
ABONE ŞARTLARI: 
T ürkiye icin 

3 AYLIGI 
6 " 

12 
" 

Kuruş 

450 
850 

1500 

Ecnebi memleketler için 
12 ayl ığı 2700 

Sayısı S kuruş 
Resmi makbuz bedeli olma
yan tediyat makbul değildir. 

•• 

I 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

İDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARJ 
İdarehanemizde görüşülur 

Telegr. : İst. MÜNAKASA 
Telefon : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

~----------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 
PAZARTESİ 15 Mart 1937 
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~=====~~~~~~~~~~.-~~~~~~-! 2- Muhammen bedeli 3500 lira ve ilk teminatı 2b'2 lira 50 
~ 1 kuruştur. 

L E R : 3- İhalesi 26 3-937 cuma günü nat 1 l de Sivas Tug komu-
1 Ç İ N D E K tanlık binasındaki alım , satım komisyonunda yapılacaktır. 

1,, a) Münakasalar 4- Şartnamesini görmek isteyenler hergün ve eksiltmeye gi-
ı ı, recekler ihale gün ve saatinde ticaret vesikası ve ilk temiuat 

i 
1 

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

Sabun: 8500 k. (Vize) 
16-3-37 11 - 1 

Sabun: 7000 k. (Sivas Tümen.) 
26-3-37 l 1 - 1 

. N f' a işleri Malzeme, Harita 
2 - İnşaat, Tamır~~ı- 2:-~.:..· --------
------·-

kum ihzari (tehir) 
Çöp istas. yolları için taş ve 25-3-37 

{lst. Belediyeıi ) . 
. b binası ınşaatı . 

Samatyada Malıye şu · 29-3-37 14 -
(lstanbul Defterdarlığı) . l . (Ni 11ode Vila .) 1-4-37 14 

. · e suyu ısa esı . 6 Maden nahiyesıne ıçm 

K il 'fer tesisat ve Malzemesi 
3 Elektrik·Havagazı- a:o:r.=:_::...:.....----------------- ---

k l . f r ve sıcak su tesisatı Memleket hast. a orı e 
(Çanakkale Vilayeti) . 1 (MMV) 

MYhtelif telsiz malzemesı: 106 ka em 

12-4-37 16 -
27-4-37 11 

Mensucat, Elbise, K u.ndura, Çamaşır v.s. 
1 

' 

i 
Mendil: 8250 ad. (T ophane Levazım) . . 

ıb. .. }96 takım (Askerı Fabrı.) 
Yazlık erat e ı sesı. 

29-3-37 14 -1 
29-3-37 14 - ' 

5 - Müteferrik 

'k• 23000 k (Devlet Demiryolları) 
Ham pı · · · · ı -b 't borusu• 1896 k. pırınçte 
Yağ mu errı · ) 

(1.5 m.m): 32 k . (Deniz Merk. Kom. . 
Bir mavunaya motör konması v.s. (temdıd) 

(Tophane Levazım) . 
4 köşe demir: 10000 k. (PTT Fabrık. M.) 
Santrilüi tulumba (G:ırvenz marka·8 kutrunda 

-komple): 2 ad. (Nazilli Pamuk Islah lst. D.) 
inek: 15 tane. {lstanbul Belediyesi) 
Külçe bakır: 10 ton (Deniz Merk. Komis ) 

b) Müzayedeler 

1 - Müteferrik: 

Miiteferrik eşya satışı . (lst. Gümrüğü B. Müd.) 
Matbaa hurufatı ve çizgisi: 1025 k. (lstanbul 

GümrÜğ'Ü Baş Müdürlüğü) 
Mermer ocakları (Afyon Vilayeti) 

ilanlar, Emirler, Tebliğler: -

18-3-37 10 

28-4-37 14 

17-3-37 15 -
29-3-37 15 -

24-3-37 15 
29-3-37 14 -

21.4.37 14 -

26-3-37 13 
25-3-37 15 -

Akay işletmesinden: 
15 Mart 1937 pazartesi gününden itibaren Adalar hat-

5 f . Köprüden saat 19,30 da ve Yalova 
tının saat 19, 1 se erı. 6 5 d k l 

6 f . de Yalovadan saat 1 ,1 e a -
hattınm saat 1 s• erı . k l lerden 15 şer dakika 
kacak ve bu seferler aralık ıi e e 
geç hareket edecektir. 

- -

a) MÜNAKASALAR 

1 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: -
t b l H . • Askeri Kıtaatından: stan u arıcı 

1 - Vize, Alpullu , Pınarhisar alaylarının 8500 kilo sa-

bun. 
2 - İhalesi t . le yapılacaktır. 

pazarlık sure ıy . 
bedeli 3995 lıradır. 

Sabunun muhammen 3-
4 -
5-

İlk teminatı 300 liradır. .. .. aaat 11 de yapıla
İhalesi 16 mart 937 sah gunıA 

caktır. 
6 - Şartnameyi arzu edenl~re 

komisyonunda gösterilmektedır • 

her gün Vize Sahnalma 

Sivas Tüm Art. Eks. Komisyonu Reisliğinden: 

1000 kılo sabun açık olarak 
1- Sivaataki kıtaat ihtiyacı olan 

•kıiltmeye konulmuştur. 

makbuzlarile komisyona müracaatları. 

2 
İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

İstanbul Defterdarhğmdan : 

Keşif bedeli 22861 lira 69 kuruştan ibaret bulunan Koca Mus· 
tafapaşada Sulumanastır mevkiinde eski itfaiye karakolu elyevm 
Samatya Maliye şubesi olarak kullanılan bina arsası üzerine ye
niden yapılAcak Maliye Şubesi 1:-.inası inşaat ve tesisatı işleri ka
palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Mukuele, eksiltme, 
Bayındırlık işleri genel, özel ve fenni şartnameleri, proje, keşif 
hülbasile buna müteferri diğer evrak 100 kuruş mukabilinde 
verilmektedir. İsteklilerin 1715 liralık teminat mektublarile tek
lifnamelerini ve en az 15000 liralık bu işe benzer iş yaptığına 

dair Nafıa Vekaletinden almış olduğu müteahhitlik ve Ticaret 
Odası vesikalarını 29 ·3-937 pazartesi günü saat 13 e kadar Milli 
Emlak Müdürlüğünde toplanan Komisyona vermeleri ve saat 14te 
de :.carflar açılırken komisyonda hazır bulunm1'ları . . 

Niğde İli Maden Nahiyesi Şarbaylığından: 

Madde 1 - Eksiltmeye konulan iş: Madenin Bereketli 
mahallesine getirilecek içme suyuna aittir. Keşif bedeli 
5000 liradır. 

2- Bu işe ait şartnameler şunlardır: 
A - Mukavele projesi, 
B - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi. 

C- Hususi şartname: 
D - Eksiltme şartnamesi. 
E - Keşif cetveli, 
F - Proje. 
İstiyenier bu şartnameleri ve evrakı Niğde Nafıa mü· 

dürlüğünde ve maden Belediyesinde müracaatla görebi· 

lirler. 
3- Eksiltme 9.3.937 tarihinden 1 ·4·937 pazartesi günü 

saat 14 de Nafıa Müdürlüğüne müracaatla Maden Uray 
encümeni huzuriyle ihalesi yapılacaktır. 

4 - Eksiltme açık eksiltme usuliyle olacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isti yenlerin 384 lira 

38 kuruş muvakkat teminat vermeleri lazımdır. 
6 - Müddeti zarfında mukavelesini tanzim ve Bele

diye riyasetine verildiği takdirde vermiş olduğu teminatı 
irat kaydedilmekle beraber vukubulacak zarar ve ziyan 

müteahhide ait olacaktır· 
7 _ İhale tarihinden itibaren inşaat 5 ay zarfmda ik-

mal ve teslim edilecektir. Bu müddet zarfında ikmal edi· 
lmediği taktirde geçen günler için müteahhit yevmiye beş 
lira ceza olarak verecektir. 

8 _ İnşaat kontrolu ve fen memurunun vereceği ra· 
por üzerine müteahhit vezneden yiizde 10 tevklifle para 

alabilecektir. 
9 - inşaatın ikmali Nafıa Müdürlüğünce tasdik edile· 

cekten sonra bedeli 8 inci maddede gösterilen yüzde onun 
yansile beraber tamamen verilecek ve ç~~meler. bir sene 
müddet içinde arıza gösterecek olursa muteahhıt tarafm
dan yapılacak ve arıza gösterme~iği takdirde kabulü kati 

lmuamelcsi yapılacak ve yüzde 5 ı aynen verileceği ilan 

olunur. 

• • • 
Topkapı ve Hürriyet abidesi çöp istasyon yolları için 

taş ve kum alınacaktır. Bak: İst. Belediyesi ilanlarına. 

3 
Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

Çanakkale Vilayeti Daimi Encümeninden: 

Yapılacak iş: Memleket hastanesi kalorifer ve sıcak 
su tesisatı. Keşif bedeli 11443 lira 72 kuruş. Muvakaat 
teminat 858 lira 30 kuruş. 

1 - Bu iş l 2·4-937 günü saat 16 da kapalı zarf usu· 
Jile isteklilerine verilecektir. · 

2 - Keşif, proje ve şartnameleri İstanbul ve Çanak· 
kale Nafıa müdürlüklerinde görülebilir. 

3 - İsteklilerin 24 90 sayılı kanunda yazılı vesaikle 
Çanakkale Daimi Encümenine müracaatleri. 

MiJli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
1 - 106 kalem muhtelif telsiz malzemesi açık eksilt· 

meye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 3, 100 lira olup ilk teminat 
parası 232 lira 50 kuruştu. 

3 - İhalesi 27 nisan 937 salı günü saat 1 1 de dir. 
4 - ~ksiltmeye işti~ak edeceklerin 2490 sayılı kanu

n~n 2, 3 un~u maddelerınde istenilen belge1erile ihale 
gun ve saatınde M. M. Vekaleti satmalma komisyonunda 
hazır bulunmaları . 

4 
Mensucat · Elbise· Kundura Ça - maşır v.s. 

İstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 

Kuleli Askeri lisesi için 8250 adet mendil 29-3-937 pazartesi 
gün? saat 14 de Tophanede satınalma k~miıyonunda açık eksilt
me ıle alınacaktır. Tahmin bedeli 990 liradır. iık teminatı 74 li
~a 25 kuruştur. Şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir. 
isteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Satınalma 
Komisyonundan: 

196 takım yazlık erat elbiseıi 
Tahmin edilen bedeli 1372 lira olan yukarıda miktarı ve cinai 

yazılı melbusat askeri fabrikalar umum müdürlüğü aatınalma ko
mis!onun.ca ~·3-937. tarihinde pazartesi günü uat 14 de açık 
eksıltme ıle ıhale edılecektir. Şartname para.ıs olarak komisyon· 
dan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 102 lira 90 kurut ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün 

ve saatte komisyona müracaatları. 

5 
~üteferrik 

Devlet Demiryolları ve Limanları lıletme U. idaresinden: 

Muhammen bedeli 1334 lira olan 23,000 kilo ham pik 
18-3-937 perşembe günü saat 10 da Haydarpaşada gar 
binası dahilindeki komisyon tarafından pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 100 lira 5 kuruşluk muvak
kat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte 
eksiltme günü saatine kadar komisyondan parasız olarak 
dağıhlmaktadir. 

Deniz Merkez Satınalma Komisyonundan: 

1- Tahmin o\unan bedeli 9000 lira ve teminatı 675 lira olan 
10 ton miktarında Külçe bakırın M. M. V. binasında mütetekkil 
komiıyonumuzca 29 nisan 937 çar,amba günü saat 14 de kapalı 
zarfla ekıiltmeıi yapılacaktır. Şartnamesini görmek iıt~yenlerin 
komiıyona mür•caatları. 

2- Eksiltmeye srireceklerin 2490 kanun ıereğince vesaik ve 
teminatlarını havi kapalı zarflarını mukarrer saate kadar komis
yona vermit bulunmaları. Saat 13,30 dan sonraki müracaatların 
kabul olunmayacağı. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: 

1 Tahmin edilen bedeli 2180 lira 40 kurut olan 
1896 kilo miktarında yağ müberrit borusu ile 19 lira 20 
kuruş muhammen bedelli 2000 metre uzunluk, 1,5 M m 
kutur ve 32 kilo miktarmda bulunan pirinç telin ikisi bir 
arada kapalı zarfla eksiltmesi 28 niaan 937 çarşamba 
günü saat 14 te Ankarada komisyonumuzca yapılacaktır. 

2- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun hüküm· 
leri dahilinde 165 liralık banka teminat mektublarını havi 
teklif mektublarını mukarrer saate kader komisyona 
vermit bulunmaları ve şartnamenin her gün komisyonda 
görüleceği. 
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APP. 
11 

2 Sayfa 

Nazilli Pamuk Islah İstasyonu Direkiörlüğünden: 

1 - Müeuesemiz için (Garvens) markalı ve 8 inç kutrunda 2 
adet kompila Hntrifuj tulumbası; arttırma, eksiltme kanunu hü
kümleri dairesinde satın alınacaktır. 20 beygir kuvvetinde moto
ra (akuple) bağlanmış olacaktır. 4 tekerlekli arabası , alastiki ve 
izole bağla-nası emme sepeti, ayar süzgüsü, (Klape) çeşmeli hu
nisi 6-8 metrelik emici iki hortum ve verici iki de ve boynu ile 3 
metrelik 2 düz boru ve 8 tane flanş ve 2 manumelre gibi bütün 
teferrüatile birlikte ve komple olacaklardır . Bunlar nihayet 28 
mayıs 937 günü Nazilli şimendifer istasyonunda teslim edilmiş 

olacaklardır. Teslim ve tesellümü müteakib bedelleri Nazilli Mal
sandığından tesviye edilecektir. 

2- Eksiltme 2-t-3-937 çarşamba günü saat 15 de N~zilli Mal
müdürlüğünde toplanacak komisyonda k<tpah zarf usulile yapıla

cak, teklif muvafık ve mutedil görüldüğü takdirde ihale edile
cektir. Talihlerin kanun hükümlerine uygun olarak hazırlıyacak
ları Detaylı teklif mektublarını sözü geçen günde nihayet saat 
14 e kadar komisyona vermeleri lazımdır. 

3- Muvakkat teminat 250 liradır. 

4- Tulumbalar sözü geçen günde teslim olunmadığı takdirde 
teminat akçesi irat kaydolunacak ve müt !ahhid 200 lira tazminat 
verecektir. 

5- İlan, pul gibi resmi masraflar müteahhide aiddir. 
6 - Fazla mali'ımat almak isteyenler Nazilli Pamuk Islah İı· 

tasyonu Direktörlüğüne müracaat edebilirler. 

İstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 

İstanbul Yollama Müdürlüğü emrinde bulunan müda
faa mavnasına konacak motör ile keşfi mucibince tami
ratı eksiltmesine talip çıkmadığından pazarlığı 17-3-937 
çarşamba günü saat 15 de Tophanede Satın alma Komis
yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 6628 liradır. ilk te
minatı 497 lira 10 kuruşıur. Şartname ve keşif komisyon
da gö rulebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarla beraber bel
li saatte komisyona gelmeleri. 

Posta T. T. Fabrikası Müdürlüğünden : 

16X 16 mm ebadında 10 bin kilo dört köşe demir açık ek
siltme ile alınacaktır. Bu dE'mirin muham. bedeli 1250teminatı mu
vakkatı 94 liradır . Eksiltme 28-3·937 tarihine rastlayan pazartesi 
günü stat 15te )1 pılc.cağınc!an isteklilerin muvakkat teminatlarını 
vezneye yatırdıktan sonra muayyen gün ve saatte Fabrikada mü
teşekkil komisyona müracaatları. 

lstanbul Belediyesinden 

Şile köylülerine dağıtılmak üzere vilayet baytar mü
dürlüğü namına alınacak 15 tane İnek açık eksiltmeye 
konulmuştur. Beher ineğe 65 lira bedel tahmin olunmuş
tur. Şartnamesi Levazım müdürlüğündt: görülebilir. İstek
lilerin 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 73 lira 12 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
29·3-937 pazartesi günü saat l 4 de daimi Eucümende 
bulur:malıdırlar. (M) 

b) M Ü Z A Y E D E L E R 

1 
Müteferrik 

Afyon İlbaylığından: 

1 O mart 737 gününde birinci ihalesinin yapılacağı ev· 
velce ilan edilmiş olan İl merkezine bağlı İscehisar kö
yündeki Somaki mermer ocakları 25 sene müddet ve se· 
nede 150 metre mikabı taş çıkarmak ve yüzde 5 buçuk 
nisbi resim vermek üzere talibine birinci ihalesi yapıla· 

caktır. İhalesi kat'iyesi 25 mart 937 perşembe günü saat 
15 te icra olunacaktır. Talib olanların belli gün ve saatte 
lıbayhğa ve fazla tafsilat almak istiyenlerin Afyon Tica
ret Odası Başsekreterliğine müracaatleri ilan olunur. 

İstanbul Gümrüğü Başmüdürlüğünden: 

Gümrük satışından: 3081 m. k. 1025 k. 928. t 8 1. kur
şun halitasından matbaa hurufatı ve çizgisinin 26·3-937 
günü saat 1 J de İst. Gümr. satış salonunda açık arttır
maları yapılacaktır Arttırmaya gireceklerden yüzde 7,5 
pey akçesi ve ünvan tezkeresi aranır . 

Muhtelif eşya satışı . Bak: Gümrük Başmüdürlüğü ilan
larına. 

'
;;--------, 

lstanbul Gümrüğü Başmüdürliigünden: . 

Gümrük satışından: Bu yıl Nisanın 2, 5, 7, 9. 12, 14, 16, 19, 21, 
23, 26, 28, 30 uDcu günleri Sırktcideki Satış salonunda pazarlıklamü
teferrik eşya satışları vardır. İlin liıteleri salon ve gümrükleriıı kapı
larmda ve sandal bedest ı nında mezat yerinde asılıdır . Satı~lara ıaat 
ou üç buçukta başlanacağı ilii.n olunur . (1375) 183 

MÜNAKASA GAZETESi 

Keşif bedeli 7896 !ira 47 kuruş olan Topkapı haricin
de ve Hürriyet abidesi ilerisinde yapılacak çöp istasyon
ları yollarında kullanılacak kum ve taşa ait açık eksiltme 
25-3·937 perşembe gününe talik edildiği ilan olunur. 

• • • 
1435 (B) 186 

Senelik muhammen kirası 600 lira olan köprünün 
Kadıköy iskelesinde 2,5 metre kutrundaki büfe teslim 
tarihinden itibaren 938 ve 939 seneleri Mayıs sonuna 
kadar kiraya verilmek üzre açık artırmaya konulmuştur. 
Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekli 
olanlar~ 45 liralık ilk teminat mektup veya makbuzu ile 
24-3-937 çarşamba günü saat 14 te Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (8) :342 180 

• • • 
Paşabahçede Şehitlik caddesinde Safiye Sultan soğa· 

ğında 70 sayılı iki katlı ahşap evin çatısı çökmüş ve ka
lan kısımları da son derece maili inhidam bir hal almış 

olduğundan halile durması fennen caiz görülemiyen bu 
iskeletin kaldırılması s~retile mahzurunun izalesi için his
sedarı olduğu anlaşılan Bahriyeli Yüzbaşı Bay Hamdiye 
adresi meçhul olmakla yapı yolları kanununun 44 üncü 
maddesine tevfikan ve işin tehlikesine binaen tarihi ilan 
dan itibaren 24 saat zarfında binanın hedmen mahzuru
nun izalesi olmadığı takdirde Belediyece verilecek karara 
tevfikan yıktırılacağı malum olmak ve tebligatı tahririye 
ve kanuniye makamına kaim bulunmak üzere ilan olunur. 

(1432) 188 

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· 

larmı tayin eden karar 

(Geçen nüshadan devam) 

3- tlavaya maru~ bırakılarak kurutulan ciıimler bir birinden 
ayrı olarak bir rafın üzerinde, hava ceryanı olmıyan bir yerde 
duracaktır. Odanın ıuhuneti 18 20~ C ve relatif rutubeti yüzde 
55 - 80 olacaktır. 

4 - Su altında ıertleşen cisimlerin, ıudan çıkarıldıktan sonra , 
havada 10 - 15 dakikadan fazla bırakılmadan tecrübeleri yapıl 

malıdır. Tecrübeden evvel ciıımler hafifce bir bezle kurutulduk
tan sonra ve ufak saraıntıya maruz bırakılmadan tecrübe edil
melidir. 

5- Cer kuvvetinin artma mikdarının tecrübe neticeleri üze · 
rinde mühim tesiri olduğundan, saniyede cisimlerin cm2 na bi
nen kuvvetin vasatisi bir kg (+ O, 10) olacaktır. 

Bu t ecrube cismin kopma anınpan cm2 na isabet eden kuv
veti gösterir. A.apılması lazım olan altı tecrübenin vasatisiile çi
mentonun cer mukavemeti teabit edilir. (Fazla inhirafların esbabı 
laboratuvar defterine kaydedilmelidir). 

Tecrübe kalıpları kullanılmadan evvel iyice temizlenmiş ve 
kalıplara mahsus yap ile (2 3 mekik yağı (rüböl) ve 1 3 petrol) 
hafif yağlanmış olmalıdır. Fazla yağlanmanın tecrübe ciıimleri

nin neticeleri üzerine menfi tesiri olabilir. 

8- Kalıplar paslanmıyan metalden yapılmalı ve her şeklin 
kendisine mahsus bir numarası olmalıdır. Şekiller zaman zaman 
kontrol eciilmelidir. Cismin en dar yerinin maktaı 22,3 X 22,5 mm 
dir. Maktaının sathında O o+2 den fazla tolerans kabul edilmez. 
V. c Cer tecrübe aleti: 

Cer tecrübeleri manivela aleti ve otomatik koparma tertiba
tile yapılır. Koparma aletinde kullanılan saçmaların büyüklüğü 

2-2,5 mm olacaktır. Saçmaların akış sureti saniyede IOO gram 
( + IO) olacaktır. Manivela çengellerinin içine tecrübe cisimleri 
yerleştirilmeden evvel, manivela kollarına ait istinat menşurları· 
nın (prisma) yerinde olap olmadığı teabit edilmelidir. Aletin (ko
va ta!alı olmadan) üst kolu ayni aletin üst tarafındaki çizgi ile 
bit hizada olmalıdır. Kovanın sıkleti, kopartma ağırlığının yüzde 
25 inden fazla olmamalıdır. 

J - Sudan çıkarılan tecrübe cisimleri kuru bir bezle le urulan
dıktan sonra, manivela çengellerinin içine yerleştirilir. Çengelle
rin ve cisimlerin yan tarafları tamamen bir müstevide olmalıdır. 

Cisimler çengellere konulduktan sonra üst kolun üzerine ağırlık 

olarak bir ıüvari konur. Üst kol aşağıdaki ayar vidasile gene yu
karıdaki çizgiye getirilir. Cisimlerin ve çengellerin satıhlarında 

kum parças! veya gayrı müsavilik olmamasına dikkat edilmeli· 
dir. 

Yukarıda tarif edildiği veçhile 1 tecrübe cismi yerine oturtul
duktan ve saçmayı ihtiva eden kova yerine konduktan ıonra, 

rüvari kolun üzerinden kaldırılır ve kovanın içine saçmalar akı-

tılmağa başlanır . Saçma ile kovanın 11kleti, cismin kopma ııkle 

tine vasıl olunca, ciıim kopar ve kova saçma aletinin altında 
bulunan manivelanın üıtüne düşerek saçmaların aksamını durdu
rur. 

2- Çimentonun cerre mukavemetini teıbit etmek için kova 
saçmalarla beraber IO grama kadar doğru olarak tartılır. Alınan 
netice IO la urbedilerek kg cm2 olarak bulunur. Cisim sathının 
santimetre murabbaı üzerine teıadüf eden cer kuvveti, atideki 
hesapla bulunur: Atağıdaki mani veli kolunun niıbeti ) :5, yuka-

rıdakinin 1: 10 dır. Bir.aenaleyh bütün balların yekün nisbeti 1 :50 
dir. 
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3- Cismin asgari miktarı (orta kıımının maktaı) 5 cm2 dir. 
(2,23 x 2,25 5,0175 cm2) 

4- Yukarıdaki kol vasıtasile 5 cm2 bir maktaa 50 miıli 11kle
tinde bir (P) kuvveti binmektedir. 
V. d Tazyik mukavemst tecrübeleri : . 

Çimentonun tazyik mukavemeti aşağıdaki tarzda tesbit edilir. 
5040 (1260 çimento + 3780 kum} gram normal harç kalıplara ko
nur ve cek cisimlerinde-- yapıldığı gibi, bu şekiller üzerine de to· 
mak aleti vasıtasile 150 defa vurulur. 

(Suyun mikdarı doğru ise, çekicin 90·100 üncll darbeıi ara· 
arasında kalırların altından ıu uzmağa başlar) Kalıpların üıt kı
ıımları kaldırdıktan sonra cisimlerin üstü bir bıçak vasıtaaile dü
zeltilir, iuş mürekkebi ile numara ve tarih konur. Cisimler (cer 
ciıimlerinde yapıldığının aksi ol:ıralf) kalıplarile beraber 0 90 
rutubeti olan bir 1andıkta muhafaza edilir. 

Yapıldıktan takriben 20 saat ıonra cisimler kalıplardan çıka· 
rılir ve 24 saat ıonra 18 - 20 santigrad suya konur. Su aaatı 
cisimlerden 2-4 cm yukarda olacak ve her 14 günde bir detişti

rilecektir. Havada kuruyan cisimler bir birinden ayrı olarak. üç 
köşeli çubuklar üzerinde, hava cereyanından masum bir yerde 
muhafaza edilmelidir. Odanın derecei harareti 18·20 santigrad ve 
relatif rutubeti de yüzde 55-80 olmalıdır. 

Su altında sertleşen cisimler, tecrübeden bir az evvel ıudan 
çıkarılmalı ve hafifçe kurulmalıdır . Tazyik tecrübeleri için kul
lanılan presin tazyiki ( +) " 0 l :5 e kadar doğru olmalıdır. Çimen• 
tonun tazyika mukavemeti , 6 tecrübe cisminden alınan vesaiti 
ile tesbit edilir. 

Tozyik, tecrübe mik 'aplarının ait tarafından döğüldükleri iı

tikametten değil yan brafından yapılacaktır. Tazyikin ıürati ne
ticeler üzerinde çok müessir olduğundan, tazyikin artması aani
yede 20 kg. cm2 dan fazla olmıyacaktır. Tecrüdc makinası sar
sıntı yapmadan yavaş ve daima müaav\ bir surette siklctini artı

rarak tecrübe cisimlerini tahrib etmelidir. Tecrübe cisimleri , taz
yik makinasına öyle konulmalıdır ki , tazyik kuvveti daima c ı · 
simlerin orta mihveri üzerine toplanmaktadır. 
Tecrübe cisimlerinin yakıldığı laboratuvarının hararet ve rutubeti 
termograf ve higrograf aletlerile tesbit edilmelidir. 

Tazyik kalıplara da cer kalıplarında olduğu gibi, kullanılma

dan evvel iyicde temizlenmeli ve kalıplara mahsus yağ ile hafif
ce yağlanmalıdır. 

VI. a Nomra kum ve bunun için bütcere aletleril: 
Harçta kullanılan kumun kimyevi ve fiı.iki evsafının harcın 

sağlamlığı üzerinde mühim tesir! olduğu tecrübe ile sabittir. 
Yeknesak ve kabili mukayese tecrübeler yapabilmesi için, her 

tecrübe yerinde kullanılacak kumların ayn evsafta, tane ıtürük· 
tür'ünün aynı tarz ve büyüklükte, aynı izafi ve hacım sıkletin

de, aynı temizlikte, yani normal kum olması lazımdır. 

Türk normal kumu Marmara adası karşısınd Sultan Çiftlik 
tabir edilen yerin civarındaki kumluktan alınır. 

Ham kum devvar ve delikli bir silindirde iyice yıkandıktan 

ıonra buharla ıslatılan (Takriben 120 santigratta) bir silındirde 

kurutulur. Kurutulmuş kum bir elek vasıtasile iri parçalarından 
temizlendikten sonra biri üstüne bağlı delikleri muayyen büyük
lükte, iki elekten geçirilir. Alttaki eleğin üıtünde kalan kum nor· 
mal kumdur. 

Nsrmal kum atideki şartlara uygun olmalıdır: 
1 - Si02 ° 0 92 dee az olmamalıdır. 
2- Su ile yıkanarak ayrılabilen kısım %0,05 den fazla olma

malıdır. 

3 - 1,39 mm delik açtklığı olan elekte % 2 den fazla bakiye 
kalmamalıdır. 

4- 0,74 mm delik açıklığı olan elekten yüzde 5 den fazla 
kum geçmemelidir. 

Kum tanelerinin büyüklüğü aşağıda şartları haiıD olan pirinç 
levhalar vasıtaaile tesbit edilecektir. 

1- Levhaların kalınlığı 0,25 mm (+ 1 
0 8 ) olacaktır . 

3 - Elek gözlerinin kuturları 0,74 n 1,39 m~ olacaktır. 
Eleğin iiç veya dört muhtelif yerinde, bir birinde yakın iki 

sırada 8-10 göz ölçülerek kontrol edilecektir. Vasaii ölçü icab 
edeo ebatian ° 0 2 den gözlerin kutru u 5 den fazla ithiraf et
nıiyecektir. 

( Devamı var) 

PİYASA HABERLERİ 

İptidai maddelerde 
kaldırılacak vergi 

Mevadı iptidaiyenin bütün 
vergi ve resimlerden istisna e
dilmesi için hükümetin hazırla

dığı kanun projesi tekemmül 
etmittir. Bu tekilden bir iıtil
na ile gelirden ne kaybedeceği 
hakkında yapılan bir tahmin 
hükümelin 20,000,000 liraya 
yakın bir fedakarlığı göze al
dığını meydana koymuftur. Bu 
da yapılan işin büyüklüğüoü 

göıtermektedir. 

Yeni projenin hazırlanmaaı 
mevaddı iptidaiye ıiparişi itini 
hemen hemen durdurmuştur. 

1 fabrikalar şimdilik ellerindeki 
stoklat4 itlemekle iktifa etmek-

! tedirler. Eusen önümüzdeki 
mevsim için lizımg~len bütün 

l 
ham maddelerin ıiparişi de 
yapılmıt bulunmaktadır. 

İktiaad Vekaleti diğer taraf
dan 1950 senesine kadar mer'i 
olmak üzere ağır 1anayiimizin 
inki~afını temin edecek muhim 
bir proje daha haıırlamıftır. 
Sanayiimizde mühim bir mevki 
tutacak olan demir ve çelik 

sanayıının 13 aene için bilcüm
le rüıum ve vergilerden istis· 
nası bu proje ile temin edile
cektir. 

ı;Devlet tarafından kurulacak 
demir ve çelik fabrikalarının 

haiz olacakları muafiyet hak
kındaki kanun"a göre fabrika
ların muhtaç olduğu her türlü 
}>inalar, tesisat için devlete aid 
araziden istifade edilecektir. 
Fabrikanın husuıi telefon ve 
telegraf hatları kurmasına ve 
bu hatların umumi yol kenar
larından geçmesine müsaade 
edilecektir. 

Tetyiki sanayi kanununun 
9cu madde1i demir ve çelik 
endüıtriıine de teşmil edilmiş· 
tir. Fabrika malzeme1i ve ma
mulatı demiryolu haric olmak 
üzere diğer devlet taşıma va
ııtalarında yüzde 50 tenzilat 
tibi olacaktır. -
20 vagon Çek şekeri geldi 

Evvelki gün A. S. P. marka· 
lı Çt:koslovak şekerlerinden 

yirmi vagon mal takas tarikile 
şehrimize getirilmiftir. Bu şe· 
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Gelecek üç gün zarfmda vuku bulacak 
Münakasa ve Müzayedeler hakkmda 

___ MUHTİRA -

Salı t 6-3-937 

• L. an Sahil Sıhhi M.) X 283 
Gelibolu istimbotunun tamiri (lst ... •m kar ola: 33 tane- bakır-
Çubuklu gaz dep. rıh~ımının ta mırı-:-e) ,C 282-283 

kalıp, m&tris v.s. (lstanbul Beledı~ : . 262 
Araeniyat dö şö: 1000 t. (Zira~t Vekaletl!d) ~\ .) ~· 286 

(1 b" arlar aresı ·'' · Kırtasiye levazımı: 11 kalem 0 ıs k amuk: 8480 k. (MMV) .\' 28-t 
Arka çantalık bez: 10000 m. yataklı Jandarma G. Kom.) .\' 287 
Battaniye: 4500 ad. kilim: 2300 a.d. l ") \' 288 
• Boş bidon: 600 ad. •İnhisarl~r Id~r~sıl IS· d (THK Karacabey 
• Koyun derisi: 1076 ad. keçı derısı· a · 

Şubesi) .\: 290 (A k - Fabrikalar) No. 293 
Battaniye: 151 ad.-Kilim: 51 ad. d~ er~) N 293 
Masa, dolap, üstüpü (İstanbul Bele ıyesı o. 
Sabun: 8500 k. (Vize) .\'. 295 

Çarşamba 17-J-1937 

. .. )· 20 ad (Ziraat Vekaleti) No. 262 
Arabalı körük (vaporı~~to~ · ()()() ad (jandarma G. Kom) N. 287 
Battaniye: 4600 ad.- kılım· -i · 283 284 
U . 200 - 113 3 ton (İznıir Mst. Mvk) No. . . 

n. a ve •' "d"· 15 k (lıt Gümrük - '. . .... 70 k ipek şerı ı· . v.a. . 
• Sun'ı ıpek ıplıgı· · 

Müdürlüğü) No. 279 · . . 374 ton tütünün nakli (Ko-
Hendekten Adapazarına ve Izmıde. 

caeli İn his. M.) .\~ 294 
B. moto"'r konması v. s. 

ır mavunaya 
(Tophane Levazım) .\' 295 

Perşembe 18-3-1937 

D t P
ft şa kışl. ocaklarının tadilen tamiri -

G- ·· hasl ve avu ~ 
umuşsuyu 

2 
h t m· 100 m. (İıt. Komutanlığı) .\! 284-285 

tulumba: tane - or u . .. b 1 d) \~ 289 
Elektrik santralının inşaatı (Unye e e · ' · .\~ 28 t . d ... !80000 m 2 (D~vlet Demıryolları) ~ 
Döşemelik keçı erısı. ' 
Elbise: 2695 ad. (PTT U. Müd.) 

Ç 1 
k ü . l"k" IOOOO k. dural levha ve perçin. 1790 k . du-

orap ı y n ıp ı . \' 285 . 262 
ral boru: 2450 m. (MMV) · . 
• Kurban derileri (THK) Düzce şuh.) ·~- 284 
* A . (THK Bolvadin şuh.) .\~ 291 

ynı şey · · 11 ) \' 29-H "k· 23000 k. (Devlet Demıryo arı . • ~ 

Ç 
aml pı · d" ğ" 2200 ad (Sivas PTT Müd.) .\' 292 
ıra ı çam ıre ı· · 

• Önlerinde yıldız işareti olanl~r müzay~d.eye aittir. 

H 
· . "No işareti ilanı havı gazetemızın sayısını gösterir. 

amış. •n 

kerlerin yüz kiloluk sandıkları 
29·29,5 liraya piyasaya veril· 
ıniştir. Rus şekerlerinin yüz 
kilosu çuvalla olarak 28 lira
dır. Bu şekerler kuvvetli ol
mkkla beraber yerli şeker kul
lanmıya alışmış olan bazı kim
seleri memnun edememektedir. 
Sebebi de bu şekerlerin güç 
erimekte olmasıdır. Şeker şir
keti de beş vagon şekerini pi
piyasaya arzetmiştir. Bu suret
le küp şekeri bollaşmış oluyor. 
Toz teker boldur, yüz kilosu 
toütan 25 liradır. Perekende 
olarak 26 kuruştur. 

-
Ağır Sanayimiz 

lktıaat Vekaleti demir ve 
çelik endüstrimiz için mühim 
bir proje hazırlamıştır. l950 
senesine kadar meriyette kala
cak olan proje hükümleri~e 
göre, aı}'ır aanayiimize genış 

bir inkitaf verılmektedir. 
Hükumet, kurulmakta olan 

demir ve çelik endüstrimizin 
memleketin bünyesi.ne en çok 
faydayı verebilecek bir endüa· 
tri kolu haline gelebilmesi te
min için önce iptidai madde
lerin gümrük resimlerinden 
muaf tutulmasını zaruri gör
müttür. 

Projenin adı:" Devlet tara· 
f .odan kurulacak demir ve çe· 
lik fabrikalarının haiz olacak
ları muafiyet hakkında kanun,, 
dur. Bu kanuna göre, memle
ketin her tarafında bu fabrika
ların ihtiyacı için yapılacak i•: 
kele, bina, rıhtım ve her nevı 
tesisat için devlete ait arazi
den lüzumu kadarı parasız ve
rilecektir. 

Sanayi müe11eaelerinin hesa
bını ve tesisat veya i:u mites· 
•eselerle devlet tebekesi ara
sında hususi te-lgraf ve telefon 
hatb tesisine müsaade oluna
caktır. Gerek bu hatlar ve ge· 
rek kuvvei muharrike1ini nak
leden hatlar için umumi yolla
rın kenarlarile devlete ait ara· 

zide parasız ve sahibi olan a
razi sahiplerine tezminat veril
mek suretile bu itlere tahsis 
edilecektir. 

1055 sayılı Tetviki Sanayi 
kanununun 9 uncu maddesinden 
den demir ve çelik endüstri
miz için de istifade edilecek
tir. 

Demir ve çelik fabrikalarının 
dişardan ıetirteceği ve mem
leke~ içinden tedarik edeceği 
makine ve aksamile iptidai 
maddeler, itletme, ıslahlar, in· 
şa ve tamirlere malzeme ve 
her türlü itletme ve taııma va
aıtalarile memleketin bir çok 
yerlerine gönderilecek mamul 
mllddeler, demiryolu nakliyatı 
hariç olmak üzere diğer devlet 
taııma vasıtalarında yüzdr. 50 
tenzilatlı tarifeye tibi tutula
caktır. 

Ruıya ile Almanya arasında 
müzakereler 

Ruıya ile Almanya arasında 
mevcut siyasi anlatmazhğa rağ

men iki hükumet arasında ik
tisadi sahada ve mütek~bi~ 
menfaatler temin yolunda gızlı 
müzakereler cereyan ettiği ha
ber verilmektedir. Bir müd· 
detden beri Moskovada bulu
nan Alman milli bankası mü
dürlerinden ve doktor Şartın 

amimi arkadaşlarındıan mü-
• ı· "k rekkep bir heyet ma ı ve ı -
tiaadi müzakereleri idare et-
mektedirler. 

......... .---~111111".!!'!~----------

vuRTTA$ 
Türk parası, kaya 
gibi sağlam duru-

yor. 
En emın tasarruf 
parası, Türk pa

rasıdır. 
Ulusal Ekonomi 

ve 
Arthrma kurumu 
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MADDE ithalat lıırac:ıt 

Ton 

Afyon 

" Araşit yağı 

ince 
kaba 

Arpa : yemlik çuvallı 
: Anadolu 

45 

" Av derisi : çakal 
: kedi 

ad 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

: kunduz 
: kokarca 

11ıansar 

tilki 
tavşan 

varşak 

zerdeva 
Ayçiçeği yağ: 

Badem kabuklu 

" iç 
Bakla 
Bezelye 

" 
" 
" ,, 

" ,, 
,, 

Börülce 
Buğday 

" 

: Eks. yumuşak 75 
: yumuşak 

" 
" 
" 
" ,, 

Bulgur 
Burçak 
Ceviz 
Çavdar 
Darı 

" Fasulye 
Fındık 

" ,, 
Haşhaş 

" İpek 
irmik 
Kaplıca 

Keçi kıh 
Kenevir 
Kepek 
Keten 

" 
Koza 
Kuş yemi 
Mercimek 

: eka . ıert 
sert 

• sümter 
kızılca 
mahlut 

: iç 

: beyaz 
: sarı 

iç tombul 
iç sivri 
kabuklu 
tohumu 
yağı 

tohumu 
: yatı 

: yeni mahsul 

Mısır : beyaz 

" Nohut 

" ,, 

: sarı 
isp. tohumu 

: kalburlanmış 
: natürel yeni 

Pamuk 
Pamuk yağı : 

,, tohumu: 
Peynir beyaz : tam yağlı 

" ,, : yarım yağlı 
,. ,, : yağsız 

Peynir kaşer : yağlı 

" " Razmol 
Susam 

,, yağı 
Tiftik 

" ,, 
" 
" ,, 

Un 

" 
" 
" 

Yapak 

" 
" 
" Yulaf 

yağsız 

yeni mahsul 

: oğlak 
: ana mal 
: çengelli 
: deri 
:Qkaba 
: sara 

ekstra ekıtra 
ekıtra 

1 inci yumuşak 

" sert 
Anadolu 

,, tabak 
: Trakya kırkım 

,, tabak 

Zeytin yağı : ekstra 
,, 1t : yemeklik 
,, " : sabunluk 

TELGRAFLAR 13 3 937 

50 

15 

15 

15 

56 

2 

35 

1 4 

46 

9 

Ton 

150 

48 

3 75 

250 

SATIŞLAK 

Asgari 

Kilosu 

Azami 

Kilosu 

Kr • Pa. Kr. Pa. 

4 35 

ç 200 
.. 
• 1400 

" " 2550 
" 600 
a 

ç 
1600 

6 ıo 

4 35 

4 7 
4 27 

250 

1700 

1200 

1800 

6 18 

K.S. 

Londra Mısır Laplata 2 ci kin. tahmili korteri 25 şi 1 1 2 p Ki 3 59 
,, keten tohumu ,, ,, ,, tonu 12 st. 5 f• " 7 37 

Anvera Arpa Lehistan Şubat ,, 100 ki. 125 B. Fr. ,, 5 32 
Liverpul Buğday Mart ,, 100 libr. 9 şi p . ,, 6 13 
Şikago " Hartvinter Mayıs ,, Buşeli 139 1 4 aent " 6 38 
Vinipek. " M anitoba ,, n " 130 3 8 ,, ,, 6 06 
Hamb. iç Fınd. Giresun derhal tahmil 100 k.157 R M ,, 78 08 

,, n Levan ,, " ,, " 156 ,, ,, 78 57 

İşaretler : ki (kilo), ad (adet), Ç (çift), kr (kurut), pa (para), şi 
(şilin), sa (santim), ıt (sterlin), RM \Rayhımark , p (pen
ni), B. Fr (Belcik• frank), t (ton). 

Sayfa 3 

(Suite de la 4me pare) 

ıı sera prochainement tranaforme de façon a ce que le tra
vail y soit effectue a la machine. Par contrc, les noiıetteı de 
Hizan, qui rapportaient gros, avant-guerre, sont aujourd'hui ne· 
gligces. 

Les noix de Bitliı sont tres apprcciees en Europe meme. 
A Bitlis, on produişait les meilleurs cocona de aoie, maiı, de

puis la guerre generale, cette importante source de revenus ne 
s'est guere developpee. 

il eıt hors de doute que le jour oiı la voie ferrce de Van 
passera par Bitlis, la prosperite de la region ıera vivement ac
crue. On pourra, avant tout, entreprendre la mise en valeur ra
tionnelle du soua-ıol qui e.1t riche et il n' eıt pas exclu que Bit
lis puisııe devenir un centre d'attraction touriatique pour la re
gion environnante et meme pour les etrangera. 

Les quatre cours d'eau qui traveraent la ville pourraient etre 
exploitee a la fois au point de vue economique et au point de 
vue industriel. Comme ils coulent a travers un terrain en dcclive 
trea prononcee, leura chutes pourraient constituer auasi un ele
ment de richesse a part. 

il Y a trois ans deja que fonctionnıı une ırande minoterie 
actionnee au moyen de la force de 260 H. P. obtenu d'un •eul 
de ces cours d'eau . De ce meme coura d'eau, on pourrait faci
lernent retirer une force de 104() H. P. et 4160 H. P. des q uatre 
cours d'eau . 

Comment les ciments seront livres sur le marche 

On aait qu'un nouveau decret-loi a ete elabore pour determi· 
ner les qualiteı qııe devront presenter les ciments produits dana 
le payı ou impottes de l'etranger. Les conditions dana lesquelleı 
les cime-ıts devront etre livres au marche aont egalement de
terminees. Trois formeı aont prevuea: 

A- En barils (de bois ou de zinc). 
B- Dans des sacı de papier, de jute ou autres. 
C- Sanı emballage . 
Le poids net des barils devra etre de 200 l.:g. plus 10 kr. de 

tare . Pour les saca et emballages, la taxe sera de 0,20 a 0,50 
kg. pour 50 kg. Le poids de l 'emball.tge pendant ı~ transfert ne 
devra kas depasser 20 pour cent. 

Les Ctiquettes des saca ou barils et les emballaıes devront 
comporter les indications suivantea: 

A. - Le nom on la :narque de la fabrique. 
B.- L'indication de la qualite qui sera fournie par la cou-

leur de l'etiquette ou de l'embal'age: 
Jaune pour les ciments Portland: 
Rouge " ,, 1t a durcissement rapide; 
Bleue ,, " " de fours; 
Bleue et rouge ,, a durciasement rapide. 
C. L'annee de production. 
D. Le poids brut. 
Leı cimenta non pourvus d 'emballages ne pourront etre trans· 

portes que par des camions, chalands ou bateaux speciaux. 
Leı barils et lea sacs ıeront revetuı du cachet particulier de 

la fabrique productrice. 
Le decret entre en vigueur 30 joura aprea sa publicatıon a 

l'Officiel •oit le 5 avril 1937. 

Le reglement sur leı oeufa 

Le nouveau reglement sur les oeufa ıera soumiı cette ae· 
maine a la presidence du Conseil. Lors de la miıe en virueur 
du reglement actuel, on n'avRit pas encore constitue de corpı 
dea preposes au contrôle des ex portations. Le nouveau regle
ment a ete conçu en conıequence el comporte deı clauses in
diquant la façon dont les agents du contrôle devront ı'acquitter 
de leur tiche. Lea sanctiona a l'ea-ard dea negociaota qui ne rea
pecteraient pas le reglement ont ete renforceea. 

On a'efforcera d'appliquer le reglement avant le debut de la 
nouvelİe campagne d'exportation. 

Leı prix de groı hauasent 

Uue atatistique indiquant l'evolution dea prix de groı depuiı 
1927 jusqu'en 1936 a ete ajoutee au bulletin mensuel publie par 
la Chambre de Commerce et de l'industrie. On y constate une 
augmentation generale, danı la proportion de 8 a 10 par cent 
des prix en queıtion en 1936, relativement aux anneeı prece
dentes. Noı produitı d 'exportation egalement preaentent, durant 
la meme annee, une hauase de l 'ordre de 15 a 25 pour cent· 
pour lea produits d'importation, la proportion du rencheriaaemın~ 
n'eat que de 2 pour cent. 

Leı exportations d'os 

Lea neıocianta qui ı'occupent du commerce dea os , ae plai
gnent que leı cheminı de fer t?xigent un tarif exceuif pour le 
transport de cet article d' Anatolie et que le prix du fret, a borrl 
des bateaux etrangers, ne l'eat pas moinı. On exporte annuelle
ment 500 tonnes d' oı, conıtitues des reliefı de cuıaıne et 20 
tonnes environ d'oı provenant de squelettea d'animaux. 

Ces os ıont exportea actuellement apres 4 a 5 mois de .e
chage dans les "atations d'ordures,, menaııereı. On envisage la 
crcation d'inatallationa pour leur ıechage artificiel. Une aociete 
compte reduire ces 011 en poudre et leı exporter en ıacs. 

On sait que notre principal debouche pour cet article eat 
l' Allemaıne . 

Ciments et tuiles de Turquie 

On a souvent conıtate que les ciments produita en notre 
paya sont defıcients au point de vue de la qualite. il a ete de
cide, par consequent, d' etablir un minimum des proprietea que 
devront presenter lea ciments tant natioaaux qu'importes de 
l 'etranger. 

Des meaurea seront prises aulSİ en vue de ıtandardiıer lea 
tuiles au point de vue de leurs dimenııona. On contrôlera en 
outre, leur reıiatance et leurs autrea qualiteı. 

imtiyaz sahibi ve yazı itleri 
Direktörü: lımail Girit 

Basıldığı yer: ARTUN Basımevi 
Galata Billur sokak No. 10 
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Journal Quotidien des Adjudications 
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Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudication 

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

Corıstruction local pour bureau du fisc de Psamatia 
(cah. eh. L. 1) 

L'adjudication relat. a la preparation de pierres et 
aable pour les routes des stations de voirie a 
ete remİSe l!U ~5-3-37 

Adduction d'eau au Nahie de Maden (Ni~hde) 

Habillement - Cnau~rnres - Tissu, - C'.lirs. 

Mouchoiu : 8250 pieces 
Uniformes d'cte: 196 pieces 

Provisionı 

Savon : 8500 kilos 
Savon : 7000 kilos 

Electricite-Gaz-Chauffage 
(lnstallation et Materiel) 

Central 

Installation eau chaude et chauffage central hôpital 
Regional 

Materiel de TSF : 106 lots 

Divers 

Fers carres (16X 16 mm .) : 10000 kiloıı 
Tuyau pour huile: 1896 kilos - Fil de laiton (1 .5 

mm.): 32 kiloı 
Ungots de cuivre: 10 tonnea 
F onte brute : 23000 kilos 

Mode 
d'adjudicat. 

Pli cach. 

Publique 

Publique 
,, 

Gre a a-re 
Publique 

Pli cach. 

Publique 

Prix 
eıtimatif 

22861 69 

5000 -

990 -
137:? -· 

3995 -
3500 -

11443 72 

3100 

Publique 1250 -
Pli cach. 2180.40 et 19,20 

" 
Gre a gre 

Caution. 
Provisoire 

1715 

384 38 

74 25 
102 90 

300 -
262 50 

858 30 

n2 su 

94 -
165 

Lieu d'adjudication et <le 
Cahier des Charges 

Defterdarat lstanbul 

I Com. Perm. Municipalite lıtanbul 
l Dir. Econom. " " 

Municipalite Maden 
Dir. Trav. Publics N;ghde 

Com. Ach. Intend. lstanbul Tophane 
Com Ach D. Gen. Fab. Militaires 

Com . Ach . Militaire Vize 

" ,, Division Sivu 

{ Com. Pe:m. Vilayet Tchanaklcalı; 
Oir. Travaux Publics lstanbul 

Com. Ach. Min. Def Nat. Ankara 

Dir. Fabrique PTT. Istanbul 
Com. Ach . Marine pres Min . Def. Nat. 

,, 
1 Com. Expl. Ch. Fer F.tat l laydarpaclıa 

Jours 

29-3-37 

'.25-3·37 

1-4-37 

'.29-3 -37 
9.3.37 

16-3-37 
~6-3-37 

12 4 37 

27-4-37 

29-3-37 
28 4-37 

29-4-37 
18-3-37 

c Poae de moteur et reparation mahonne service ex
ped. (aj.) 

9000 -
1334 -
6628 -

67) 
100 50 
497 10 Com. Ach. lntend. Ist . Tophane 17-3-37 

Pompes centrifugea (au complet·marque Gırvenz-
8 pouces) : 2 pieces 

Pli cach. 50 - Dir. St. Amelior. Coton, Nazilli 

Vaches: 15 picces (pour Chile) Publique L. 65 lap. 73 l2 Com. Perm. Municipalite lstan 1 ul 

B) Adjudications a la sureocbere 
Caracteret et lignes d'imprimerie (plomb) : 1025 ki

los. 
Dea ventes d'articleı divera auront lieu les 2,5,7,9, 

r 12,14,16,19,21,23126,-28 et 30 avril 
r Carrieres de marbre (•i·>· 

Publiq ı.:. e 

,, 

Dir. F.conomat ,, 

928 18 Oir. Ventes Douanes Istanbul 

" 

Vilayet Afion 

F ournisseurs et Entrepreneurs 

" 

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

" MÜNAKASA GAZETESİ " 

24-3-37 

:?9-3 3~ 

26 3.37 

25-3-37 

Seul journal d•affaires donnant, au jour le jour, le texte complet de toutes les Adjudications, suivi 
d'un Tableau Synoptique des Adjudications du jour, d'un Memento de celles qui auront lieu dans les trois 

j ours suivants ; les Traites de Commerce et Accords de Clearing, et en general les Lois et Decrets-Lois, 
interessant les hommes d'affaires, le mouvement de la Bourse des Changes, de la Bourse du Commerce et 

des Cereales, les Nouvelles Economiques du pays ete. ete ... 

DANS VOTRE PROPRE INTERET, ABONNEZ-VOUS AU " MÜNAKASA GAZETESİ ,, 
Envoi gratuit de specimen sur demande 

Heure 

14 

14 

14 
14 

11 
11 

16 

11 

15 
14 

14 
10 
15 

15 

14 

13 

15 

1 -r 

ADMINISTRA~l'ICJ~ 

Y oa-hourtchou H-n 
1 er Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T elcphone: 49442 

Boite Postale N. 1261 

Adresse Telea-raphique: 
l•tanbul - MÜNAKASA 

15 MARS 1937 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les trois jours suivants) 
•mı Q ww 

Mardi 16 Mars 1937 

-

Repar. steamboat Guclibolou (Dir. Sanit. Littoral Pt. Isanbul) .\~ 
283 

Rı~par. quai depôts petrole Tchoubouklou Lits : 33 p. - Moules 
en cuivre, matrices ete . (pour conserv.) (Mun. lstanbul) .\: 
282-83 

Arseniate de chaux : 1000 t. (Min. Agriculture) .\' 262 
Articles de papeterie : 11 lota (Monopoles .\' 286 
Toile pour havresncs : 10000 m.- Coton pour matelas: 8480 k. 

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

287 
• Bidons videa : 600 p. (Monopolcs) .\: 288 
* Peaux : moutonı : 1076 p - Chevres : 118 p. (Ligue Aeron. 

Karadjal>ey) .\ : 290 
Couvertures: 151 p.-Kilims: 51 p. (Fab. Mılitaires) No. 293 
Armoires. tables. ı"toupe (Mun. Istanbul) No. 293 

Savon : 8500 kilo.s (Vize) .\: 295 

Mercredi 17 Mars 1937 

Vaporisateurs a voiture : 20 p. (Min. Agriculture .Y 262 
Couverturcs : 4600 p.- Kiliıns : 4000 p. (Comm. G . Gendarmerie) 

.\: 287 
Farine: 200,5 et 113,3 t. (Pl. Fte Izmir) .\' 283-284 
" Fil soie artificielle : 70 k.- Ruban soie : 15 k.- ete. (Direction 

Douancs lstanbul) .\" 279 
Transport de H:ndek a Adapazar et lzmidt de 337 tonnes de ta· 

bacs (Monopoles Kodjaeli .Y 294 
Pos:! de moteur a une mahonne (lntc: d. Tophane) .\' 295 

Jeudi 18 .Mars 1937 

Transf. foycrs hôp. Gumuchsouyou et casernc Davoutpacha-Pom
pes : 2 pieces- manche: 100 metres (Comm . Ist. Findildi) 
.\' 284- 285 

Construction centrale electrique (Mun. Unie) .\" 289 
Peau de chevre pour plancher: 180000 m2 (Cheminı de Fer Etat) 

.\ ... 284 

Coıtumea : 2695 pieces (Direction Generale PTT) ~\: 285 
Fil laine pour chausıettes : 10000 kilos- Tôlea, rivets en "dural,, : 

1790 kilos- Tuyaux Id: 2450 metres (Defense Nationale) 
.\; 285- 262 

* Peaux betes sacrifieeı (Lirue Aer. Duzdjc) .\' 284 
• idem (Bolvadine) .\~ 291 
Fonte brute: 23 tonnes (Ch. Fer Etat) .\~ 295 
Poteaux en pin resineux : 2200 pieces (Dir. PTT. Sivas) .\" 292 

• Les utcrisques indiquent unc vente par voie de surcnchi:re. 

N. B.- Lea Nos indiques en regard dea articles sont ceux du 
journal dana lequel l'avia a paru . 

lndustrie - Finances - Commerce 

L'essor Economique de nos Vilayets de l'Est 

Sui vant dcs informations fournies par l'inspecteur general de 
la llleme zone, M. Tahsin Uzer, qui ae trouve actuellement en 
notre ville, 12 millions de Ltqa. seront affectes cette annee a la 
conatruction de voies ferrees dans les vilayets de l'Eat. La ligne 
Divirik·Erzurum sera achevee avec ce montant. 

La construction de la voie de transit avec l'lran est pouraui
vie activement. Des l'ete prochain, 36 autobus et camiona du 
tout de-rnier ıysteme, commenceront a la desservir. 

La conıtruction d'une fabrique de viande frigorifiee ainai que 
d'une fabrique de conserves de poia1on a Trabzon, a ete decidee 
a Erzurum, on crcera une corderie. Ces conatruction diveraea aont 
prevueı dana le cadre du second programme quinquennal. 

Leı mines de cuivre de Kavarsan et de Mora-um ıeront miaea 
en exploitation. 

L 'installation de l'usine d'electricite de Karaköıe eıt achevce 
et la ville jouit des bienfaih de la lumiere. Leı planı et projeta 
au sujet de l'installation de l' clectricite en 16 autrea villea ıont 
acheveı. 

Le barnge construit a Serdarabed par deı ingenieura turca 
ıera inauıure l'etc pıochain. 

La situation ecoromique a Bitlis 

La situation economique, a Bitlis, est, cette annee. tres utiı· 
faisante. Les fruita seca, le bois et le charbon ıont transportea 
de Tatvan a Van, Ercis et au·dela. 

Le miel de Bitlis P.st celebre et le tabac de cette zone eat, 
cette annee, tres recherche. 

lndependamment de le la direction deı Monopolea, a Bitlis, 
il y a auui un atelier de tabac"· 

(Lire la ıuite en 3me par•) 


