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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin 

3 AYLIGI 
6 .. 

12 

Kuruş 

~50 

850 
1300 

Ecnebi meınlt>kt"ller içın 
12 aylığ-ı 2700 

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

Yıl: 1 Sayı : 280 

MONAKASA GAZETESi 

Sayın karilerine 

Kurban Bayramını Kutlular. 

B .. l . Gazetemiz inti•ar etmiyecektir ayraın gun erı " 

İÇiNDEKiLER: 

a) Münakasalar 

- Erzak, Zc::.hire, Et, Sebze v. s. 

Yulaf: 4000"0 kilo. (lst. Komut.) 
Sade yag-ı: 2200 k. (Polatlı) 
Pııncar: 17400 k. - patates 870 k. (temdid) (An-

15.3.37 15 
4.3 37 16 

26.237 11 kara Levazım) 
Ş L • t 3 t k e 1500 k (Devlet Demiryol). 8 3 .37 10 e11.er. oz: on; esm · 

İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Etimesutta bir tohum temizleme evinin inşaatı (An· 
k V·ı • t') 4.3.37 13 ara ı aye ı 

Ankarada motörl'.i tayyare mektebinın inşası 
(THK Merkezi) 9.3.37 16 

Ad Hendek. yolunun 1460 m. lik bir 
apazarı • , . . • . 3 "7 5 
kısmın t"sulı tamiratı. (hocaelı Vılayetı) 4 ... "> 1 -

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

Maslak prevantoryomunun elekt. tesisatı (temdid) 
(lst. Komutanlığı) 10.3.37 10,30 

4 Mensucat, Elbise, K undura1 Çamaşır v.s. 

5 

Erat pijamalığ-ı bez: 23000 m. (temd.)(Toph. Levz.) 
Güderi eldiven: 676 çift (Toph. Levazım) 
A. m.-rilr.sn l'\o .. !• Cl\/\/l ._ --•:,..lr.• ?nn .... . ...:h. 

yüzü için kumaş: 500 m. (Devi. Demır.) 

Mobilya. Ev ve Büro eşyaları muşamba 

Belediyeler Bankası için mefruşat ve dekorasyon 
işleri. (Ank.ııra Beledyeler Bankası) 

1.3.-37 15 
9.3.37 14 -

~.3.~7 ıo -
halı v. s. 

8337 15 -

6 - Mahrukat, Benzin, Makine yagları v. s. 

Benzin l73 okt. lık) 1000 ton (87 okt. lık): 200 ton 
MMV) 8.3.37 15 

(temdid) ( 8.3 37 ı 1 
Vazelin yağı: 1538 k. (MMV) 

7 - İlaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane levazımı 

Gliserin, nışadır. şap, 

Demiryolları. 

8 - Müteferrik 

kükürt. göztaşı v. s. (Oeylet 

L·k- t 1• 750000 ad (lnhis. idaresi) 
ı or man ar. · ... 

2 tonluk kamyon: 1 ad. (Edirne V_a~ıl'.ğı 
Mahruti çadır: 20 ad. ~M.•~.isa Valılığı) _ ulu: 
Dikimevi için perçin çıvısı. 80000 ad. p 

8.3 37 10 

3.3.37 ıs -
93.'i7 15 -
3.3.37 11 -

4.3.37 J5 
80000 ad. (Tophane Lev.) il I k 

Hüryet abid. çöp istas. yollarında ku anı aca 37 
1
4 

5.3.9 
kum ve taş (lst. Beled.)' J bel.) ')6 2.37 14 

Karaagaç miieueai için eşya: 20 ka~em.' ~ sltB ton • 
NK BA toprak kablosu: 105 m. dekı~trıOnO. (Dev· 

Bakır levha: 1350 k. • Bakır boru. 5 m. 
9.3.37 10 

let Oemirycılları) 

b) Müzayedeler 

- Müteferrik: 

Neft sanayi şirketinin fabrikası (lst. Bel.) 
t · 49425 • aynı Karışık pamuk ve keten kırpın 1• 

248
5 k 

şey: 1'4446 k. - beyaz pamuklu kırpıntı. ' 

(Tophane Levazım} . an 
Çım ağ-acı: 1910 m3 362 dm3 (Eskişelıır orın 

Müd) 

26.2.37 

9.3.37 15 -

10.3.37 15 

a) MÜNAKASALAR 

1 ·Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 
1 Komisyonundan: İstanbul Komutanhğı Satına ma . . 400000 kilo yu-

• . l"kl . hayvanatı ıçın 
lstanbul Komuta•hğı hır ı erı . Ü - saat 15 de yapı· 

3-937 artesı g nu 
laf kapalı zarfla ihalesi 15- paz Ş t mesi hcrgün öğ-

28000 liradır. ar na . lacaktır. Muhammen tutarı . k)'l · 2100 liralık ılk __ 1 bT iste ı erın 
leden evvel komisyonda goru e 1 ~r. 

2490 
sayılı kanunun 2 veya 

te'llinat makbuzu veya mektuplarıle b 'haleden en az bir 
'ki bera er ı 

3 üncü maddelerinde yazılı vesaı e F d klıda Komutanlık 
"f kt plarını ın 1 aaat evveline kadar teklı me u 

satınalma komiıyonuna vermeleri. 

•• 

'GAZETESi 
Hergiin çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

CUMARTESİ 

Polatlı Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Polatlı garnizon kıtaatı için 2200 kilo sadeyıığı açık ek
siltme ile münakasaya konulmuştur. 

2 İhalesi -ı-Mart-937 perşembe günü saat 16 dadır. 
,l Tal~blerin Polatlı mal müdürlüğüne yatırılmış 140 lira 25 

kuruşluk teminatı muvakkate makbuzları ile yevmi mezkürda 
komisyona müracaatları. 

Ankara Levazım Amirliği satınalma Komisyonundan: 

1 - Ankara a~ır ve seronı evinde bulunan tecrübe hayvan· 
larının ihtiyacı için açık eicsiltmeye konulan 17400 kilo pancar 
ile 870 kilo patatese verilen fiat pahalı görüldüğünden eksiltme· 
si ı6-2-937 cuma günü saat 11 de yapılacaktır. 

2 - Pancarın tutarı 913 lira 50 kuruş olup muYakkat temi· 
natı 68 lira 51. kuruşt~r. Patatesin tutarı 69 lira 60 kuruş olup 
muvakkat temınatı 5 lıra 22 kuruştur. Şertnameıi komisyonda 
görülür. 

3 İsteklilerin kanunun 2, 3 Üncü maddelerindeki vesika ve 
teminat makbuzlarilc yazılı gün ve saatte Levazım Amirliği sa
tınalma komisyonuna gelmeleri. 

* • • 
Toz ·. e kesme şeker alınacaktır. Bak: 

Devlet Demiryolları ilanına. 
müteferrik sütununda 

2-inşcıat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

Ankara Vilayetinden: 

Vilayetin Etiınesud nahiyesinde yapılacak olan tohum 
temizleme evi açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 Muhammen bedeli 1551 lira 52 kuruı;tur. 
3 - İhale 4.3.937 perşembe günü saat 1.1 de vilayet Daimi En

cümende yapılacaktır. 

4 Şartnamesi An1!ara ,.e İstanbul Ziraat Müdürlüklerinde 
görülebilir. 

5 Taliplerin muhammen bedeli yüzde 7,5 tutarı olan pey 
akçesi veya hususi idare veznesine yatırılan makbuz ile birlikte 
ihnlP aiinli mii..-~ .......... 4-1--! 

Türk Hava Kurumunun Motörlü Tayyare Mektebi 

1- Ankarada Türk Hava kurumunun binasının arka· 
sında yaptırılacak Motörlü Tay yare mektebinin inşası 
kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 

2 _ Eksiltme 9 mart 937 sah saat on altıda Ankarada 
Hava kurumu Merkez binasında yapılacaktır. 

3- Keşif bedeli 149.808 lira?ır. 
4- Muvakkat teminat 87 40 hra 40 kuruştur. 
5 _ Münakasa şartnamesi, inşaat şartları, planlar 25 

lira verilerek Hava kurumu merkez binasından alınacak· 

tır. 

Kocaeli Vilayetinden: 

Adapazarı - Hendek yolunun 25+000 · 26+460 ~ilo· 
t l · da 1460 metrelik kısmını esaslı tamıratı me re erı arasın 
t dördüncü perşembe fÜnÜ saat on beşte açık 

:ka~l;:e suretile ihale edilecektir. Keşif bedeli 4658 lira 
56 kuruştur. İsteklilerin 349 lira 40 k~ruşlu·k~ muvakkat 
t · t mektubu veya Banka makbuzıle Vılayet maka· 
emına l · K r 
mına keşif ve şartnamesini görmek istiyen erın ocae ı 
Nafia Müdürlüğüne müracaatları. 

3-Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Maslak Kasrında açılan prevantoryum için bağlı ke-
if cetveli mucibince elektrik tesisatı ihalesi 10·3-37 çar

!amba günü saat ı 5,30 da yapılacaktır. Muhammen keşif 
bt:deli 1544 lira 18 kuruştur. Şartnamesi her gün öğ
leden evvel komisyonda görülebilir. isteklilerin 116 lira
lık ilk teminat makbuz veya mektublarıile ihale günü 
vakti muayyeninde Fındıklıda komutanhk Satınalma ko· 
misyonuna gelmeleri. 

4--Mensucat . Elbise - Kundura-Çamaşır v .s. 

' İstanbul Levazım Amirliği Satınalına Komisyonundan: 

Ordu hastahaneleri için 23000 metre erat pijamalığı bez 1 
mart 937 pazartesi günü saat 15 Je Tophanede satınalma komis· 
yonunda pazarlikla eksiltmesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin be
deli 6210 liradır. İlk teminatı 465 lira 75 kuruştur. Şartname ve 
ııümunesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
beraber belli natte komisyona a-elmeleri. 

iDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLAR! 
İdarehanemizde görüşülur 

Telegr.: İst. MÜNAKASA 
Telefon : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

20 Şubat 1937 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Askeri tıbbiye okulları için 676 çift güderi eldiven 9 
m~rt 937 salı günü saat 14 de Tophanede Satınalma ko· 
mısyonunda açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 
1014 I' d ı· 

.. ıra ır.. lk t~minatı 76 lira beş kuruştur. Şartname 
ve numunesı komısyonda görülebilir. İsteklilerin belli 
saatte kanuni vesikalarile beraber Komisyona gelmeleri. 

• • • 
_ Ame~ikan bezi, patiska, şilte yüzü kumaşı alınacaktır: 

mutef errık sütununda Devlet Demiryoliarı hanına. Bak: 

5-Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Halı v.s. 

Belediyeler Bankasından: 

Ankarada Hukuk Fakültesi yanında inşa edilmekte bulunan 
Belediyeler Bankas1 için yaptırılacak mobilya, mefruşat ve deko
rasyon işleri, aşağıdaki şartlar altında ve kapalı zarf usulile ve 
15 gün .müddetle eksiltmeye konulmuştur· 

1- işin muhammen bedeli 33.000 Türk lirasıdır. 
2 - Eksiltmeye konulan mobilya, mefruşat ve dekoraayon işle· 

rinin nelerden ibaret olduğu eksiltme şartnamesile, mukavelena
n_ıe ~r~jesinde ve bunlara ba~lı plan, resim ve projelerde göste
rılmıştır. 

1 İstekliler bu evrak ve resimleri Bankanın İstanbulda Galata
! da Bahtiyar hanında bulunan Kontrol Mimarı Bay Seyfinin Bü-

/ 

ro.sundan 20 lira mukabilinde alabilirler. 

3~ Eksiltme: 8-3 ,937 pazartesi günü saat 15 de Ankarada 
Beledıy~ler Bankası idare Meclisi huzurunda yapılacaktır. 

4- lateklilerde bulunması şart olan vuıflar: 
A- Eksiltmeye konulan Mobilya işini yapabilecek kudret ve 

kabiliyeti haiz hali faaliyette mobilya fabrika veya imalathane 
sahibi olmak; 

B- Son 3 sene içinde bir defada laakal 30.000 liralık bir mo

bil~a işini nizasız ve itilafsu olarak muvaffakiyetle batarmış ol
D- Muhammen bedelin yüzde 7,:> nısbetınae muvaKK•l u:· 

minat vermek. 
5- İstekliler teklif mektublarını ve şartnamede yazılı diğer 

vesikaları azami 8-3-937 pazartesi günü saat 12 ye kadar Anka· 
rada Belediyeler Bankasına göndermiş olmaları ve eksiltme saa
tinde bizzat veya vekillerin eksiltmede bulunmaları lazımdır. 

6 --Mahrukat Benzin - Makine yağlan ve saire ------
MMV Satınalma Komisyonundan: 

tOOO ton muadili olan 1388888 litre 73 oktanlık ben
zin ile 200 ton muadili 27 4348 litre 87 oktanlık benrin 
ayrı ayrı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 1000 to
nun fiyatı 329905 lira 30 l<uruş olup ilk teminatı 16946 
lira 21 kuruştur. 200 tonun fiyatı 85450 lira 30 kuruş 
olup ilk teminat parası 5522 lira 97 kuruştur. İhaleleri 
8 mart 937 pazartesi günü saat 15 dedir. Eksiltmeye gire· 
ceklerin 2590 say•lı kanunun 2,3 üncü mrddelerindeki 
belgelerle birlikte ihale saatinden en geç bir saat evve· 
line kadar teminat ve teklif mektublarını Ankarada M.M. 
Vekaleti Satınalma Komisyonuna vermeleri. Şartnameleri 
2077 kuruş mukabilinde M. M. V. satmalma Komisyonun
dan alınır. 

• • • 
Vazelin yağı: 1538 kilo vazelin yağı sattn alınacaktır. Beher 

kilosuna 65 kuruş fiat biçilmiştir. Evsaf ve şartnamesi komisyo
numuzdan verilecektir. ihalesi 8·3·937 pazartesi günü saat 11 de
dir. İlk teminatı 75 liradır. Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulu
nanlar 2490 sayıh kanunun 2, 3 üncü maddelerinde istenen bel
gelerle birlikte pazarlık gün ve vaktinde M. M. V. aatınalma 
komisyonuna gelsinler. 

7 -İlaçlar, Klinik ve İspençiyari alat: 
• • • 

Gliserin, nişadır, şap, kükürt, göztaşı, adı hamızı kibrit, lu:ı 
ruhu v.s. alınacaktır. Bak: müteferrik sütununda Devlet Demir
yolları ılamna. 

8- Müteferrik 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 

J - Şartnamesi mucibince 750.000 aded likör mantarı pazar· 
!ıkla satın alınacaktır. 

2- Pazarlık 3-3-937 tarihine raslıya çar,amba ııünü saat J5te 



. . :! 

Sayfa 2 

Kabata,ta Levazım ve Mübayaat Şubeaindeki Alım Komisyonun• 
da yapılacaktır . 

3- Şartnameler parasız olarak hergün ıözü geçen şubeden 
alınabilir. 

4- İıteklilerin pazarl ı k için tayin edilen gün ve aaatte yüzde 
1,5 i'Üvenme paralarile birlikte adı geçen Konıi ıyona ırelmeleri 
ilin olunur . 

İstanbul Belediyesinden: 
Keşif bedeli 7896 lira 47 kuru~ olan T opkapı hari

cinde ve Hüriyet abidesi ilerisinde yapılacak çöp istas-
yonlan yollarında kullanılacak kuın ve taş açık eksiltme
ye konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi Levazım Mü
dürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No.lu kanunda ya- 1 

MÜNAKASA GAZETESi 

İstanbul Levazım amiarliği Satınalma Komiıyonundan: 

Bir No. lı DikimeTinde birikmit olan 49425 kilo karıtık pa
muk ve keten kırpıntı ilo 2 No. lı Dikimevinde b•rikmiş olan 
2485 kilo beyaz. pamuklu ve 14446 kilo keten, pamuk kırpıntı 9 
mart 937 aalı günü ıaat 15 te Tophanede satmalma komiıyonun

da kapalı zarfla aatılaca~tır. Hepıinin tahmin bedeli 6396 lira 
38 kuruştur. iık teminatı 480 liradır. Kırpıntılar dikimevinde ve 
şartnamesi komiayonda görülebilir. Her kalf'm için ayn ayrı fiat 
verilecektir. İateklilerin ihale 1&atinden bir saat nvel kanuni 
vesikalarile beraber teklif mektuplarını komiıyona vermeleri. 

• • • 
Neft sanayi şirketinin fabrikası aatılacaktır. Bak: İıtanbul Be· 

lediyeıi İlinlarıaa • 

-----·---- --· - - .--

* • • 

20 Şubat 

Senelik İlk 
Muham. kirası teminatı 

Karaağaç mezbahasında 1 15 No.lı 
bağırsak fabrikası 

Karaağaç mezbahasında 60 N. lı 
3000 Lira 450 Lira 

bai'ırsakhane 2050 ,, 307,50 

zıh vesikadan başka Belediye fen işleri Müdürlüğünden !!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!"!!!!!'!!!!!'!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~ 

Yukarda semti senelik kiraları yazılı olan mahaller 
ikişer sene müddetle ayrı ayrı kiraya verilmek üzere 
açık arttırmaya konulmuş ise de belli ihale gününde giren 
bulunmadığından arttırma 26-2-937 cuma gününe uzatıl· 

mıştır. Şartnameleri levazım müdürlüğünde görülebilir. İs
tekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber yukarda yazılı günde saat 14 de daimi 

alacakları fen ehliyet vesikasile 592 lira 24 kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 5-3-937 cuma 
günü saat 14te Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(B) 

Edirne Valiliğinden : 

Vilayet yollarında kullanılmak üzere 2 ton ağırlık taşıyabile
cek 2500 lira kıymetinde kamyon açık ekıiltme ıuretile aatın alı
nacatmdan talihlerin şartnameyi görmek üzere Edirnede Nafıa 
Müdürlüğüne müracaatleri ve ihale günü olan 9-3-937 aalı günü 
aut 15te 187,5 liralık teminat makbuzlarile birlikte Vi!iyet Dai· 
mi Encümenine gelmeleri. 

Manisa Valiliğinden: 

1 Vilayet Nafıu1 için 20 aded mahruti çadır alınacaktır. 
2- Beherinin muhammen kıymeti 55 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 82 lira 50 kuruştur. 
4- Çadırların evaafı Maniaa Nafıa Müdürlüğünden öğrenile

bilir ve şartnameıi iıtenilebilir. 
5 - ihaleıi Marhn üçüncü perşembe günü saat l l de Vilayet 

Daimi Encümeninde olacaktır. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

İki No.lu Dikimevi için 80 bin adet perçin çiviıi ve 80 bin 
adet pulu 4-Mart-937 perşembe günü saat l5te Tophanede aatınal
ma komiıyonunda pazarlıkla alınacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
1520 liradır. lık teminatı l 14 liradır. Şartname ve nümuneleri 
komiıyonda ıörülebiHr . isteklilerin belli saatte komisyona gel · 
meleri. 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum 
Müdürlüğünden: 

Muhammen bedellerile miktar ve vuıfları aşağıda yuıh 6 
1rurup malzeme ve eşya her gurup ayrı ıayrı ihale edtlmek üzere 
8-3-937 pazarteıi günü saat 10 da Haydarpaşada ırar binaaı da
hilindeki 1 inci işletme komiıyonu tarafından açık ekailtme ile 

kat teminat ve kanunun tayin ettiği veaaikle birlikle ekıiltme 
ırünü aaatine kadı.ar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu ite ait f&rtnameler komiıyondan paraaız olarak tf atıtıl· 
maktadır. 

1 · I05 metre N. K. B. A. toprakkabloıu 3X50 25 m m2 mu-
hammen bedeli 698 lira 25 kuru' ve muvakkat teminatı 52 lira 
37 kuruttur. 

2 - 18000 Kı. Dekiıtirin muhammen bedeli 4500 lira ve mu
vakkat teminatı 337,5 liradır. 

3 - 1350 kilo l 2X IOOOX2000 m m bakır levha, 2600 kilo 500 
metre 42X50 m m lik bakır boru muhammen bedeli 4564 1 2 lira 
ve muvakkat teminatı 342 lira 34 kuruşhır. 

4 - 3500 metre ince 1500 metre kalın Amerikan bezi, 250 
metre mermerşahi , 200 m~tr"" rı ,t ·~~" :)'Vl m r tr.. c;ilte v iizü ;çi n 

ku•at.~ M.laa•••• ltHeli ım lira 75 k•r•ı .. •••Akllat tl•l
aab 91 lira 11 k•ruıhar. 

5- 3000 k •. ,toı •• 1500 kı. k•••• t•k•r ••ita•••• bedeli 
1170 lira H ••Yakbt t••iaatı ın lira 75 k•ruıtur. 

_ ı; - 5) l, g . gl i .. ernı , 2LO kg . rı şadır. 200 ka-. ıap, IO kı. kü
kurt, 5000 kg. göz taşı, 3000 kg. adi ha mızı kibrit, 10000 kg . tuz 
ruhu muhammen bedeli 1950 lira 80 kuruş ve muvakkat temina
ta 146 lira 31 kuruştur. .. 

• • 
Karaataç müeaseıeai için 20 kalem eşya alınacaktır. Bak: 11 , 

tanbul Belediyeai İiinlarına. 

b) MÜ Z A VEDELER 

1-Müteferrik 

Eskişehir Orman Direktörlüğünden: 

1- Eıkitehir hinde Mihaliççik ilçesinde hududları şartname• 
d~ yazılı _ Dej'irmendere Devlet Ormanında numaralanmış ve öl
çulmüş 5v8 adede muadil 1532 metre mikib 592 deıimetre mikib 
dikili ve 416 adede muadil 377 metre mikib 767 d.-ıimetre mi
kib devrik ki ceman 1910 metre mikab 362 desimetre mikib 
fayrimamul muadil 974 aded numaralı çam ağacı 20 ırün müd
detle ve kapalı zarf uıulile arttırmaya konulmuttur. 

2 - Arttırma 10 Mart 937 çarşamba günü ıaat l5te Eıkitehir 
Orman Direktörlütünde yapılacaktır . 

3 - Dikili ve devrik ağacların beher gayrimamul metre mi
kibının muhammen bedeli 457 kuruştur. 

4- Muvakkat teminatı 655 liradır. 
5- lıtekliler teklif mektublarını teminatlaı ile birliktıe muay

yen günde 2490 ıayılı kanunun ikinci ve üçüncü maddeainde 
zikredilen veıikalarla arttırma aaatinden bir aaat önceye kadar 
Komiıyon Riyaaetine makbuz mukabilinde vermeleri meşruttur. 
. . 6 - f4bu ihaleye aid tartname ve mukavele projesini görmek 
ııtıyenler bu müddet zarfında hergün Eakişehir Orman Direktör
lütüne ve Ankarada Orman Umum Direktörlüğiine mOracaat 
edebilirler. 

İnhisarlar u. Müdürlüğünden: 
- Şartnamesi mucibince 30000 kilo 70X lOO eb'a

dında ince şişe ambalaj kağıdı pazarlıkla satın alına
caktır. 

2 - Pazarlık 1-3-937 tarihine rastlayan pazartesi gü· 
nü saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube· 

sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 

şubeden alınacaktır. 
4 - İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve sa· 

atte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko· 
misyona gelmeleri. "'7 48,, 1 10 3- 4 

• • • 
1- Şartm,mesi mucibince Paşabahçe Fabrikası ara· 

zisi dahilinde hedmiyat ve hafriyat ile çıkarılacak tuğla
ların yerinden çıkarılması, temizlenmesi ve istif edilmesi 
işi pazarlık suretile eksiltmeye konulmuştur. 

2- Çıkarılacak tuğlaların beher bin adedi için 850 
kuruş ve 400 bin tuğlayı tecavüz ettiği takdirde bin ade· 
di için 800 kuruş muhammen bedel tesbit edilmiştir. 

3- Pazarlık 27-2-937 tarihine rastlıyan cumartesi 
günü saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

4- Şartname parasız olarak hergün sözü geçen şu
beden alınabilir. 

5 - İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen 
alım komisyonuna gelmelerı ilan olunur. (771) 115 3- 4 

• * • 
"DUDtetır renkte ya1Clız, ıpck 'VC ıpek • takli(:U -Ü~f\llf' 86~\k 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 26-2-937 tarihine rastlıyan cuma günü 
saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki 
alım kcmsiyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak hergUn sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saat~e yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen 
komısyona gelmeleri ilan olunur. (795) 119 3-4 

100000 A<'ed Misket etiketi 70 Cl. Lik 
'.lf O.:O ıı ,, ,, Galon ?.00 CI Lik 

1- Yuk:ırıda ci ns ve miktarı yazılı 1 ~50JO ad et misket 
şarabı etiketi nümunesi mucibince pazarlıkla sahnalına
caktır. 

2- Pazarlık: 4-3-937 tarihine rastlıyan perşembe günü 
saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

3· İsteklilerin pazarlık için tayin edilen 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte 
komisyona gelmeleri ilin olunur. (836) 

gün ve 
adı geçen 
128 2- 4 

Neft sanayi şirketinin Belediyeye vergi ve rüsum 
borcundan dolayı 22-2·937 pazartesi günü ihaleıi icra kı
lınacak olan fabrika, yazıhane vesaireye ait ihale gunu 
26-2-937 cuma gününe çevrildiği alakadarlarca bilinmek 
üzere ilan olunur. (B} 142 

• • • 

Karaağaç müesıesi için lilzumu 

Muhammen 
bedeli 

İlk 
teminat 

olan 20 kalem eşya 145,75 10,93 
Yukarda cinsi ve muhammen bedelleri yazılı olan 

cıvata ve saire pazarlığa konulmuşlardır. Şartnamesi 
Encümen kaleminde görülebilir. İstekliler 2490 numaralı 
kanunda yazılı veıika ve hizasında gö•terilen ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 26·2·937 cuma günü 
saat 14 de Daimi Encümende buluQmalıdırlar. (K) 14.t 

Encümende bulunmalıdırlar . (K) 145 
• • • 

Otobüs sahiplerinin belediyeye vermeği kabul ettik-
leri hisse yolculardan alınmakta olan ücret tarifelerine 
zam yapılmamak şartile ödeneceğinden tarifede biletin 
üzerinde yazılı olan mıktardan fazla ücret istenildiği tak
dirde verilmemekle beraber en yakın polis merkezinede 
haber verilmesi halkın menfaatı namına ilan olunur. (B) 143 

lstanbul Defterdarlığından: 1 
---------------------------------------------------

Senelik İcarı 
Lira 

Büyükçarşı Kayserli oğlu sokağı : 3 No. lı 

dükkan: 120 
Eyüp Haci Hüsrev mahallesi çeşme sokak 

ı 2 4 maa kulübe Bostan: 84 
Yukarıda yazılı malların bir senelik icarı 5.3.937 cuma 

günü saat on dörtte ihale olun~caktır. icar bedeli dört 
müsavi taksitte ve taksitler peşinen tahsil olunur. Talip· 
lerin yüzde 7,5 pey akçalarını yatırarak mezkur gün ve 
saatte Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünde müteşekkil 
Komisyona müracaatları. F. (920) 134 

PİYASA HABERLERİ 

• • • !. ! !-!- •nho: ao .. A ..l a n a n•n h; .. J"llık ihracatı 
fstanbuldaki camilerin tami· 

ri için Evkaf Umum Müdürlü
ğüne Vakıf paralar idaresinden 
200,000 liralık bir kredi açıl
mıttı . Bu paranın faiz.siz öden
meıi kararlaştırılmıştır . 

Mevcut tahıisat kifayet et 
mediği takdirde yeni sene büt
çeaine ayni miktarda olmak 
üzere ikinci bir kredi tahsiaatı 
da.ha konulacaktır. Bunun tea
viye şeraiti de .. yni olacaktır. 

Demir yollarımızın 
muvaffakiyeti 

Devlet Demir yoHarının 19.36 
mali yılı bütçe~ine munzam tah
sisat o larak 1,665,000 liranın 

ilavesi bugünkü Mecl iste karar
laştırıldı.. 

1936 mali yıl bütçesinin tan· 
zimi esnasında bu yıl için tah
min edilen if hacmi yedi ay 
zarfında mühim miktarda arttı
ğından bunun istilzam edeceği 
murafları karşılamak üzere bu 
munzam tahaiaata lüzum görül
müttür. Devlet Demiryolların
daki fazla hasılatın müfredatı 
şunlardır: 

726, 100 lira Yolcu hasılatından 
108,000 " Mesaj eri " 
254,000 ,, Seyriıeri " 

3, 164,400 " Seyrihafif " 
428,850 " Muhtelif haaılattan 
176,400 ,, Haydarpata Li· 

man ve Rıhtım ha
ıılatından 

4,857,750 

İhracatımız bu sene ithalattan 
25 milyon fazla 

İktisat Vekaleti tarafından 
teabit olunduğuna göre 936 ıe
neainde ithalatımız 92,531,000, 
ihracatımız da 117,737,000 li· 
radır. Geçen ıene ithalatımız 
88,800,()(Y.) ihracatımız ise 95 
milyon 700,000 lira idi. 

Bu sene ihracatımız ithalata 
nazaran 25,206,000 lira fazladır. 

Burada, 936 yılında 6.725.446 
liralık pamuk, 22398 liralık 11· 

karta pamuk, 1306 lirahk pa· 
muk ko:: aaı, 314556 liralık pa· 
m_~k ç~tidi , 230450 liralık çitit 
kuspesı, 730811 liralık çij'it ya
tı, 49053 lirahk arpa , 108184 li· 
ralık buğday, 10932 liralık yı•· 
laf, 387865 liralık un , 47698 li
r_alık susam, 2405024 liralık ip· 
lık, 1336437 liralık bez 128491 
liralık yün , 26228 liralık bağır
ıak ki , ceman yeküra 12555879 
lira tuhrında ihracat yapılmış
tır. 

Ayni sene içinde 243.552 li
ralık ziraat alalı , 196 ·1.13 liralık 
benzin, 59.485 liralık çimento, 
159.198 liralık yazyağı, 408.780 
liralık hurdavat, 68807 liralık 
kahve, _62319 liralık kanaviçe, 
434.'.J2 lıralık köıele , 539978 li 
ralak yerli menıucat, 392487 li· 
r.ahk ecnebi menaucat, 136393 
lıralık makine parçaaı, 35312 li· 
ralık şeker, 876031 liralık muh
telif maddeler olmak üzere 
8.091.060 lira tutarında mal 
itt.al olunmuştur. Bu heaaba 
göre geçen sene Adananın ih
racah, ithalatına nazaran 4- 5 
milyon lira kadar fazla olmuı
tur. 

Çimento ve tuğla 

Memleketimizde imal edile. 
çimentoların kalite itibarile bo
zuk olanlarına ıık sık teaadüf 
edildij'inden Türkiyede kulla
nılacak çimeatonun aaıari ev
safının tayinine lüzum &"Örül
müştür. Hariçten ıelen çimen• 
tolar da bu a•gari evaafı haiz 
olacakbr. 

Menıleketimizin muhtelif yer· 
lerinde ayrı ayrı boyda tuğlalar 
yapılmaaının da önüne geçmek 
için tetkikler yapılmaktadır . 
Gerek mukavemet, gerek ebad 
itibarile tuj'laların haiz bulun
ması lizımııelen evaaf da teabit 
edilecektir. 



20 Şubat 

Gelecek üç gün zarfında vuku bulacak 
Münakasa ve Müzayedeler hakkında 

MUHTİRA 
-- . ., 

Pazartesi 22-2-937 

Bafra ah,ap kr.prüsünün tamiri için kereste (Samsun Nafıa müd.) 
.\! 267 

2 kaJeın (3000 ve 8000 m3.) balastın ihzarı (Afyon Devlet De· 

• llliryolları) .\: 268 55 k .. İpek· 
. Tuvalet podrası: 84 k. iplikli pamuklu menıucat: 

lı ınenıucat: 4 00 k. (İıt. Güm. Müd. 

Perşembe 25·2-1937 

Bafra beton:.rme köprüsünün mahmuz inşaatı. (Samıun 
Miid.) .\· 273 

Süpürge: 3000 ad. - {Samsun Belediyesi) .\'· 266 

Nafıa 

Cuma 26-2-1937 

C h d k.. .. " .. . şaatı (Nafı• Vekaleti) .Y• 240 ey an emir opruıur.un ın 
1 

S \~ 275 
Muıiki Öğretmen okulunun tamiri (Ankara ?ku fayışM .. :d ) \'.264 Y-k 'f t · tı (lst Na ıa u • • u ıck Deniz Tic. mek. ka)orı er esı'la · .. \' 277 s·, b · · ı k ·k t · t (Sinob Nafıa Mud ) · • no cezaevının c e trı esısa ı . 
Muhtelif elektrik m•lzemesi (Askeri fabrikalar) .\ ! ~~I d' mek· 
1'elgraf ve telefon makineleri: 3 gurup (Yüksek Mu en ıs 

.\~ 239 ) ,. 268 
G- - · · (1. t Komutanlığı · urnuşıuyu halt. kazanın tamırı s · ) Y267-277 
IOOoo . f (Tophane Levazım • 

JıraJık yün eldiven ·De ter v.ı. 'l~ d 
G k ve kundura: "° er. a . ece bekçileri için elbise. bel ayışı 

(Samsun Emniyet müd.) .\~ 273-277 
İ k ,. . k ld . l' ıç..· • Beyaztırtıklı alimenyon kağıdı: pe , ıun ı ıpe ve ya ız ıp •ıs• 

30000 tabaka (İnhisarlar İdaresi) .\: 272-Z77 
Gliserin: 1200 k. (Milli M~dafaa) .\; 269 . 
Siyah asit fenik: 500 it. (Ist. Beled.) .\• 2781000 t. (Deniz Lev .) 
Kalın benzin: 15 ton - Dizel mayi mahruku: 

.\; 271 · b 1 B l d ) \' 278 
Gres yağı: 1000 k. • motörin 3000 lt. (lstan .u , e e · ' • 
Kundura yağı: 1500 k. (jandarma komut.) .\~ 269 
Çavdar sapı: (Şeker Fabrik. TAŞ .. ) .\_! _2.6: 

k ""Ü ton (Ankara Beled.) Kuru meşe: 20 ton - sömi-kok omuru. " 

.\' 276 . d. ') , . 27'.J 
K . 1 33 kalem ( Istaobul bele ıyesı · ,, 
ırta11ye evazımı: . . . 

E t k 19 d (Tekirdah B ~ledıyeıı) ,\ 271 yer a ımı: a · ıs . . 
Çam Kereste: 2042 m3 (Seyhan Vilayetı) .\• 271 
Sarı sabunlu kösele: 4 t .• sarı va kete: 1 t. • şaplı kösele: ?·:s t. 

1 t 1 k Şaplı kösele· 0.25 t. salamastralı kromlu,kose-- ıa mas ra ı · 
le: 1 t. (Aıkeri fabrikalar) .\~ 278 . . • . . 

Makkormik marka zirai makineler: 17 ad. (lçel Vılayetı) .\ .. 270 
Grafit, plombajin. kenevir, sicim, halat, kelingerit, salamaatra, fır
ça v. ı (Devlet Demiryolları) .\:. 270 
Tavuk: 1800 ad. (Ankara Levazım) .\' Z73 
Yulaf: 210 ton (Vize) .\~ 278 

Servi ağacı: 15 ve 1769 ad. - Perle. kamyonu: 1 ad (lıt. Beled.) 

.\~ 278·279 
• Bisiklet: 15 ad. {Ankara Beled.) .\' 277 
• Orta, Rıhtım, Maritim ve Panorama hanlarının enkazı (iıt. 

Lim3n İşlet.) .\~ 277 
"' Epidiaakop: ı ad .• köhne eşya: 21 kalem (İıt. Komutanlığı) 

No. 265 
• Ekmek parçaları; 3000 k.-Yemek arkıntııı: 4800 k. (İst. bölg · 

un'at okulu) No. ;210 
"' Çam kcr. 40 m3 - çıralı kereıte 1215k. • muhtelif odunlar: 

16356 k. (Ankara orman müd. )No. 274 
1 Z79 k. - lıimbuız 
Clıt. güm. Müd.) 

"' Toz ,eker: 20200 k. - porselen izolatör: 
radyo: 118 k. • ipekli pamuklu mensurat: 

No. 267 
Pancar: 17400 k.-patates: 870 k. (Ankara ~evazına) .\" 280 
Karaağaç müessesesi için 20 .kalem eş~a (~st. ;8eled.) .\' 280 
• Neftsanayi TAŞ. fabrikası (lst. Beledıyesı) ·} 280 . 
Kimyahane laboratuar musluklarının tamiri (lst. Beled.) .\ 279 
27 ne k ı k h •t k"ğ d : 215 top (Devlet Basımevi) .Y 279 c.o • u arı a a ı ı . 

278 Üsküdar tephirhan. saçaklarının tamiri (lst. Beled.) No. 

$ Önlerinde yıldız işareti olanlar müzay~d.eye aittir. 
t sayısını ıröıterir. Hamiş : "No.,, işareti ilanı havi gaze emızın 

TÜRK MAKİNA EVİ 
Sahibi: e. TEZEL 

İatanbul, Galata, Mahmudiye Caddesi Çil atmaca Sok. N. 9 

Muhtelif beygir kuvvetinde kullanılmış ~~törler ve 
lokomotifler satılır ve alınır, asri art·zıyen kuyu 

takımları ve tesisatı. Hernevi makinalar. 
Deniz kara ve gazojen motörleri. Muhtelif buhar 

kazan ve makineleri 

SANTREFUJ TULUMBALAR 
Değirmen teıiıatları taahhut edilir. 

MÜNAKASA GAZETESİ 

Ticaret ve Zahire Borsası 
- -~------
19 - 2 - 1937 

SATIŞLAK. 

Afyon 

" 

MADDE 

ince 
kaba 

Araşit yağı 

Arpa : yemlik çuvallı 

" 
Anadolu 

ithalat 

Ton 

135 

ihracat 

Ton 

Asgari 

Kilosu 
Kr. Pa . 

4 30 
Av deriıi : çakal 

: kedi 
1918 
795 

127 
19 
2 

8 25 

---·. ç 
" ,, 

" 
" 
" 
" 

" 

: kunduz 
: kokarca 

a.anıar 

tilki 
tavşan 

varşak 

: zerdeva 
Ayçiçeği yağ: 

Badem : kabuklu 

" iç 
Bakla 
Bezelye 

,, 

" ,, 

" " 112 50 

" 
50 

" 435 

72 
48 

1597 
5037 

40000 
15 

486 

Börülce 
Buğday Ek k 1 52~ : s. yumuşa .., 

" ,, 

" ,, 
" 
" 

Bulgur 
Burçak 
Ceviz 
Çavdar 
Darı 

" Fasulye 
Fındık 

" 
" 

Haşhaş 

" ipek 
İrmik 
Kaplıca 

Keçikılı 

Kenevir 
Kepek 
Keten 

" Koza 
Kuş yemi 
Mercimek 
M11ır 

" Nohut 
,, 

" Pamuk 

: yumuşak 
: eks. ıert 

sert 
sümter 
kızılca 

mahlut 

: kabuklu 

: beyaz 
: sarı 

ufak 
iç tombul 
iç ıivri 
kabuklu 

: tohumu 
: yağı 

tohumu 
: yağı 

yeni mahsul 

beyaz 
: sarı 
: iıp . tohumu 
: kalburlanmış 
: natürel yeni 

Pamuk yağı: 
,, tohumu: 

Peynir beyaz : tam yağlı 
,, ,, : yarım yağh 
,, ,, yağsız 

Peynir ka.şer: yağlı 

" yağsız 

Razmol 
Susam : yeni mahsul 

,, yağı 
Tiftik : oğlak 

" 
" ,, 
,, 

" Un 
n 

n 

" 
Yapak 

,, 
n 
,, 

Yulaf 

: ana mal 
: çengelli 
: deri 
: kaba 
: ıarı 
ekıtra ekstra 
ekatra 
1 inci yumuşak 

,, ıert 

Anadolu 
,, tabak 

: Trakya kırkım 
,, tabak 

Zeylin yatı : ekatra 
n " : yemeklik 
,, ,, : sabunluk 

Telgraflar 2937 

90 

57 
15 

75 25 

49 50 

25 24 75 

1-

100 

1 - 56 25 

45 25 

35 50 

95-

" 
• 1500 

" 
" 3000 
" 450 
a 22 

ç 5000 

6 15 -

6 20 

5 30 

8-

14 30 

8 20 1 

18 20 

b'2 

78 

63 

1 
ı 

Azam! 

Kilosu 
~ Kr. Pa. 

4 37 

1700 

4000 
1200 

22 26 

5200 

6 17 

6 27 

5 35 

15 

70 

K.S. 

Londra Mısır Laplata 2:ci kin. tabmiJi korteri.24 şi l j2 p Ki 3 41 
,, keten tohumu ,, ,, ,, tonu l l ııt. 15 f• ,, 7 12 

Anvers Arpa Lehistan Şubat ,, 100 ki. 121 B. Fr. ,, 5 13 
Liverpul Buğday Mart ,, 100 libr. 8 şi 4 3 4 p. ,, 5 70 
Şikago ,, Hartvinter Mayıs ,, Buşeli 135 7 8 aent ,, 6 28 
Vinipek. ,, Maoitoba ,, ,, ,, 127 5 8 ,, ,, 5 90 
Hamb. iç Fınd. Giresun derhal tahmil 100 k.149 R M. ,, 75 43 

" " Levan " n " " 148 " " 74 93 
İşaretler : ki. ~kilo), ad (adet), ç (çift?, kr (kuru,), pa (para), ,i 

(şılın), sa (aantim), ıt (ıterlın), RM lRayhaınark), p (pen· 
ni), B. Fr {Belcika frank), t {ton). 

Sayfa .1 

(Suite de la 4me page) 

* Debriı de conıtr. deı Orta. Maritim Panorama et Rıhtım hanı. 

(Expl. Port lstanbul) ,\' 277 
1 

* Epidiascope: 1 p.- Objets hors d'usage: 21 lotı (Comm. lıt. 
Findikli) .\:265 

• Morceaux de pain : 3000 k. Resteı de repas : 4800 k. (Ec . 
Artı et Meticra latanbul) .Y 270 

* Sapin : 40 m3- Boia reıineux i 1215 k.- ld. divera : 16356 k. 
ete. (Dir. Foretı IAnkara) .\~ 271 

• Sucre en poudre : 20200 k. lıolateurı en porcelaine : 1279 k.-
App. radio sanı lam pes: 118 k.- Coton·soie : 4545t) k. {Dou· 
aneı !starı bui) .,~ 267 

Betteravea; 17400 k pommes de terre: 870 k. {lotend. An· 
kara) No. 280 

Fourniture pr. Karaghatch: 20 lota. (Munic. İstanbul) 280 
• Fabrique de la SAT. Neftaanayi (Munic. lıtanbul) 280 
Repar. robinets labor. de chimie (Municip. l tanbul) 279 
Papierpr. cartea: 215 rouleaux (Dir. lmprimerie Etat) 279 

* Les uterisques indiquent une venle par voie de ıurencbere. 

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

lndustrie - Finances • Commerce 

Les achats de chrome turc par l'Italie 
On aononce que des pourparlers sont en cours entre la So· 

ciete anonyme deı Chrome d'Orient, constituee par l'Eti Bank 
et des firmes italienneı. Une importante par~ie de la productiou 
des 8 giıements c!es chromes qui ıeront exploites par l'Eti Bank 
-notamment celui de Güleman qui donne le produit le meilleur 
qui soit au monde, au point de vue de la qualite ıera achetee 
par l'ltalie. Cette production est evaluee a 100,000 tonneı par 
an, ce qui represente, şuivant les prix actuelı du marche, P"Cs 
de 2,5 millions Ltqs. 

Su iv ant le Tan, les firmeı italiennes ı' engageraient a nouı 
acheter' outre du chrome, cu cbarbon egalement, pour une quan
tite determinee, pendant 5 ou 6 ans. Contre ces acquiıitionı qui 
alteindraient un total de 16 millionı Ltqı. nou• commanderionı 
plusieura bateaux aux chantien italiens. 

Nos industries localcs 
Les etablissemente induıtrielı de notre ville ont clôture leur 

bilan d'activite pour 1936 d'une façon satisfaisante; une graode 
partie de leurs produits ont ete vendus des le debut de 1937. 

Les stockı de bas et de tricotage ont ete preıque complete
ment ecoules. 

Seule l'induıtrie deı peaux n 'eıt pas floriasante. La raiıon en 
est que l'Allemagne achete a un prix eleveı leı peaux de bonne 
qualite. Et il ne reste pluı a lstanbul que les peaux ırro11ieres 
et lourdea. 

Soics de porc et crins de cheval 

Leı ıoieı de porc utiliıeeı en Allemagne pour la fabricatioo 
deı pinceaux ıont trh demandeeı. Au11i les fabrique1 locales 
de bro11eı et de pinceaux ont. elle de la peine a •' a11urer lama
tiere premiere dont elles ont besoin. Leı crinı de cheval ıont 
auasi envoyes en Allemaıne d'oiı une rarete de ce produit d'au
tant pluı ıenıible que la production turque ne ıuffit ıuere qu'a 
faire face a deux pour cent des beıoins locaux. 

Les meilleurs citrons et oranges de Turquie 

Cette annee, lea citrona et leı orangeı d'Antalia et tout par· 
ticulierement ceux de Finike et Aluuyu joui11ent d'une gran· 
de faveur. La nouvelle recolte a ete entierement vendue. Leı 
orangiers de Finike ıe developpeot rapidement et leur nombre 
a'accroit. Lea oranges de cette localite sont conıidereea comme 
les meilleurea de Turquie pour leur douceur et leur parfum. 

Quoique les exportations de Fenike ne ıoit paa nombreuses, 
elles rencootraient de grandes difficulteı en raison de l'inıuffi
aance des moyens de cbargement et de dechargement, danı le 
port. 

La municipalite a f ait construire un quai et un debarcadere 
en beton. 

Les exportations de cerealeı d' Antalya continuent activemeot. 
Elles se font ıurtout a destination de Hambourg. 

Dea lota d'une valeur de 85.500 livreı ont ete embarquea la 
ıemaine derniere. 

Nos expeditions de ble en Allcmagne et en ltalie 

Le ble et l'orge que nous avons exporteı, ces temps derniera, 
il deıtioation de l' Allemagne et de l'ltalie atteignent deı quan
titeı conaiderables. 

Nous avonı vendu iı l' Allemagne 85 mille kilogrammea de 
ble pour une valeur de 6.290 Ltqı., et pour 1.878.460 kg. d'orge 
repreaentant 83.566 Ltqı. 

D'autre part, l 'ltalie nouı a achete pour 72.000.402 Ltqı., 
soit 860, 140 kr. de ble. 

Le marchc qui temoignait depuis une quinzaine de joura 
une tendance a la baisae, s'eıt encore, affaibli. D'ailleu11, le 
meme phenomeıı~ se remarque auaai sur lea places etrangereı. 
Les envois que nous enregiıtronı pluı haut ne constituent pas 
deı venteı nouvelleı, mais plutôt l'execution de commandeı an· 
terieures. 

On avait conatate une augmeotation des prix deı bleı dura 
qui etaient demandcs plus que leı bles mouı, a l'etranaer. Tou· 
tefoiı, la baisse s'eat etendue aussi a cette categorie. Lea bleı 
dura qui coiitaient il y a dix jouu, 7 piastreı i 7, IO, trouvent 
acheteur a f) piastreı 30-6,35. 

D~namo a Vendre 
Marquc A E G, 11 O V slts, 600 ampereı 1 

80 HP Courant Continu. 
T elephoner: 40340 1 
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-~ Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'c:.djudication Mode Prix Caution, Lieu d'adjudication et de 

Jours Heure d'adjudicat estimatif Provisoire ~ahier des Charges 
·~~~~------~~--~--~--~--~~--~----~~~~~~~~~~~------------------------~-----------------------~ 

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

1 Construction d'un local pour le nettoyage de::. grai· 
nes a Etimessout 

Construction de l'ecole d'aviation a moteur (cah. 
eh. L. 25) 

Repar. fondamentalc d'un tronçon de 1460 m. de 
la route Ad~pazar·HenJek. 

Ameublement pour Habitation et 
Bureaux- Tapisserie ete. 

Ameublemt'nt et travaux de decoration pour )'im· 
meuble de la Banque des MuııicipalitJs (en 
constr.) (cah. eh. L. 20) 

ProduitsChimiques et Pharmaceutiques 
lnstruments Sanitaires-Fourniture pr. Hôp 

Glycerine: 50 k.- Ammoniaque : 200 k.- Alun: 
200 k.- Soufre: 10 k.- Acide phosph. : 3 t.

Sulfate pe cuivre: 5 t.- Acide chlorydr. 10 t. 

Habillement- Chaussures Tissus-Cuirs. 

Toile pour pyjama de soldat: 230 O m (aj.) 
Gants en peau de suede : 676 paires. 
Americaine fine : 3500 m. Grosse : 1500 m -

Bafoıte: 200 m.- Etoffe pour couverturcs de 
matelas : 500 m. 

Eectricite·Gaz-Chauff age Cer.tral 
Installation et Materiel) 

lnıtallation clectr. du preventorium de Mulak. 

Combustible -Carburant- Huiles 

Benzine (73 octan.): 1000 tonnes (aj.) (cah. eh. 
2077 p.) 

Benzine (87 octan.) : 200 tonnes (aj.) 
Vueline ~ 1538 kilos. 

Provisions 

Betteraves: 17400 kilos Pommes de terre: 870 k. 
(aj.) 

Beurre frais : 2200 ki1os. 
Avoine: 400 tonnes 
S ucre en poudre: 3 t.- En cubes: 1 ,5 t. 

Divers 

Camion de 2 ·tonne~ (aj.) 1 p. 

Tentes coniques: 20 pieces 

Bouchons pour bouteilles de liqueur: 750000 pieces 
Rivetı : 80000 p.- Ronde?les : 80000 p. (pour la 

maison de cooture No ~) 
Fournitureı pour les abattoirs de Karoıaglıa\ch : 20 

lots (boulons, ete.) 
Pr~ı1ar. de sable et de pierres pour la r"ute menant 

aux. &tatiorıs de voirie de Topkapou et <le la Col
line de la Liberte. 

Publique 

Pli cach. 

Publique 

Pli cach. 

Publıque 

GrP a grr 
Publique 
Publique 

Gre a gre 

Pli caclı. 

" 
Gre iı. grc 

Publique 

n 
Pli cach. 
Publique 

Publique 

" 
,. 

Gre it gre 

" 

Publı~ı e 

1551 52 

149808 - 8740 40 

4658 56 

33000 

1950 80 

6210 -
1014 -
1228 75 

1544 18 

319905 30 

85450 30 
P. 65 lek. 

913,5 -
68,51 

28000 -
1170 -

2500 --

L 5 lap. 

l~ı20 

145 75 

7896 47 

349 40 

146 31 

465 75 
76 05 
9'2 18 

116 -

16946 21 

5522 97 
75 -

69,6 
5,2?. 
140 2:5 

2100 -
87 75 

187 5 

82 50 

114 

10 93 

592 24 

f Com. Perm. Vilayet Ankara 
\ Dir. Agricole Ankara-lstanbul 

4-3-37 

Si ege Centr. Ligue Acronautique 9-3-37 

Com. Perm. VilayetKodjaeli 4 ·3-37 
Dir. Trav. Publics ·" 

Conseil Adın. Bque des Municipalites 8·3-37 
Archit. Seyfi, Bahtiar han Galata 

l Com. Expl. Ch Fer Etat H.pacha 

Com. Ach. Intend. lıt. Tophane. 

" 
l Com. Expl. Cb. Fer Et. H.paclıa. 

Com. Ach. Comm. lıt. Findikli. 

Com. Ach. \1ın. Def. Nat. Ankara. 

" 
" 

Com.Ach. Dir. Intend.Ankara. 

Com. Ach. Militaire Polatli 
Com. Ach. Comıtı. Iıt. Fındildi. 

I Com.Expl.Ch. Fer Etat H .pacha 

1 Com. Perm. Vilayet Edirne 
l Oir. Trav. Pub. Edirne 

1 Com. Perm. Vilayet Maniasa 
l Oir. Trav. Pub. " ,, 

Com. Ach. Econo111. Monop. K.tache 
Com. Ach. Intend. Ist. Tophane. 

1 Com. Parm. Municipalite lstanbul 
l Secretariat ,, ., 

Com. Peroı. Municipalite lıtanbul 
Dir. Econ. 

" " 

8-3-37 

1·3-37 
9-3·37 
8-3-37 

10-3-37 

8-3-37 

8-3-37 
8-3-37 

26-2-37 

4-3-37 
15-3-37 

8·:'-37 

9.3.37 

3.3.37 

3.3.37 
4-3-37 

26-2-37 

5.3.37 

15 

16 

15 

15 -

10 -

15 
14 
10 

15 30 

ıs 

15 
11 

11 -

16 -

15 
10 

ıs 

11 

15 
15 

14 

14 
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Avis divers 
De la Direction Generale des Monopoles 

1- Trois ınachines a aiguiser les couteaux destincs a la 
coupe du tabac conformes aux cahiers d :s charges y relatifs el 
a l'echantillon et d'un prix estimatif de 3IOO livres, seront ache
tt!es par voie d. adjuciication sous plis cachetes. 

2 L'adjudication aura lieu le vendredi 2 avril 193i a 15 
lıeures, par devant la commission des achats aupres de la Sec· 
tion de l'Economat et des achats a Kabatache. 

3 Le cautioonement provisoire est de 607 Ltqs et 50 pias• 
tres 

4 On peut se procurer les cahiers des charges gratuite-
ment en s·adressant chaque jour a la susdite commission, tan
dis que les dessins y relatifs sous M. J6· 19j pourront etre obte
nus aupres de la Section des fabriqueı a la Direciton Generale 
des Monopoles. 

5 Pour participer a l'adjudication les interesses doivent re· 
mettre au moins une semaine avant la date de l'adjudication, 
leur offre sans prix a la Section de fabrication aupres de la Di
rection generale des Monopoles, et oblenir de ce.le·ci, prealab· 

1 lement a l'adjudication, un certificat atteslanl de le recevabililc 
de leur soumission. 

6- Les interesses qui voudraient participer a l'adjudication 
a la date et a l'heure fixee a cet effet, sont invileo; a remettre 
contre quittance, leur enveloppe cachetee contenant leur offre 
et les documents requis legalement, au plus tard a 14 heures, 
le jour de l'adjudication a la presidence de la commission des 
achats susmentionnee. 

MEMENTO OES AOJUOICATIONS 
(Pour les trois jours suivants) 

Lundi 22 F evrier 1937 

Bois de charpente pour la repar:ıtion du pont "Bafra,, (Dır. Trav. 
rav. Pub. Samsoun) .\'· '267 

Prep. et livr. de '.~ lots (3000 et 8000 m3) de Ballııst (Chemins de 
Fer Etat, Afion) X 268 

* Poudre Je toilette : 84 kılos Cotonnades (nvcc ıoie) : 55 ki-
los- Soieries : 4900 kilos ( Duuanes lstnnbul} 

Jeudi 25 Fevrier 1937 

Constr. d'un eperon pour le pont "Bafra"' (Dir. Trav. Pub. Sam
soun) .\' 273 

Balais : 3000 pieces. {Municip. Samsoun) .\' 266 

'! endredi 26 F evrier 1937 

Corıstr. pont en fer sur le Djeyhane (Min. Trııv Publics .Y 240 
Repar. Conservatoire Ankara (Compt. Ec. Ankara) 275 
Repar. gouttieres local desinfectıon Uııkudar (Municip. Ist.) .\:: 278 
lnstall. chauffaıe central Ec. Sup. Commerce Maritime (Dir. Trav. 

Pub. lıtanbul) .. ~· 264 
lnstall. electrique penitencier Sinope (Dir. Trav. Pub. Sinope) .Y 277 
Materiel electriquc divers (Fabr. Militaires l .Y 271 
Appareils de telegraphe et de telephone : 3 groupcs (Ec. Sup~r. 

lngenieurs). No 239 
Repar. chaudiere hôp. Gumuchsouyou (Comm. lst. Findıkli) \' 268 
(~ants de laine pour 10000 Ltqs.- Rcgi tres et autres: 21 lotı 

(lntend. Tophane, ,\' 267 277 
Unirorınes, ceintures avec boucles, chaussures pour rardiens <le 

nuit: :~8 p. de eh. (Dir. Surete Samsoun) ,,: 273 277 
Bobines de fil de soie, imitation soie, fil dore-papier d'aluminium: 

300Cı0 rames (Monopole ) ,\' 272-277 
Glycerine: t200 k. (Defense Nationale) .\' 269 
Acide pheaique noir : 500 it. ( Mun. lstanbul) .Y 278 
Benzine lourde: 15 t. Combustible liquide pour Diesel : 1000 t. 

(lntendance Marine) .\: 271 
Graisse : 1 t. Motorine 3000 it. (Mun. lstanbul) .Y 278 
Graisse pour chaussures : 1500 k. (Comm. G. Gendarmerie .Y• 269 
Tiges de seigle : (SAT Fabriques verre) .\' 262 
Chene sec: 20 t.- Semi-coke: 50 t. 4Mun. Ankara) .\' 276 
Article• de papeterie: 33 lots (Mun. lstanbul) .\' 273. 
Selles : 1 Q pieces (Mun. Tek.irdagh) .\' 271 
Bois de charpente (sa pin) : 2042 m3 CVilayet Seyh ne) .\' 271 
Cuir jaune savonneux: 4 t. Vachette jaune: 1 t.- Cuir a l'a· 

Cible souterrain N.K.B.A. (3x50 25 mm2): 105 m.

Dextrine : 18 t.- Pluıues de cuivre: 1350 k.· 
Tuyaux de cuivre (42X 50 mm): 500 m. sep.) 

" 
698.25-4500- 52.37- 1 Com. Expl. Ch. Fer Etat H.pacha. 8-3-37 

1 
10 - 1 

lun : 0,25 t. ld. pour salmastra: 0,~5 t Id. chrome: 1 t. (Fa
brıques Milit.) .\: 278 

B) Adjudications a la surenchere ---... - --
Bois de sapin : 1910 m3 362 dm3 
Dechets de coton et de lin : 49425 k.- ld. 14446 

k.- ld. de coton blnnc : 2485 k. 
Fabrique de la SAT. "Nefsanayı" (aj.) 

4564 5 337.5-342.34 

Pli cach. P. 457 le m3 655 

" 
63,6 38 480 

Publique 

Direct ion F o ret Eıkichehir 

Com. Ach. Intend. lst. Tophane 

Municipalite lstanbul 

10-3-37 
9-3-37 

26·2-37 

15 -
15 

Machines agricoles (Mac Cormick): 17 p. {Vilayet ltchel) .\' 270 
Graphite, plombagine chanvre, ficelle, corde de chanvre, kelinge-

rite, salmastra, pinceaux (brosses) (Chemins de Fer Etat) .\' 270 
Poules : 1800 p. (Intend Ankara) X 273. 
Avoine : 210 t. (Vize) .Y 278 
• Cypres: 15 p et 1769 p. Caınıon Perles (\1unicip lstanbul 

.\~ 278 279 
* Bicyclettes: 15 p. (Municipalit(· Ankara) .\' 277 

(Lire la suite en 3me page) 
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