikab iskclelik ke
reste Partimiz tarafından temin edilmiş ve 4972 inşaat karşılığı 
bakiyesidir. 

3 Eksiltme 22 mart 937 pazartesi günü saat 14te Mudurnu 

Cumhuriyet Halk Paı tisi İlçe Yönkurulunda yapılacaktır. 
4 Bu yapı işini üzerine almak istiyen müteahhitler projesini 

ve planını hergün saat 9dan 16ya kadar Parti Je görebilirler 
5- Eksiltmiye girebilmek için eksiltme ve arttırma yasa ve 

t~züğ~ hükümlerine tevfikan bedeli keşfi üzerinden yüzde 7,5 
nısbetınde muvakkat teminat akçesini makbuz mukabilinde Parti 
kasasına yatırıldıktan sonra talibler eksiltme işine girebilecekler 
ve ihaleyi müteakip bu teminat akçesinin azami beş gün içinde 
yüzde 15 e iblağ edilmesi şarltır. 

6- Müteahhidlerin kendileri mimar veya mühendis olmadığı 
takdirde inşaatta mimar veya mühendis bulundurmaları ve inşaat 
hitamında yapılacak keşifte kabul ed ilmi~ olması sartfır. 
Kad':lr riıuracaat etmış uuıuııuı.11drı 1d1.1111u ı • . 

8- inşaat eksiltme işi bittikten sonra en. geç 15 nı~a.n !937 
gününden itibaren inşaata başlanılacak ve nıhayet I~ Lırınrıt~ş
rin 1937 gününe kadar 6 ay içinde tamamen bitmış ve teslım 
edilmiş bulunacaktır. 

Afyon İlbaylığır.dan 

Sandıklı Çetinkaya okulu~da yaptırılacak 1484 lira .. 8~ 

k keşif bedelli halalar ınşaatı 26-3-937 cuma guııu 
uruş d "h l d"l k ·· k t 15 de daimi encümen e ı a e e ı me uzere açı 

saa 1 A k 'f d . • eksiltmeye konuldu. Şartname, p an eşı name aım.ı en· 
.. d go'"r'u"lebilir muvakkat tt!minat 112 liradır. Istek-cumen e . . . 

lilerin teminat ve vesikalarıle bırlıkte daimi encümene 
müracaatları ilan olunur. 

3 
Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

İstanbul Belediyesinden: 

Muhammen bedeli t 7629 lira 25 kuruş olan Jandarma 
telefon şebekesinin ıslah ve ikmaline aid telefo? malze · 
mesi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur: Eksıltme 29 
M t 937 azartesi günü saat 15 de Daımi Encümende 
ya~ılacakt~. Listesile şartnamesi Levazım Müdürlüğü~de 
görülebilir· İstekliler 2490 No lu kanunda yazılı vesıka 
ve 1322 lira 20 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mek
tubile beraber teklif mektublarını havi kapalı zarflarını 
yazılı günde saat 14 de Daimi Encümene vermelidirler. 

(M) 

Taşköprü İlçesinden: 

ı _ Taşköprü köyleri için v ~5-3 ·937 perşembe gunu 
ıaat 14 te eksiltme usulile aşagıda yazılı telefon malze· 
mesi satın alınacaktır. 

2 _ Bu malzeme İnebolu kasabasında teslim şartile 
verilecektir. 

J isteklilerin pey sürmeleri için teki if bedelinin 
15 i nisbetinde ilk teminat vermeleri lazımdır. 

-4 - Mufassal şartnameyi görüp pey vuracaklann ek
siltme saatine kadar hergün bizzat veya mektubla İlce· 
bayhğa başvurmaları gerektir. 

Cinsi Evsafı 

Galvanizli tel 2,5 M M en birinci nevi 
Deve boynile bir- 8 santim ma l 1 M M 

Miktarı 
Adet 
25000k. 

Tutarı 
Lira 
3375 

l~te porselen finc. fincan ağırlığı 260 gr. 
omple pil Laklanşe fransız malı 

10000 1500 

Masa telefonu 
hakiki A. D. marka 136 136 
T arto marka 937 mo-
deli 2 60 Masa telefonu Erikson marka 60 1500 Paratöner Ebonoit üzerine Tarto 

Komita tör 
marka çift hatlı 68 136 

Mumlu tel 
Altıhk Tarto marka 38 76 
En birinci nev! 10 k. 20 Manyatolu zil Erikson marka 38 133 

Yekün 6936 

Kızılay Cemiyeti Genel Merkezinden: 

1- Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan ve keşif b d r 
17000 lira olan işi Ankarada Mamak Gaz maske fab "k e .~ 1 

. • . rı ası muş-
temılatından kantın bınasının kalorifer, su ve sıhhi tesisatıdır. 

2- Eksiltme 29-3-937 pazartesi günü saat 15 te Ankarada 
Kızılay Genel merkezinde yapılacaktır. 

3- .Binanın plaı;ıları ve şartnamesi Ankarada Kızılay Genel 
merkezınden veya lstanbulda Bahçekapıda Yeni postahane civa
rında Kızılay deposu direktörlü"ünden 1 lira mukab'ıl· d ı 
b.1. 

6 ın e a ına-
ı ır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için keşif bedelinin yüzde 7 5 ğ 
nisbetinde teminat vermek ve Nafıa vekaletinden alınmı• ' -t ~ 
hh . l"k "k Y mu e a ıt ı vesı asını göstermek lazımdır. 

5- Yukarıda yazılı gün ve saatten sonra herhangi bir suret
te yapılacak teklifler kabul olunmaz. 

4 
ilaçlar, Klinik ve İspençiyari alat: 

Komisyonundan : 

ı- Tıp Fakültesi ikinci Harici Hastalıklar Kliniğine alınauk 
olan ve muhammen bedeli 5558 lira tutan tıbbi alil 29-3-937 ta
rihinde Üniversite Rektörlük binasında toplanacak Komisyonda 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. .• .. .. _ 

2- Bu işe aid liste ve şartnameler hergün Rektorlukte goru· 
lebilir. Taliblerin ihale saati olan 15den bir saat evvel 417 lira· 
lık muvakkat teminat ve teklif mektublarile Ticaret Odası vesi· 
katarının bir zarf içerisinde makbuz mukabili Rektörlüğe vermiş 
olmaları lazımdır. 

5 
Mensucat - Elbise· Kundura-Çamaşır v.s. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Kuleli Askeri Lisesi için 17550 adet frenk gömleği 29 
Mart 937 Pazarteı3İ günü saat 15 de Tophanede satınal
ma komisyonunda açık eksiltme ile yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 2537 lira 50 kuruştur. İlk temi nah 190 lira 31 
kuruştur. Şartname ve nümunesi Komisyonda ~örülebilir. 
İsteklilerin belli saatte Komisyona gelmeleri. 

• • • 

-

Kuleli Askeri Lisesi için 5t50 çift tire çorap 29-3·937 pazarte-
si günü saat 14,30da Tophanede satınalma Komisyonunda açık 
eksiltme ile alınacaktır. muham. bedeli 1253,50 liradır. İlk temina· 
tı 94 lira 50 kuruştur . Şartname ve nümunesi Komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin belli saatte Komiıyona gelmeleri. 

İstanbul Üniversitesi Arttırma ve Eksiltme 
ve Pazarlık Komisyonundan: 

Bir takımının 
En çok En az muham. fiatı 

Caket pantalon ve kasket 198 205 17 
Caket etek 60 62 16 

l - Üniversite kadın ve erkek müstahdemleri için 
yerli kumaştan yaptırılacak yukarıda miktarı ve mubam· 
men fiatları yazılı elbiseler 29-3-937 pazarteıi günü saat 
15 de Rektörlükte toplanacak komisyonda ihale edilmek 
üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartname kumaş ve harç nümuneleri bcrgün Rek-
torlükte görülür. . 

3 - Taliplerin ihale gününe kadar 336 lıra muvak-
kat teminatlarını Üniversite veznesine yatırmış olmaları 
ve ihale günü Ticaret Odası vesikasile bu gibi işleri 
hüsnü suretle ifa ettiğine dair resmi daireden son iki 
yıl zarfında almış olduiu bir vesika vermesi lazımdır. 
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6 
~akliyat: Boşaltma ·Yükletme ve s. 

İnhisarlar Kocaeli Başmüpürlüğünden: 

İdaremizin Hendek Müdürlüğü ile Akyazı Memu.rluğ~ 
mbarında mevcud kabili lezayüd ve tenakus 27 4 hın kılo 1 

k t··t·· l . Adapazarı Müdürlüğü ambarlarına 
~apra u un erın d 

re keza Hendek Müdürlüğü ambarlarınd.a mevcu k 
"e kabili tezayüt ve tenakus 100 bin kılo yapr~. 
··t·· lerin Adapazarı tarikile İzmitte inhisarlar Başmu· 
u un . k İd mo· 
lüriyeti Transit Ambarı iskelesme yanaşa~a. ~re . 
örlerine teslim şarti'e yapılacak nakliyat •.~• .. eksıl~I_?.e~n
·ıe teklif t:dilen bedeller layık hadde gorulmedıgm en 

nünakasa on gün temdid edilmiştir. . 
1 - Bu işe aid şartname suretleri İstanbul ~ocaelı Baş 

ve Hendek, Adapazarı ve Düzce ~üdürlüklerı yaprak 

tütün şubelerinden bi!abedel alınabılır. . . .. 
2- Eksiltmiye iştirak etmek istiyenlerın l ~~ lı~a gu· 

1 Veya hilkumetçe muteber Mıllı bır ban· venme para arını A • 1 kanın ·bu miktarı ihtiva eden teminat ~~~tubunu hamı i:. 
17-3-937 tarihine musadif çarşamba gunu s~~t 15 te . 
ımitte Kocaeli İn~isarlar B:ışmüdürlüğüne muracaatlerı 

~---,=-~ 

7 
1 Mahrukat Benzin - Makine yağlan ve saire 

Ziraat Vekaletinden: 

Vekaletimiz kaloriferinde yakılmak üzere 120 ton 
Sömikok açık ek;iltme ile sa .ın alın~cakhr. İh~le 26-3-937 

.. u·· saat l °' te Vekalet satınalma komısyo nu ta-cuma gun v r d 
rafından yapılacakttr. Muhammen. bedeli .. ~360 ıra ır. 
Teminat tutarı olan 252 liranın ıhale gunun~en evvel 
yabrılmaıı şarttır. Şartnamesi satınalma .. komısyonundan 
parasız verilir. İsteklilerin gününde Vekalet satın alma 

komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 

Havayolları Devlet İşletme İdaresinden: 

Devlet Hava yolları ihtiyacı tçin 6 l ton 7-t oktanlık tayyare 

benzini satın alınacaktır. . . 
Mecmuunun tahmin edilen bedelı 2t,000 lıradır. 

· - - "'ğleden Ekıiltme kapalı zarf usulile 29·3-937 pazartesı ~unu .o 

t 1 ~ 30 da Ankarada Devlet Havayolları ldareıı merke· 
sonra ıaa -., 
zinde yapılacaktır. . . b d l · 

Ş 'eler sözü neçen idare merkezınden e e ıız artname ve proJ • 

ıbrkvv~TlN\h zartını Komisyona vermiş olmaları ilin olunur. 

9 
~üteferrik 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - 30 Mart 937 salı günü saat 14 de Ankarada Ve

kalet Malzeme eksiltme komisyonunda 5 gurup 11 parça 
atelye tezgahının gurup gurup açık ekiiltmesi yapılacak· 
tır. 

2- Eksiltmeye konan tezgahların cıns, muhammen 
bedel ve muvakkat teminat mıktarları; 

Muhammen Muvak. 

MÜNAKASA GAZE.TESl 

Hepsine 25 lira kıymet tahmin olunan Topkapıda de: 
niz abtal mahallesinin Topkapı caddesinde eski 315 yenı 
337 N. lı dükkanın ankazı açık arttırmaya kon~lmuş~ur. 
Şartnamesi levazım Müdürlüğünde görülebilir. ~steklıler 
188 kuruşluk ilk teminat makbuz vey~ 1?1ekt~~u ıle bera
ber 23·3-9:>7 salı günü saat l 4 de daımı . encumende bu-
lunmalıdırlar, (B) ( 1303) l 15 

Senelik Muhammen kirası 840 lira olan ~öprün~n. Kae 
dıköy iskelesinde 3X6 boyunda dükkan teslım tarıhı.nden 
938 ve 939 seneleri Mayıs sonuna kadar kira~a verılmek 
üzere açık arttırmaya kom~lmuştur. Şartnamesı . Levaz~m 
Müdürlüğünde görülebilir. istekli olanlar 63 lıralık ılk 
teminat mektup veya makbuzu ile 23-3-937 salı gunu 
saat de Daimi encümende bulunmalıdırlar· (B) ( 1302) 176 

\~hisarlar U. Müdürlüğünde~! 
l - İdaremizin Yavşan Tuzlası için 9.3.1937 tarihinde 

kapalı zarf usulile satın alınacağı ilan etlil.e~ behe~i (4750) 
lira muhammen bedelli iki adet lokomotıfın el<sıltme ta
rihi 10 gün te'lldid edilerek 193·1937 tarihine rastlıyan 
cuma günü saat 15 e talik edilmi~tir. 

2 - Muvakkat teminat (712.50) liradır. 
3 - Şartnameler parasız olarak he~~ün İnhisarlar Le· 

vazım ve Mübayaat şubesinden alınabılır. 
4- İsteklilerin eksiltme gününden en az on gün ev· 

vel şartnamede gösterilen esasi.arı ihtiva etmek üzere 
fiatsız ve mufassal tekliflerini inhisarlar Tuz Fen şube
si Müdiıirlüğüne vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mu· 

tazammın vesika almaları lazımdır. 
5- Mühürlü teklif mektubunu ve ayrıca kanuni ve· 

sikaları ihtiva edecek olan kapalı zarflar en geç ihale 
günü tam saat l 4e kadar Kabataşta . L~~~azım ve Müba· 
yaat şubesindeki Alım Komisyonu Reıslıgıne makbl'z mu-
kabilinde verilmiş olmalıdır. ( 1193) l 64 2-3 

Kanunlar. Kararnameler, Ticaret muhadeler 
ı ı ua nu!llaralı ticarette tağşişin men'i ve ihracatın mu-

rakabesi ve korunmaiı hakkındaki kanunun birinci 
maddesi mucibince Türk portland çimento 

ve yüksek fırın portland çimento norm· 
larını tayin eden karar 

(Dünkü nüshadan devam) 

Bu tecrübe bir kaç defa yapıldıktan sonra, vasati alınır. 
4. b Çimento hamuruna (ha::nur, aafi çime'lto ile suyun karıtma-

sile eld.: edilir.) lazım olan su ınikdarının (Konulacak surun çi
nıentonura d . nma müddeti ve mukavemeti üzerinde tesiri oldu 
ğundan, su miktarı doğru olarak tesbit edilmelidir.) tesbiti: 

Gurup Adet Cinsi 

375 Şeping planya 

bedel 
Lira K. 
2300 

teminat 
Lira K. 
172 50 

300 gram çimento yarım kürre şeklinde (25-3\l cm kutrunda, 
8-10 cm yüksekliğinde) metal bir kaba konur. Kabın içindeki 
çimentonun ortasına açılan bir çukura yüzde 23-30 kadar su ko· 
nulur ve derhal dikkatli bir surette karıştırılrnağa ve iyice yu
ğurulmağa başlanır. Hamurun yapılma müddeti, çimento ile ıu

yun karıştırıldığı andan, hamurun kalıplara konulmasına kadar 
geçen zamandır. Bu müddet 3 dakikadan az ve 4 dakikadan 
fazla olmamalıdır. Yalnız karıştırma ve yuğurma müddeti su kon
duktan sonra 3 dakikadır. Bu ameliye için kabın cıdarına uya-un 
profilde bir kaşık kullanılmalıdır. 

l 

il 
111 
iV 

550 ·" ,, 
32 ° 11 sutunlu matkap 

2 16 % " " 1 400 kollu destcre 
1 5 ,, makas 
1 4000 L. Otoj en kaynak 

cihazı 

1 750 Kg. montaj vinci 

2150 161 25 

1800 - 135 -

1100 82 50 

V 2 4 3 m seyyar motopomp 250 - 18 75 

Her guruba aid eksıltme şartname ve teferruatı para· 
sız olarak Ankara Vekalet malzeme Müdürlüğünden alı
nabilir. 

4- İsteklilerin her gurup için ayrı ayrı pey sürmek 
üzere 30 mart 937 salı günü saat 14 de Ankarada Ve
kalet Malzeme Müdürlüğün-:fe bulunmaları lazımdır. 

b) M Ü Z A Y E O E L E R 

1 
Müteferrik 

lstanbul Levazım Amirliği satınalma Komisyonundan: 

Kuleli askeri Lisesinde köhneye ayrılan 25 kalem fotin 
ve saire 30·3 937 salı günü saat 15 de Tophanede Satın· 
alma Komisyonunda açık arttırma ile satılacaktır. Tah
min bedeli 2696 liradır. İlk teminatı 202 lira 20 kuruştur. 
Şartnamesi Komisyonda g5rülebilir. Eşyalar Pazartesi ve 
Perşe~be günleri öğleden sonra Kuleli Lisesinde görüle-

1 
bilir. isteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. ı 

l 

İyi karıştırılmış ve yuğrulmuş olması lazımıelen bu hamur 
takriben 12 ..>< 12 cm cam veyahut madeni bir levhanın üzerine 
konmuş sert lastikten (ebonit) veya metalden mahruti bir halka
nın içine vazedilir. 

Mahrutun içersine konan hamurun aathı mala ile düzeltilir ve 
hamur kalıbın üst kenarı hizasında bırakılır. İyice temizlenmif, 
kurulanmış ve tecrübeye mahıua bu aletin üstüvani şeklindeki 

ıondası camm üzerine kadar indirilir. Gösterici ibre taksimatın 

sıfır hanesi üzerine ayar edilir. Hazırlanmış hamurun merkezine 
kutru 1 cm de olan bu üstüvani ıonda indirilir. Sonra hamura 
dokunur dokunmaz bırakılır ve kendi sıkleti ile hamurun içine 
girer. 

Hamurun ihtiyacı olan su tam ise, aonda (yarım dakika zar· 
fında) cam levhaya 5-7 mm kalıncaya kadar iner. Tecrübe esna· 

• ıında alet her türlü sarsıntıya karşı muhafaza edilmelidir. Çi
mentoya lazım olan hakiki au mikdarı tesbit edilinceye kadar, 
bu tecrübe muhtelif mikdar su ile teltrar edilir. Konulacak su 
mikdarı kuru çimentonun ağırlığının yüzde nisbeti üzerine heaap 
edilir. Hava ve kullanılan suyun harareti çimentonun donma 
müddetine müessirdir. (Yüksek hararet donma hadiıeaini sürat
lendirir, aşağı hararet de yavatlattırır.) 

Donma tecrübeieri için kul\anılacak çimentonun, s•ıyun, alet 
ve tecrübe odasının harareti 18-20 O C ıuhunette olmasına dikkat 
edilmelidir. Aletin ıondası ve bu sondanın civatası kolay işleme
li ve 1ı1onda cam levhaya dokunduğu zaman göıter : ci ibre taksi· 
matın sıfır hanesi üzerinde olmalıdır. Mahruti halka ve cam kul· 
lanılmadan evvel makina yağına batırılmış bir bez ile yağlanma· 
lıdır. 

1 V .c Donma müddetinin başlamasının ve bitmesinin teabiti: 

1 - Hamur suyunun teıbiti için kullanılan aletteki sonda, 
"Vicat,, iğnesile (Şekil 3 ve 3 a) tebdil edilir. Aletin üıt tarafın· 
daki yere 27,5 ıramlık bir aıklet konur. ''Vicatn ihneai cam lev· 
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h k nduğu r.aman, gösterici ibrede taksimatın sıfır hanesi 
aya 0 • h · · d k. h u a hıra· üzerine gelmiş olrgalıdır. iğne ma rutun ıçın e ı am r 

k l d l hamurun üst k11mı ile tema!'I edecek kadar aşa-
ı ma an evve , . · k 

· d" "ld"kt n sonra ilırnenin yan bnafındaki cıvata ıle 1t ış-
j"ıya m ırı ı e • ıs • • k 1 
t 1 B'l"h ·ıda gev4etilir ve ig· ne hamurun ıçıne hıra ı ır. 
ırıır. ıaarav . 'd 
Başlangıcta hamur gayet yumuşak olduğund.an, i~neyı _tu~an v~ a 
birden bire açılırsa, iğnenin hızlı inmesi, ığnenın. bu~u.\meaıne 
ıebebiyet verebilir. İlk zamanlar vida hafif gev!etılmelıdır. Ha· 
mur bir parça katılaşmağa ba~ladıktan sonra, vıda yekten açıla· 

1 · • • t amile serbest bilir. Hamurun donmasının baş angıcı ıgnenın am 

inmeıile tesbit edilir. . 
2- Donma başlangıcının tesbiti için iğne her beş dakıkada 

bir hamura batırılmalıdır. Başlama tesbit edildikten so~ra, do~
manın bitmesinin tesbili için de tecrübe her on beş dakı~ada b~r 
tekrarlanmalıdır · İğnenin bir kerre girmiş olduğu yere, ığne bır 
d h · · ·ıç"ın mahrutun vaziyeti her batırılıştan sonra de· a a gırmemesı , fT 
ğiıtirilmelidir. İğne her batırılıştan sonra bir bez veyahut ı ıtre 
kaağıdı ile iyide silinmelidir. Tecrübe esnasında hamurun ve ca· 
mın üzerine toplanan su olduğu gibi bırakılmalıd~r. . 

3- Laboratuvar defterine odanın harareti daıma kaydedıle· 
cektir. 

İHTAR: 
Laboratuvarlarda 18-20 ) C derecesi hararet te'min t-dilemediğ~ 

takdirde ve ihtilaflı meı'elelerde, bu tecrübeler 18-20° C dereceı 
harareti olan bir dolap içinde yapılır. 

4- Hamurun yapılmasına başlanılmaaı ile (Çimento ıu ile ka· 
rıştırıldıgı andan itibaren) iğnenin cam levhaya 5-1 mm kalın· 
cıya kadar inmesi ara11ndaki g\!çen zaman: donma başlama ~a
manıdır . Donmanın bitme müddeti, hamurun yapıldığı andan ığ· 
nenin hamura l mın den fazla giremiyeceği ina kadar geçen 

zamar.dır. 
Dc-nma müddetinin tesbiti esnasında, halkanın içindeki hamur 

sarsılmayacak ve yeri de değışmiyecektir. 

IV.d Çimento hacmının sabitliği: . . 
a) Çimento hacmının sabitliği (Le Chatelier) metodu ıle te~bıt 

d·ı· "L Chatelier tecrubesini yapmağa mahsus alet (şekıl 4) 
e ı ır. e " 'h 
dekinin aynı olmalıdır. Bu alet pirinçten mamul olup ıı ~nının 
kalınlığı 0,5 mm, kutrunun içi (içten içe ölçülecektir) ve yuksek· 

liği 30 mm dir. . . 
Silindir mihveri istikametinde yariktır ve yarığın her ıkı ta· 

f da ve üstüvanenin tam ortasına gelmek üzere 150 mm uxun· 
ra ın - t•d k' •t 
luğunda iki çubuk lehimlenmiştir. Bu üstuvane a ı e ~ şeraı. 
dahilinde inhina kabiliyetine malik olmalıdır. Çubuğun bır taneaı 
müınkün olduğu kadar lehim yanından - diger. çubuk alta gel· 
mek ve ufki vaziyette olmak şarti\e - ıabit hır ~engeneye ıı· 
kıştırılır. Alttaki çubuğa lehim yakınında olmak uzer.e J?O g~am 
ağırlığında bir sıklet asılacak olursa, bu çubuğun vazıyetı, bıda· 

t · t"ınden rncak 15-20 mm (çubukların uçlarından olçmek 
ye vazıye · · l d'l 
şartile) aşağı doğru açılmış olmas: İcab eder. Kalıp ıstı.m~ e. ı · 
meden evvel yarık kenarlarınin ue iğne satıhlarının bırbırlerıne 
tazyik etmemelerine dikkat edilmelidir. Kalıplar yağlanmış cam 
üzerine konur, pirinç silindir normal hamurla (iV .b·deki hamurla) 

doldurulurken i~n~le~in ~fki .• v .'~\yetinin ?oz~l~~m:"~61~~ •• ~:~.l~~ı: 
uoıdurulduktan sonra ipler çözülmelidiı. Ust sathı kenar ae· 

viyesinde tlüzeltildikten sonra he" birinin üzerine birer cam par
bası daha kapanır. Ve üstlerine ağırlık konur. İğnelerin açıklığı 
(a) kaydedilir. Bu ölçü çime-ntonun şişmesinin mecmuu için 
eaaatır. Kalıplar, iğnelerin vaziyeti bozulmak11zen kemali ihti
mamla soğük auya konur. Suyun derecei harareti 18 20 san
tiırad olmalıdır. Donma müddetinin hitamından aonra veya en 
fazla kalıba konduktan 24 saat sonra iğnelerin uçlarinin açıldığı 
(b) ölçülür. Bn açıklık tb·a) 4 mm geçmemelidir. 

Kalıpların üstsünden cam levha dikkatle kaldırılarak (iğneler) 
yukarı gelmek suretile) soğuk suya konur. Badehu kalıpları havi 
ıu yavaş yavaş 30 45 dakika zarfında galeyan derecesine getiri
lir ve bu galeyan derecesi 4 saat muhafaza edilir. Su kaynadığı 
muddetce kabın üstü daima kapalı kalmalı ve içinde kiafi au 
bulunmalıdır ki, tebahhurat dolayısile su ilavesine lüzum kalma· 
110. Sonra iğnelerin açıldığı (c) muayene edilir. 

(b-a) + (c-b) şişme mecmuunun mm olarak gösterir. Her çi
mento için bu t-ecrobe üç defa yapılmalı ve vasatisi alınmalıdır . 

Bu inbisat (c • a) 8 mm fazla olmamalıdır. 

V.a Çimentonun inceliğinin tesbiti: (Çimento inceliğinin harcın 
mukavemet, yapışmasının su geçirmeme ve tekallüs hasa.Warı 
üzerinde mühım tesiri olduğundan, çimentonun inceliği huawıf 

bir dikkatle kontrola tabi tutulmalıdır). 

Çimentonun inceliği (şekil la ve lb) elekler vasıtaaile el ile 
elenerek tesbit edilir. Bu ameliye için 100- 1100 auhunette kuru• 
tulmuş 100 gram çimento eleğe konur. Ve eleğin üıts kapanır. 

Çimentonun içinde yumuşak taneler varsa, bunların eleğe kon· 
madan evvel el ile ezılmesi lazımdır. Taneleri eleğin içinde par
mak sle ezmek kat'iyen doğru değildir. Eleğin için~eki çimento 
:!5 dakika müddetle (sağa sola aatlıyarak, dakikada 120 hareket 
yapmak ~artile) elenir. Her 25 harekette elek ufki bir vaziyette 
kalmak şartile 90 derece çevrilir; sert bir yerin üstüne eleğin 

altı ile beş defa hafifce vurulur. Her on dakikalık eleme müdde
tinden sonra eleğin altı ince kıl bir fırça ile fırçalanır. Bu su
retle eleğin gözlerinin tıkanmasına mani olunur. 25 dakikalık 
eleme müddetinden sonra artık elekten çimento geçemiyorsa, 
elek yan tarafa eğilerek içindeki bakiye bir köşeye toplanır ve 
bir kaba boşaltılarak tartılır. Tartılan kabın içindeki bakiye 
kontrol için eleğe tekrar konur. V _ O, 1 gramdan daha az azalın
caya kadar eleme kontrolu tekrarlanır. 

(Şekil 1 A) ctaki eleğin bakiyesi (Şekil 1 B) deki eletin içine 
konarak beş dakika (eleğin altı fırçalanmadan ve vurulmadan) 
elenir. Bakiye tarhlar ve kontrol için eleme bir dakika daha de· 
vam ettirilir. 

Eksilme 0,05 gramdan fazla olmayıncaya kadar kontrola de· 
vam edilir. Bakiyeler elenen çimentonun mıkdarına nazaran 
yüzde niabeti ile gösterilir. 

Eleme tecrübeleri yeniden JOO gram çimento ile yukarıdaki 
tarzda te!.:rarlanır. Bu ikinci tt'crübede (şekil IA) daki elekten 
kalan bakiye de yüade 0,3 niıbetioden farklı olmamalıdır. Bu 
fark fazla olduğu takdirde tecrübe bir üçüncü defa tekrarlanmalı 
dır. Bu üç tecrübenin neticeıinden bir birine en yakın olan iki· 
sinin vasatiai alınacaktır. Eleklerin eb'adı: 22 22X9 cm ola
caktır. Tellerid deliklerine ve vaziyetine bir zarar g-elmemek 
şartile1 teller eleğe iyice gerilmiş olmalıdır. (Çimentonun inceli-
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Gelecek üç gün zarfında vuku bulacak 
Münakasa ve Müzayedeler hakkında 

MUHTİRA 
-·~ 

Pazartesi 15-3-1937 

İzmir Hal binasının projesi (İzı:-ıir Beled.) .\"· 227 . (E 
Erzurum şehrinin 1000 ha . lık kısmının halihazir harıtası rzurum 

Nafıa Müd.) .\" 281 " " ·· inşası 
Keşan-Gelibolu yolunda Kavak betonarme köprusunun 

(Çanakkllle Nafıa Mud.) .\: 281 B 
1 

d } \' 282 
Hal binasının ahşap kısımlarının inşaatı (Terme e e · · . _ 

mahmuz v. 5 • ınşa Trabzon vilayetinde sellere karşı anroşman, 

atı (Nafıa Vekaleti) .Y 28~ . \' 28.CJ 
Çop istas. için taş ve kum ıhzarı (lst. Beled.) · k ı· 

b k . b' l ın inşası (An arA mar 
Mezarlıkta gasilhane ve e çı ına arın • 

Müd.) .\: 290 1 (Kocaeli vi-
Adapa:ıar· Hendek yolunda esaılı tamirat yapı ması 

layeti .\~ 290 . .. "k i leri (Sumer· 
Karabük için gelen malların tahlıye ve gumru ş 

bank) X 290 . . . >00 d (MMV) .\: 282 
Masa: 2 ad -lavabo, etajer v. s.-kılım· lO< a k. 1 k" le _ 

d .. k .. ele rom u ose 
Lokomotif ve vagon yayları· dan~ . erısı. ~s 

1
. 500 k. bağteli: 

adi tuğla: 28700 ad. galvanı;ı:lı demır. e . • . 1500 ad 
1300 k. dikenli tel: 500 rulo - kalopıl kavanozu· . 

(De\ Jet Demiryolları) .Y 288 . 
Kualın kumu: 5 ton (Askeri fabrikalar) .\ • 283 

. 3 d (K bey harası) .\? 283 Talım arabası: a . ara.ca . . B 
S. k~ d'· 3000 bobin (inhisarlar fdaresı) .\ 2 9 . 
ıgara ..a ı. . M k K m) \ 28t) 

Galvanizli levha, köşebent pnçin .<D~nız. e; · 
0 

• · ' 

Sömi·kok kömürü: 90 ton (Sivas lısuı) .\ 28 

Zeytinyağı: 4 ton (İst. K.) .\' 280-28 l 1) N 280 
S d n . 2 t Sığır eti : 22 t. (Po at ı o . 28f 

14
a00c ya5ıb. ~ d . ··ğu"tülmesi (Tophane Lewızım) ·' > 

ton ug ayın o · d ı · ) \' 290 
• Elektrik motörü: 2 ad.-kasa: lad (lst. Defter ar ıgı . . 

. . . 2803 k - ipek mensucat: 7050 k. (lst. 
• Pamuk fışeklık v. s.. · 

Gümrükleri S 279 
Sabun: 12 ton (Selimiye) .\! 291 2 tane 

1 • 3 tane-Dirsek: 
Su borusu: 1000 m.·Temizleme mus ugu: 

(İst. Komutanlığı) .\' 291 
• Deniz motörü: IO tane (GümrüL Muhaf. Kom.) ,\' 291 

Salı 16-3-937 

t · - (
0

( t Liman Sahil Sıhhi M.) .\' 283 G l'b l istimbotunun amırı s . 
e ı o u d htımının tamiri- karyola: 33 tane- bakır-

Çubuklu gaz ep. rı . · 83 
kalıp, m&tris v.s. (istanbul Beledı~e) :' 282-~ 

A · at dö .:.ö: 1000 t. (Ziraat Vekaletı) :\' 262 
rsenıy ., · · ') \' 286 

K t · levazımı· 1 J kalem (inhisarlar ldaresı . · 
ır ısıye • . ot 

Arka çantalık bez: 10000 m. yataklık pamuk: 8480 k. (MMV).'\• 2o-t 
Battaniye: 4500 ad. kilim: 2300 ad. (Jandarma G. Kom.) .\ 287 
• Boş bidon: 600 ad. (inhisarlar İdaresi) .\' 288 
• Koyun derisi: 1076 ad. keçi deriıi: 118 ad. (THK Karacabey 

Şubesi) .\' 290 • ~ . 
Battaniye: 151 ad.-Kilim: 51 ad. (Asken Fabrıkalar) No. 293 
Maaa, dolap, üstüpü (istanbul Belediyesi) No. 293 

Çarşamba 17-3-1937 

Arabalı körük ( vaporizatör): 20 ad. (Zir ut Vekaleti) No. 262 
Battaniye: 4600 ad.- kili~: ..JOOO ad. (jandarma G. K..,m) N. 287 
Un: 200,5 ve 113,3 ton (lzmir Mıt. Mvk) No. 283·284. 
• Sun'i ipek ipli(i: 70 k. ipek şeridi: 15 k. v.s. (lıt. Gümrük 

Müdürlüğü) No. 279 . 
Hendekten Adapazarına ve lzmide: 374 ton tütünün nakli (Ko-

caeli İnhis. M.) .\' 294 

• ö )erinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 

H 
0

. • "No işareti ilanı havi gazetemizin sayısını ıöıterir. 
amış. .,, 

Ç'ımento eleme makinesile de, mihaniki bir usulle 
ğinin kontrolu, 
de yapılabilir). . 

V.b Tecrübe şekilleri için harcın yapılma tarzı. . 
. t kum ve suyun muayyen nısbet-

1- Çimento harcı: çımen o, . t ·ı k m ı · 3 (sıklet) 
lerde karı,mış bir halitasına denir. Çımen o ı e u . 

niıbetinde kar.,tırılır. d d' edilmit kum ya-
. 810 aram stan ar ıze 

270 ırram çımento ve 6 

1 k b' dakika müd-
b. k . . e kuru o ara ır 

rım kürre şekli nde ır ap ıçın ki . . karıctırılar Bu ha-
h d bir kası a ıyıce ., . 

detle ka ın cı arına uygun k yüzde niıbeti ati-
(k h rt konaca suyun 

litaya muayyen ~ru .a. '.aya 
2 5 

"Y,, safi çimento hamu-
deki formülle tesbıt edılır· 1)4 Y + ' . b f dedir) mıkdarda su 
runa lizım olan (iV b} suyun yüzdel ~ı~ ee ıkn arı•tırıldıktan sonra 

b. dak'k müddet e ıyıc ., 
katılır. Ve gene ır 1 .a . 

5
) i ine müteıaviyen yayılır 

ıslak halita karıstırıcı aletın (şekıl ç 

ve makinaya 20 devir yaptırılır. imalıdır. Tecrübe esna-
2 180 (h daima fazlaca yapı . 

- gra,m arç . in i i yapılması içın kalıplara 
ıında harçdan zayiat olur· Şekıller Y

1 
h ç (•ekil J 7)deki 8 e 

f l h k l . mdır) norma ar ., 
az aca arç onması aazı d k" kina ile kapların üze-
mü,abih kalıplara konur. (şekil ]) e kı mi : üst kısmı kaldırılır. 
. 150 d l B dan sonra a a ın rıne efa vuru ur. un . d kalıbın üst tarafın· .. " . " . · ı · j ihtıva e en 

Doğulmuş te<'rube cısam erın t ıile kesilir düzeltilir 
d k. f l h b' b k eya mala vası a ' a ı az a arç ır uçu v 

1 
it kısmından sürülerek 

ve tuşla tarih ve numara atılır. Kahıp ~ ıne konduktan yarım 
. lev ıı uzer 

çıkarılır ve hafıf yağlanmış cam . . k l hından dikkatle ayrı· 
8 ki. d k. t "be cısmı a ı saat sonra, şe ın e ı ecru derece dikkat edil· 
d . . l . b ulmamasına son 

lır' Bu esna a casım erın oz . l n üstü kapalı sandığa 
meli dir. Ciıimler yüzde 90 rutube~ 0 

:aat sonra (her halde don
konur· Şekiller yapıldıktan 24 ( + d )k çıkartılır. 18-201' C su· 
ma hadisesi bittikten sonra) bu sanı· 1• tdan cisimlerin bulunduğu 

l · · konur çın e hunette o sn suyun ıçıne . ·. i dört misli olmalı ve 
kd . l . h cmının aıgar 

suyun mı arı, cısıw erın a 
4 

ukarda olmalıdır. Tatlı 

suyun seviyeai de cisimlerde!' 2-birc~e~itlirilecektir. 
su kullanalacsk ve her 14 gunde ( Devamı var) 
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90 
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kedi 

: kunduz 
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Bakla 
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500 
96 

() 

210 
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" Bulgur 
Burçak 
Ceviz 
Çavdnr 
Darı 

,, 
Fasulye 
Fındık 

" ,, 
Haşhaş 

,, 
ipek 
İrmik 
Kaplıca 

Keçi kılı 
Kenevir 
Kepek 
Keten 

" Koza 
Kuş yemi 
Mercimek 
Mısır 

,, 
Nohut 

,, 
,, 

• sümter 
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: 
Peynir beyaz: tam yağlı 

,, ,, : yarım yağlı 
,, ,, : yağsız 

Peynir kaşer : yağlı 
,, ,, : yağsız 

Razmol 
Susam 

,, yağı 
Tiftik 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

Un 
,, 

" ,, 
Yapak 

,, 

,, 
Yulaf 

: yeni mahsul 

oğlnk 
ana mal 
çengelli 
deri 
kaba 

: sarı 
: ekstra ekstra 
: ekstra 

1 inci yumuşak 
,, sert 

Anadolu 
,, tabak 

: Trakya kırkım 
,, tabak 

Zeytin yağı : ekstra 
,, ,, yemeklik 
,, ,, : sabunluk 

r 
1 

15 

135 

9 
104 

7 

50 

45 

2 50 

16 

TELGRAFLAR 12 3 937 

49 

4 27 

4 5 
4 22 

·-

38 

1 

l 

4 32 

4 12 
4 25 

40 

K.S. 

Londra Mısır Laplata 2 ci kıin. tahmili korteri 25 şi 1 1 2 p Ki 3 5~ 
,, keten tohumu ,, ,, ,, tonu 12 st. 5 ş. ,, 7 4 J 

Anvers Arpa Lehistan Şubat ,, 100 ki. 127 B. Fr. ,, 5 38 
Liverpul Buğday Mart ,, 100 libr. 9 şi p ,, 6 ıo 
Şikago ,, Harh inter Mayıs ,, Buşeli 137 1 4 sent ,, 6 35 
Vinipek ,, Manitoba ,, ,, ,, 132 1 8 6 11 . . ,, ,, 
Hamb. iç Fınd. Giresun derhal tahmıl 100 k.157 R M ,, 79 48 

,, ,, levan ,, " ,, ,, 156 ,, ,, 78 98 

İşaretler : ki (kilo), ad (adet), ç (çift}, kr (kuruş), pa (para), şi 
(şilin), sa 'aantim), ıt (sterlin), RM Rayhıınark , p (pen· 
ni), B. Fr (Belcika frank), t (ton). 

Sayfa 3 

(Suite de la 4me page) 

En fait, les prix pour 100 kg. de march&ndises cif Hambourg, de· 
mandees par nos negociants ont ete, sans exception, les mcmea que 
ceux de la semaine derniere. 

Le tableau ci-bas en temoigne : 
E.n Ltqs. (pour 101 kg. de marchandiscs, cif Hambourg: 

No 7 Extrissima karaburun 
No 8 Kiup karaburun 
No 9 Auılese karaburun 
No 10 Nec plus ultra 
No 11 E.xcelsior 

91111937 211137 
18,S 18,5 
19,5 19,5 
20,50 20,S 
24,5 24,5 
27,5 27 ,5 

On communique egalemcnt. que 
fres encore a meilleur marche. 

certaincs f ırmes ont fa it des of-

Ouant aux prix des produits concurrcnts. 
grecs de Candie (en Rm. loco Hambourg): 

voici ceux des raisins 

Type 1 auslesc Goldtropfen 
Type 2 Golden Edclbcere 
Type 3 
Type 4 Golden Ori entperle 

"' • • 

911137 
60 
53 
48 

45 

211137 
60 
62 
60 
58 

On enregistre un regain d'animntion sur leı marslıc des noi-
seltes. 

Des affaireı importantes ont ete traitees entre commerçants turcs 
et allemands. Les prix ne presentent pas de cbangementı senıibles 
a l'egnrd de ceux de la semaıne derniere. Nos negociants conti
nuent ainsi a cedcr iı 77-78 Ltqs., comme au debut de la semaine, 
les 100 kg. de noisettes decortiquees. cif, Hambourg. livrables tout 
de suite. 

On appund que Valence est parvenue. malgrc la guerre civile, 
a embnrquer quelques milliers de l&CS de noisettes. Mais cet envoi 

d'importanc.e tres limitee n'a pas senıiblement influc sur le marche 
mondial. specialeMent sur la situation des noisettes turques, malgrc 
que l'Espagne ait vendu a des prix 20 a 30 pour ccnt plus bas que 
ceux pratiques par la Turquie. 

L' Allemagne fabrique des boyaux artificiels 

On a constate une diminution sensible dc11 achats de rros boyaux 
par I' Allemagne. Elle est attribuce au fa it que ce pays a entrepris 
sur une grande mesure la production de boyaux artificiels. 

Le Gouvernement du Rcich appuie de façon particulicre le deve· 
loppement de '-ette industrie. 

Des forets d'eucalyptus seront creees iı lzmir 

Le bois eucalyptus est celui qui esi le pluı utiliıe dans les mines. 
Aussi, le Ministere de l'lnterieur a-t·il decide de crcer cette annec 
des forcts d'cucalyptus en plusieurs endroits du vilayet d'lzmir. Avis 
en a ete donne aux autorites locales. Lcs ctudes faites a cet egard 
ont permis d'etablir que les terrains obtenus par l'assechement du 
lac de Cellad. a Torbali. et lcs rive, du fleuve Gedi1, a Menemen, 
sont leı lieux qui se pretcnt le mieux a cette culture. 

Crise de sucre a Adana 

On est iı court de •ucre depuis quelqueı joura, i Adana. le 
stock cheı les detaillants eıt tres limite. En certainı endroitı, le 
sucre est vendu iı 110 piastres. On attribue ce fait aux chutes de 
neiJl'e et a la cessation des arrivaıres. 

L'amelioration de nos cotons 

les etudes entrepriıes en vue de l' a:nelioration des qualites 
de nos cotons ont donne d'excellents resultats. De longue date, 
des etudes et du essaiı avaient lieu aur le coton Cleveland, a 
Adana. La Chambre de Commerce de cette ville vient d'informer 
cel:e d'lstanbul que les resultata obtenus sont tres aatiafaisants. 
Les cotons de cette categori• de la nouvelle recolte ıeront li
vres iı fin fevrier sur le marche d' Adana. 

Le budget municipal et le budget prefectoral 

Nous avons parle hier succinctivernent de ces deux budgets 
pour la nouvelle annee, presentes au Conıeil Municipal. Les de
penses du budget Municipal sont encore a l'etude a la section 
permanent~ du Conseil. le Conıeil a tranımis les documents 
aux commissions. Les discussions au Conseils ne commenceront 
que dans une dizainc de jours. 

le total des recettes pour le budget du vilayet est au chapi
tre ordinaıre, de 4.5H'l.585 livres, les depenses au chapitre ordi
naire atteignenl 2 552. 152 livres, au chapitre extraordinaire 
869 875 livres, les recetteı municipales, 6.449.334 livres 22 piu
tres. Ensemble les recettes du vilayet et de la municipalite at
teignent 11.041.921 li vres et 22 piastreı. Le budget des abattoi
res est de 1.607 .00 l livres, celui du Conservatoire de 84.261, de 
l' Asil• des devoyes iı Galata, de 167, 506 livres, du Theitre de 
la Ville de 140.775 livres. 

Pour balancer le budıet de ceı institutionı, c' est-a-dire com
pleter leurs recettes pour qu' elles puissent couvriJ leurs depen
ses, la municipalites accorde au Conıervatoire 7tl.660 livres, a 
l' Asile des devoyes 21.505 livres, au Theatre de la Ville 49.775 
livres. 

La Societe des bateaux de la Corne d'Or 
Des entretiens se sont deroules entre les membres du Conıeil 

d 'ac!ministration et les gros actionnaireı de la Societc dea ba
teaux de la Corne d'Or. il a ete decide que la Societc repren
drait l' exploitation du service. Deux ıolutionı auraieat ete adop· 
tees : entente avec la Municipalitc ou constitution d'une nouvelle 
Societe avec un nouveau capital. On nit que le Conaeil d'Elat 
a ete saisi de l'affaire du montant de I0.000 livres livres rccla
me par la Municipalite de la Societe mais le Conseil d'Etat n'a 
pas encore fait connaitre sa rcponıe. Les actionnaires tiendront 
prochaioement une nouvelle Auemblce generale extraordinaire. 
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Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'&djudication 

A) Adjudicalions au Rabais 
mstruction-Reparation- Trav. Publics 

Construction-Cartographie 
lnstruction d'un mur pour le Konal Gouverne

m:ntal 
!'ecole Tchetinkayl' de San-

onstruction IO"Cal parti du peuple a Moudour
nou (s'adresser jusqu'au 21-3-37 a midi) 

ınstructio-ı rue Tozkoparan (cah. eh P . 104) 

abillement - Chaussu res Tissus-Culrs. 

1au~settes en fil : 5450 paires 
1emiscs : 1750 pieces 
quette; pantalon, casquette: 198-205 pieces Ja-

quette, robe : 60-62 pieces 

roduits Chimiques et Pharmaceutiques 
ıstruments Sanitaires-F ourniture pr. Hôp 

struments medicaux (pour clinique mal 1dies ex-
ternes} 

Provisions 

.pinards : 18000 kiloc; 

: omhustible -Carburant - Huiles 

•enzine pour avion (74 oct.) : 60 tonnes 
ıemi·coke: 120 tonnes 

~Iectricite·Gaz-Chauffage Central 
,Installation et Materiel) 

ıhleriel pour telephone tel que : Fi\ de fer gal va
nise: 25000 kilos - lsol ateurs porcelaine: 10000 
p\ece!I - Piles Leclaııche , teleph:>ne, paraton
nerres : 68 pieces- Commulateur, sonrıerie ete. 

nstallation calorifere, d'eau et sanitaire de la can· 
tine de la fab. masques a gaz Mamak. (cah. eh. 
L. 1) 

~ateriel telephonique pour le reseau de la gendar· 
merıe 

Transport- Chargement Dechargement 
T ransport de Hendek a Adapazar et lzmit respect. 

de :74 et 100 tonnes de tabacı (aj. ) 

Divers 

Eta bles d'atelier tels que: rabots Schepping, ecie. 
app. soudure autogene, motopompe mobile . ete . : 
11 pieces (5 ıroupes) (aj.) 

B) Adjudications a la surenchere 
Vieilleı chaussures, ete. : 25 lots 

Mode 
d'adjudicat. 

Gre a gre 

Publique 

" 

Pli C3ch. 

Publique 

" 
" 

Pli caclı. 

Publique 

Pli cach. 
Publique 

Publiq e 

Pli cach. 

,, 

Publique 

Publique 

Publique 

Prix 
cstimatif 

1411 33 

1484 89 

4972 -

20773 56 

1253 50 
2537 50 

l..17et16 

5558 

1080 

24000 -
3360 -

6936 -

17000 -

176:!9 25 

2696 

Caution. 
Provisoire 

106 -

11 ~ -

15 8 01 

94 Ol 
190 31 
336 

417 -

8 1 

1800 
252 

ıs u u 

1322 20 

1'20 -

2112 o 

Lieu ~'adjudication et <le 
Cahier des Charges 

Vilayet · Afion Un mo's a partir du 

., 

Pr~sid. Parti du Peuple Moudournou 

Com. Perm. Municipalite lstanl.ıul 
Dir. Econommt ,, ,, 

Com. Ach. Intend. Ist. Tophane 

" Recl o rat Universite lstanbul 

Rectorat Universite Istanhul 

Com . Ach. Dir. lntend . Ankara 

Adm. Et. Expl. Lignes Aeriennes Ank. 
Ministere Agriculture 

Kııymakamat Tachkeupru 

Siege Central Croissant Rouge 
Depôt Croissant Rouge, lstanbul 

Com. Perm. Municipalite lstanbul 
Dir. Econom. ,, " 

1 Direction Monoroles Kodjaeli 
l ,, ,, l<ıtanbul 

Dep. Mater. Min . Trav. Publics 

Com. Ach. lntend. lstan bul Tophane 

F ournisseurs et Entrepreneurs 
Negociants, Commissionnaires, Hommes d'affaires! ! ! 

Tous vos concurrents lisent journellement le 

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

Envoi gratuit de specimen sur demande 

Jours 

5 3-37 

26-3·37 

22-3-37 

~9-3 3~ 

29·3-37 
29-3-37 
29-3-37 

29-3 37 

'.26-3 37 

29-3-37 
26-3-37 

25-3-37 

29-3 ·37 

29-3-37 

17-3-37 

30-3-3i 

30-3 ·37 

1 !eure 

15 

14 

15 

14 30 
ıs 

15 -

ıs -

15 -

14 30 
15 

14 -

15 

15 -

15 -

14 

15 -

ADMINISTRAll\J~ 

Yoghourtchou Har. 
Jer Etage, N 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T elephone: 49442 

Boite Poslale N. 1261 

Adresse Telegraphique: 
l•tanbul MÜNAKASA 

13 MARS 1937 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les trois jours suivants) 
-..;mrm>·~--

Lundi 15 Mars 1937 

Projet relat. halles d'lzmir (Mun. lzmir) X 227 
Pn;par . carte d'une partie (1000 ha .) d'Frzeroum (Trav. Pub Erze

roum) ,\:. 281 
Constr. pont betoQ nrm e Kavak (route Kechane-Guelibolou) (Tra

vaux Publi'I Tchanakkale) .\' 281 
Constr. r:arlies en bois hal:es (Municip. Terme) .\' 282 
Constr. enroclıement ete. cor lre i11ondations (Vıl. Trabzon) (Min. 

Trav. Publics) .\' 282 
Prepar. sable et pierres pr. routes st. voirie (Mun. lstanbul) .\' 289 
Ressorts pour wagons et locoınotiveıı- Peau de veau. cuir, cuir 

chrome - Briques ordin. : 287000 p . Fil de fer galvan . : 500 
le - Pour liquature : 1300 k.- Barbele : 50::> rouleaux- Bo
caux pour calopile: 1500 p . (eh. fer: Etat) .\' 288 

Tables; 2 p.- Lavabo, armoire ete - Kilims : 10000 p. (Defense 
Nationale) .\: 282 

Sable Kualin : 5 t. (Fabriques Militaires) X 283 
Voitures d'exercices: 3 p. (Hara. Karadjabey) .\: 283 
Papier a cigarettes : 3000 bol.ıines (Monopoles) .\: 289 
Plaques galvanisees, cornieres, rivetsntend M. irine) .\' 289 
Sem -coke : 9C t. (Lycce Sivas) .\: 287 

Huile d'olives: 4 t. (Comın. lst. Findikli) X 280- 282 

Beurre: 2,2 t.- Viande de boeuf: 22 t. (Pol:ıtli) .\: 28J (80) 
Broyage: 1400 t. ble (lntend. Tophane) .\: 283 
Constr. div. locaux au cimetiere Ankara (Dir. Restaur. Ankara .\' 

290 

Repar. fondam . tronçon route Adapazar-Hendek tVilayet Kodjaeli) 
.\~ 290 

Dcchargement et dedouanement marchandises pllur Karabuk (Su
merbank) X 290 

* Moteur clectr. : 2 p.- CoHre : 1 p. (Defterd lstanbul) .\' 290 
* Cartouchiereı (coton) : 2803 k. Soieries : 7050 k. (Douı:ınes Is· 

tanbul .\' 279 
Savon : 12 tonnes (Seliıni t~} .Y 291 
Tuyaux d'eau: 1000 m. - Robinets de vidange: 3 pieceB- Cou · 

des : 2 p. (Comm. Ist. Fındiklı) ,\' 291 
* Embarcations a moteur: 10 p. (Comm G.Surv. Douan.) .Y ~91 

Mardi 16 Mars 1937 

Repar. steamboat Guelibolou (Dir. Sanit. Littoral Pt. lsanbul) .\' 
283 

Repar. quai depôts petrole Tchoubouklou Lits : 33 p. - Moules 
en cuivre. malrices ete . (pour conserv.) (Mun. lstanbul) .\' 
:?82-83 

Arsı'·niate de chaux: IOQo t. (Min. Agriculture) .\' 262 
Articles de papeterie : 11 lots (Monopoles .\' 286 
Toile pour havresacs : 10000 m. Coton pour matelas : 8480 k. 

(Def ense Nationale) .\~ 284 
Couvertures: 4500 p. - Kilims: 2300 p . (Comm. G. Gendarm.) ,\' 

287 
• Bidons videı : 600 p. (Monopoles) ,\'• 288 
* Peaux: moutons: 1076 p - Chevres: 118 p. (Ligue Aeron . 

Karadjabcy) .\; 290 
Couvertures: 151 p.-Kilims: 51 p . (Fab. Militaires) No. 293 
Armoires. tables. ctoupe (Mun. lstanbul) No. 293 

Mercredi 17 Mars 1937 

Vaporisateurs i.ı voiture : 20 p. (Min. Agriculture) .\: 262 
Couvertures : 4600 p.- Kilims : 4000 p. (Comm G. Gcndarmerie) 

.\! 287 
Farine: 200,5 et 113,3 t. (Pi. Fte lzmir) .\~ 283-284 
• Fil soie nrtificielle : 70 k.- Ruban soie : 15 k.- ete. (Direction 

Douaneıı Istanbul) .\: 279 
Transport de Hendek a Adapazar et lzmidt de 337 tonnes de ta

bacs (Monopoles Kodjaeli ı .\' 294 

* Les asterisqueı indiquent une vente par voie de surenchere. 

N. B. - Leı Nos indiques en regard de• articles sont ceux du 
journal dans lequel l'aviı a paru. 

lndustrie - Finances - Commerce 

Le marche de Hambourg des raisins secs et des noisettes 
On n'a pas enregistrc de changements notables sur le march~ des 

raisins secs i.ı i iambourg, au cours de.s dem eres semaines . C'est iı 

dire que les prix se maintiennent a leur niveau satisfaisant de la mi· 
decembre dernier. 

(Lire la ıuite en J me page) 


