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ABONE ŞARTLARI: 
T frldye icin 

3 AYLIGI 

6 " 
12 

" 

Kuruş 

450 
850 

1500 

Ecnebi memleketler ıçin 
12 aylığı 2700 

Sayısı S kuruş 
Reami makbuz bedeli olma· 
yan tediyat makbul değildir. 

iÇiNDEKİLER: 
a) Münakasalar 

., 1 - Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 
ı~ _ _ __ _:_ ___ . _____ ~-~ 

ı ·: 

3 

O h ') 26-3 'J7 ıs -
Ekmek: 200000 k. (Marmara . ısü Ba rı d ' I 
400 ton yuların alınmasından s.ı.rfi nazar e 1 

• 

mi~tir. (lst. Komutanlığı) 
Saman: 110 ton (Lüleburgaz) 

13-3·37 12 
2~-3-37 15 -

Toz şeker: 12400 k. (Liilebur2'az) 

İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

. (N fı Vekaleti) 3t-:J-37 ıs 
Çubuk barajında gazino ınşası . a a 

• k . dor inşaatı. (Erzu-
Askerı ha ·t. pavyon ve orı 27-3-37 11 -

rum Askert Kom ) 
Harp okulu bulaşık vıkama mahall~r~n.i~ ?ulay:,. 

k .. 1 . ·ı . f ns döşeınesı ışının . 
şı asansor erı ı e aya 26 3.37 t 1 -
pılması . (MMV) 

K l 'f tesisat ve Malzemesi Elektrik· Havagazı · a.::0::r.:ı:....:e:.:.r _____ ____ _ 
-------- --

1 

1 
1 

ı l 

Telefon ve malzemesi: (lskilip Belediyesi) 

4 - Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.ı. 

Battarıiye: 151 ad. kilim: 51 ad. (temdid) (As 
16-:3-87 14 

keri Fabr. Salıpazarı) Mühendis Mek-
lç çamaşır: 7 kalem (Yüksek 29-3-37 14 -

tebler Komisyonu) lb' · 
Elbiselik kumaş: 720-810 m· talebe e ıseııı . 30-3·37 14-15 

. 1· • 265 275 takım (Ankara Melr. Komıı.) 
ıma ıyesı • · 

5 
1 

Mobilya, Ev ve Büro_eşyaları muşamba halı v. s. ' 
-

Elbise dolabı, dolap ve masa (lst. Beled .) 16·3-37 14 

6 Kereste - Tahta v. s. 

f\ontrplak: 650 ad. (Devlet Demieyollaıı) 2-4-37 

7 - Mahrukat, Benzin, Makine ya gları v, •. 
10 - ı 

8 

Gazyağı: 9200 k. (Lüleburgaz} 
13.3.37 1 \ -

Matbaa işleri ·Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

Karbon: 1000 k· tipo mürekkebi: 300 k. (Dev· 
29-3-37 10 -

let Demiryolları) 

1 

9 -- Müteferrik 

d (T h Levaz ) 26·3-87 15.30 
Yemek tevzi arabtsı: 10 a · . 0 .P ane f ·t 

31
_
3 

37 15 
Brüyet: 21 tane Gülhane haıt. ıçın (lst. Komu ·>. 
Saraciye malzemesi: 4 çeıit koşum hayvanı 1 çı~9.3_37 16 

(lst. Komutanltfı) . 20.3.37 11 -
Kazan büyiik 7 ad. küçük 3 ad. (Edremıt) . 

9 3 37 10 
. 

2 tonluk kamyon: 1 ad. (temdid)(Edirne Valı.) 1 · · _ 
Dürbün, puıla, (İskilip Belediyesi) - ı 
2nci tertip mübadil bonosu: 2400 liralık (lst. 

26
_
3

_37 14 _ 
1 

Umanı Sahil Sıhhiye) 
Takoz badana fırçası , kafes teli. karpit lambası 

(çinko ve ~urşun . zımpara ve cam ka%~~-37 2-4-37 ııı -
(Devlet Demıryolları) '.26-3-37 11 -
Şakuli freze: 1 tane (MMV) • . , 

3
_37 e kad. 

Söğüt çubuğu: 200 ton (Askeri Fabrıkalar) '22 
3

_
3
j 

14 
_ 

Üıtüpü: 300 k. (lat. Belediyesi) l6- ' 

a) MÜ N AK A S A L A A 

1 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze : 

Marmara Üssübahri Satınalma Komiıyonundan: 

Cinsi Kilosu Tahmini tutarı ilk teminata 
Lira Kr. Lira Kr. 

Ekmek 200.000 20 000 1500.00 . 
. 'h . . . l n yukarıda cana ve 

Komutanlık deniz erları ı tıyacı ıçın o a 26-3-Q37 miktarı yazıla ekmek kapalı zarf usulile eksiltmeye . d cu· 
· . T k daki komısyon a ya· 

ma günü saat 15 de lzmıtte eraane apııın bT i t kl'I 
pılacaktır. Şartnamesi komisyondan bedelsiz alına ~ 1~· 

1 
•
1 
e. ~ • · 

rtn hizasında yazıla ilk temioatlarile birlikte kan~nı e ıe er\. a
vi teklif mektublaranı muayyen gün vıe saatten bır aut evve ıne 
kadar komisyon reisliğine vermeleri. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

15.3.937 Pazarteıi günU saat 15 de kapalı zarfla iha-

•• 

'GAZ~TESI 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

alınmasından sarfı-

Tümen hayvanat ihtiyacı için l 10 ton saman açık ek
siltme ile alınacaktır. Eksiltmesi 13-3-937 saat 12 dedir. 
Muhammen bedeli t 100 lira, ilk teminatı 83 liradır. İs
teklilerin şartnameyi görmek üzere hergün ve eksiltmeye 
iştirak için belli gün ve saatta teminat mektublara ve ka
nuni vesikalarile Tümen satınalma komisyonunda bulun · 

mal arı. 
• * • 

Tümen birlikleri için l 2400 kilo toz şeker pazarlık ile 
alınacaktır. Pazarlığı 22-3-937 saat 15 dedir. Muhammen 

•bedeli 3348 lira, ilk teminatı 252 liradır. İstekliler şart· 
·nameyi görmek üzere lıaergün ve pazarlığa iştirak ıçın 
belli gün ve saatta teminatları ve kanuni vesikalarile Tü· 
men satınalma komisyonunda bulunmaları. 

2 
İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

Nafıa Vekaletinden: 

1- Ekıiltmeye konulan iş: Ankara civarında Çabuk barajın· 

da yapılacak gazino inşaatı. 
Keşif bedeli 75252 lira 55 kuruştur. 
2- Ekıiltme 31-3-937 tuihinde çarşamba günü uat 15 de 

Nafıa Vekaletinde Sular Umum Müdürlütü ekıiltme komiıyonu 
odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3- İstekliler, ekııiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bavın· 
dırlık itleri genel tartnamesi, inşaata ait umumi ve hu" ,,.' ·~ 

şartnameler keşif cetveli, silailei fiat ı· ~· -16 
kuruş bedel mukabilinde Sular l' _ .r. 

4- Ellaıltmeye sıirebilmek içi - .-
luk muvakkat teminat vermesi vt- .ı 
nüshasında çıkan talimatnameye te\ 
ibraz etmesi ve 50000 liralık it yapma"' 

İıteklilerin teklif mektublarını ikinci mı. ... 
bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğun~ -
kabilinde vermeleri lazımdır . Poıtada olan gecikmeıe. - .. ul 

edilmez. 

Erzurum Askeri Satınalma komisyonundan: 

Askeri hastanelerde yeniden yapılacak olan bir pav- 1 

yon ile koridor kapalı zarfla eksiltmeye k?nulmuştur. :<e
şif bedeli 28219 lira bir kuruştur. İlk temınatı 2116 lıra 
43 kuruştur. Eksiltme 27 mart 937 cum~rtesi saat t 1 . de 
d' . Teklif mektubları mezkur saatten bır saat evvehne 
~:mis on Başkanlığına verilmiş veya gönderilmiş olacak
tır. Şa~tname keşif ve resimleri gö~mek istiye~lerin her 
gün Erzurum askeri sahnalma komısyonuna muracaat et-

meleri. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

yapı: Harp okulu Bulaşık yıkama mahallerinin, bulaşık 
asanıörleri ile fayans döşemesi işinin yapıJm~sı kapalı 

f usulile eksiltmeye konmuştur. Keşıf tutarı: zar . . 
7048 lira 48 kuruştur. Keşif proje ve ş~rtnamesı para· 
siyle inşaat şubesinden alınaca~tır. İhalesı: 26·3·937 cuma 
glinü saat on birdedir. İlk temınatı: 528 lıra 64 kuruştur 
Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı ka· 
nunun 2 3 üncü maddelerinde istenen belgelerle birlikte 
eksiltme' aaatından en geç bir saat evveline kadar te• 
minat ve tekliflerini havi zarflar MMV ıatınalma komis· 

yona gelsin. 

3 

İDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLAR! 
idarehanemizde görüşülur 

Telegr.: İst. MÜNAKASA 
Telefon : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

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

, 
Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satınalma Komisyonundan: 

Muhammen bedeli 1185 lira olan 151 adet battaniye ile 51 
adet kilim Salıpazarında askeri fabrikalar umum müdürlüğünün 
İııtanbul sahnalma komisyonunda 16·3·937 sah iÜnÜ saat 14 te 
açık eksiltmeye konacaktır. Nümunesi hergün komisyonda iÖ
rülebilir . 

İsteklilerin muvakkat teminatı olan 88 lira 88 kuruıu Beyotlu 
malmüdürlüğüne yatırarak o gün ve saatte 2490 No.lu kanunun 
2 ve 3üncü maddelerinde göıterilen vesaiki hamil olarak komis· 
yonda bulunmaları. 

Yükaek Mühendis Mektebi Arttırma ve Eksiltme 

Komisyonundan: 

Spor ııömlek 422 Adet 
Mendil 1235 ,, 
Pijama 184 Takım 
Yüz havlusu 410 Adet 
Spor fanila 681 ,, 
Kın patiıka don 681 ,, 
Çorap 908 Çift 

Mektep talebeai için cıns v~ miktarı yukarıda yazıla 7 kalem 
iç çamatırı ve1aire açık ekıiltmeye konulmuttur. Muhammen be
deli 2263 lira 15 kuruı ve ilk teminatı 170 liradır. Ekailtmeai 
29-3-937 pazartoai günü aaat 14te yapılacaktır. Şartnamesini j'Ör
mek ialiyenlerin hergün ve eksiltmeye ıirmek istiyenlerin de 
muayyen gün ve 1aatte mektebdeki komisyona müracaatları ilin 
olunur. 

Ankara Mektepler Satınalma Komisyonu Reiıliğinden: 

Siya1al bilgiler okulunun yalnız kumatı mektepten verilmek 
üzere 265-275 takım talebe elbisesinin imaliyeai açık eluiltmeye 
konulmuıtur. Eksiltme 30·3-937 salı günü aut IS de Ankara 
mektepler muhuebecilitinde toplanan komisyonda yapılacaktır. 

Astar ve aair malzeme ile beraber imaliye ücreti 2750 lira tab· 
min edilmiıtir. iık teminat 206 lira 25 kuruştur. Elbi1ede kulla· 
nılacak aatar ve teli nümunelerile ıartnameai hergün mektepte 
görülebilir. 

• • • 

Sıyasal bilgiler okulu talebesi ıçın en azı 720 en ço
ğu 8 IO metre elbiselik kumaş açık eksiltmeye konmuttur. 
Eksiltme 30-3-937 salı günü saat 14de Ankarada mek· 
tekler muhasebeciliğinde toplanan komisyonda yapılacak
tır. 

Kumaşın azami mikdarma göre tahmin edilen bedeli 
4657 lira 50 kuruştur. İlk teminat 349 lira 31 kuruştur. 
Şartnamesi ve kumaş nümuneleri hergün mektepte 
görülebilir. 

5 
Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

••• 
Cerrahpafa hastahanesi için l:ir elbise dolabı, Üsküdar çocuk 

dispanseri için dolap ve masa alınacaktır. Bak: lstanbul Beledi· 
ye si İlinlarına. 

6 
Kereste, tahta ve saire 

• • • 
Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 650 ad. kontrıplak alınacaktır. Bak: Müteferrik sütununda 

Devlet Demiryolları İlanına. 
lıkilip Belediye Reiıliğinden: 

Dlirbin 8 No. Zayıs marka 
Telefon 
Pusla 
Telef~ teli 
Telefon fincanı 
Telefon zili 

Satın alınacak olan nevileri yukarıda yazılı eşyaların 
evvelden fiatlan öğrenilmek üzere bunları satan müesse· 
selerin fiat listesile Belediyemize müracaatları· 

> 

7 
Mahrukat Benzin · Makine yağları ve saire 

Lüleburgaz Tlimen Satınalma Komisyonunnan 

Tüınen birlikleri için 9200 kilo gaz yağı açık eksiltme 
ile alınacaktır. Eksiltmesi 13-3-937 saat l t dedir. Muham
men bedeli 2208 lira ilk teminatı 166 lira. İsteklilerin 



şartnameyi görmek üzere her gün ve eksiltmeye iştirak 
için belli gün ve saatta teminatları ve kanunun vesikala
rile Lüleburgaz Tümen satınalma komisyonunda bulunma
ları. 

8 
M :1tbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Meı.lzemesi 

• • • 
1000 k . karbon ve 300 k. tipo mürekkebi alınacaktır. 

1 
Bak:! 

Müteferrik sütununda Devlet Demiryolları İlanına. 

9 
l\\üteferrik 

İstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyo~undan: 

Ordu hastaneleri için on adet yemek tevzi arabası 
26 mart 937 cuma günü saat 15,30 da Tophanede sa
tınalma komisyonda açık eksiltme ile alınacaktır. Beh~ 
rinin tahmin bedeli 1 IO liradır. İlk teminatı 82 buçuk 
liradır. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli sa· 
atte komisyona gelmeleri. 

Edremit Tümen Satınalma Komisyonundan: 

Tümen birliklerin ihtiyacı için pazarlıkla 7 adet bü
yük kazan ib 3 adet küçük kazan satın alınacaktır. Ka· 
zanların muhammen bedeli 400 liradır. İhale 20·3·937 
cumartesi günü saat l l de Edremit As. satmalma komis
yonunda yapılacaktır. 

Kazanların kat'i teminatı 60 liradır. Evsaf ve şeraitini 
görmek ve bilmek isteyen'er için herğün komisyona mü
racaatları. 

İstanbul Liman Sıhhiye Merkezi Satınalma Komisyonundan: 

1- Merkezimiz için Trabzon Defterdarlığına ciro edil· 
mek üzere 2400 liralık ikinci tertip mübadil bonosu açık 
eksiltme suretiyle alınacaktır. 

A- Tahmin bedeli 100 liralık bono 87,5 liradan. 
B- Şartnamesi merkezimiziLevazımından parasız ah-

nır. 

C - Eksiltme 26 mart 937 cuma günü saat 14 de Ga
latada Kara Mustafa Paşa sokağında mezkur merkez sa
tmalma komisyonunda yapılacaktır. 

D- Muvakkat teminat bedeli 180 liradır. 
2- Eksiltmeye girecek olanlar teminat paralarını ek· 

siltmeden evvel vezneye yatırmaları şarttır. 

Edirne Valiliğinden : 
• 

Vilayet yollarında kull•oılmak üzere 2 ton ağırlık taşıyabile· 
cek 2500 lira muhammen bedelli bir kamyonun yapılan açık ek 
ıiltmesi neticesinde istenilen fiat fazla görüldüğünden temdid 
edilmittir. Talihlerin 19-3-937 cuma günü saat 15te 187,5 liralık 
teminat makbuzlarile birlikte Vilayet Daimi Encümenine gelme· 
leri. 

1 

MMV Satınalma Komisyonundan: 

1- Bir adet Şakuli Fireze makinesi pazarlıkla eksilt
meye konmuştur. 

2- Tahmin edilen bedel 500 lira olup ilk teminat pa· 
rası 375 liradır. 

3 - İhalesi 26 mart 937 cuma günü saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye e;ireceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 

üncü maddesinde istenilen belgeleriyle ihale gün ve saa
tında M. M. Vekaleti satın alma komisyonunda hazır bu
lunmaları. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

1 inci kor için bir çift fayton koşumu iie 4 çeşit sa· 
raciye malzemesi açık eksiltme ile 29·3·937 pazartesi gü
nü saat 16 da yapılacaktır. Muhammen tutarları 500 lira
dır. Şartnamesi her gün öğleden evvel komisyonda görü· 
lebilir. İsteklilerin 38 liralık ilk teminat makbuz veya 
mektublarile beraber ihale günü vakti muayyeninde Fın
dıklıda komutanlık satınalma komisyonuna vermeleri. 

• • • 
Gülhane hastanesi için 21 tane Brüyet açık eksiltme 

ile 31 mart 937 çarşamba günü saat 15 te ihalesi yapı· 
lacaktır. Muhammen tutarı 980 Jiradır. Şartnamesi her 
·gün .öğleden evvel komisyonda görülebilir. İsteklilerin 7 4 
liralık ilk teminat makbuz veya mektublariyt.~ beraber 
ihale günü vakti muayyeninde Fındıklıda komutanlık sa· 
tınalma komisyonuna gelmeleri. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. idaresinden: 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları •tağıda yazılı 7 gu- , 
rup malzeme ve etya her gurup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 

• -

i 

MÜNAKASA GAZETESi 

hiz:ılar ında yazılı saatlerde Haydarpaşada gar bin.ısı dahilindeki 
komisyon tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır . Bu işe 

girmek isteyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat verme
leri ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saa
tine kadar komisyona müracaatleri lazımdır. Bu işe ait şartna

meler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1- 800 adet takoz badana ~ırçası muhammen bedeli 640 lira 
ve muvakkat teminatı 48 lira olup açık eksiltme 29·3-37 pazar
tesi günü saat IO da yapılacaktır. 

2- 3500 metre sinek teli, ~00 metre kıvılcım kafes teli , 210 
metre pirinç kafes teli muhammen bedeli 3409 lira 20 kuruş ve 
muvakkat teminatı 255 lira 69 kuruş olup açık eksiltmesi 29-3-37 
pazartesi günü saat IO da yapılacaktır. 

3- 200 add karpit lambası, 2000 adet karpit lamba memesi, 
75 adet çift meme muhammen bedeli 468 lira 75 kuruş ve mu· 
vakkat teminatı 3518 kuruş olup açık eksiltme 29-3 937 pazartesi 
günü saat !Oda yapılacaptır. 

4 - 1000 kilo karbon ve 300 kilo tipo mürekkebi muhammen 
bedeli 2800 lira ve muvakkat teminatı 2IO lira olup açık eksilt
me 29-3-37 pazartesi günü saat IOda yapılacaktır. 

5 - 650 adet muhtelif ebatta kontrplak muhammen bedeli 

1686 lira ve muvakkat teminatı 126 lira 45 kuruş olup açık ek
siltme 2-4-37 cuma günü saat 10 da yapılacaktır. 

6- 6000 kilo çinko levha, 2000 kilo çinko. 4200 kilo muhte
lif ebatt.:ı kurşun levha, 700 kilo adi kurşun boru muhammen 
bedeli 4809 lira ve muvakkat teminatı 360 lira 68 kuruş olup 
açık eksiltme 2-4 37 cuma günü saat 10 yapılacaktır. 

7- 14500 adet muhtelif numara bezli zımpara kağıdı, 10.000 

adet muhtelif numara cam kağıdı muhammen bedeli 1800 lira 
ve muvakkat teminatı 135 lira . olup açık eksiltme 2-4·37 cuma 
günü yapılacaktır. 

Askeri Fabrikalar Ticaret Kaleminden: 

Fabrikalar ihtiyacı için 200 ton söğüt çubuğu satın alınacak 

tır. İııteklilerin 22-3·937 pazartesi gününe kad r mektubla veya· 
bizzat Ankarada Askeri Fabrikalar Ticaret kalemine müracaatla-
rı. 

Şartname hergün İstanbul Fındıklıda Askeri Fabrikalar yol· 
lama Müdürlüğünden, Ankarada Ticaret Kaleminden alınabilir. 

* • • 
İtfaiye için 300 kilo üstüpü alınacaktır. İstanbul Belediyet-i 

İlanlarına . 

• • • 
Dürbir. (Zayis 8 No.) ve pusla alınacaktır. Bak: Elektrik sü 

tununda İskilip Belediyesinin İlanına . 

i 
- . 

• 
--·1., .. 1 J. ~üdürlü.ğünde~j 1 

2 m· ıı·m il k "d sıgara a ı. 

16~ Com . Ach. Mili•, ,, l külü yapışmayan 
240 Com. Ach. ln• sigara kadı. 

,, 28 ,, il sigara kadı . 
_J/ tarihinde satın alınacağı ilan edilmiş olan 

yuk~t1da cins ve miktarı yazılı 320 ()()() adet bobin siga· 
ra kaadının pazarlığı 15- 3-937 tarihine rasthyan Pazar
tesigünü saat 16 ya talik olunmuştur. 

İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte Kabataşda Leva
zım ve Miibayaat şubesindeki alım komisyonuna gelme
leri ilan olunur. ( 1258) 172 2 - 2 

-.-mrrs 

ıı~ i t!1: ı :ııı ı :] i ı a ıl n ı1ıoo:ı1;1 ~ ~ 
Keşif bedeli 15873 lira 22 kuruş olan Florya plajı te· 

sisatından soyunma kabineleri inşaatı kapalı zarfla ek· 
siltmeye konulmuştur. Şartnamesi ve keşif evrakı 80 ku· 
ruş bedelle Levazım Müdüriyetinden alınır. ihalesi 25 
mart 937 perşembe günü saat 15 de yapılacaktır. İstek· 
liler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ile 1190 lira 49 
kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektubunu havi 
teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evvel Daimi En· 
cümene vermelidirler. ( 1360) t 8 ı 

• * * 

Muhammen İlk 

Cerrahpaşa hastahanesine lüzumu olan 
bir elbise dolabı 
İtfaiyeye alınacak 300 kilo üstüpü 
Üsküdar süt çoc!.Ikları dispanserine 

bedeli teminatı 

85 L. 
99 L. 

6,38 
7,42 

dolap ve masa. 153 L. ı 1 ,48 
Yukarıda cinsi mıkdarı ve muhammen bedelleri yazılı 

olan işler ayrı ayrı pazarlığa konulmuştur. Nü
mune ve şartnameleri Encümen kaleminde görülebilir. 
İstekliler 2490 nmoaralı kanunda yazılı vesika ve hiza
larında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile be
raber 16 3-937 sah günü saat 14 de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (B) (1372) 182 
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PİYASA HABERLERİ 
=~ 

Soğuk hava tesisatı 

iktisat vekaleti soğuk hava 
tesisatı için yeni bir proje ha
zırlamaktadır. Bu proje gerek 
şimendifer ve gerekse vapur · 
larda vücude getirilecek soğuk 
hava tesisatını İstanbul, İzmir 
ve Mersinden başlamak üzere 
bütün memlekete teşmil ede
cekt r. 
Soğuk hava tesisatında bil· 

bassa balıkların her mevsimde 
memleketin her tarafında sev· 
ki işine ehemmiyet verecektir. 

Japonya, tuza mukabil 
elektrik malzemesi verecek 
Japonyanın bizden almağa 

devi\m ettiği tuza mukabil bize ı 

elektrik malı.emesi vermek 
için bir muknvele yapılacaktır. 
Tuz inhisar idaresi, Yugosla,•
yanın açtığı 6!iOOU tonluk tuz 
münakasasına iştirak edecektir. 

Arjantinde hububat 
rekoltesi 

Son günlerde Londra ve Pa· 
ris borsalarında Arjantin obli · 
gasyon ve tahvilat kıymetleri· 

nin yükseldiği bildirilrr.ektedir. 
Amerikada hububat istihsal 
mıntakalarının feyezana maruz 
kalması dolayuile hububat fi
atleri yükselmekte ve bir A
mei'ika devletlerine rakip olan 
memleketlere büyük mahreçler 
açılmaktadır. 

Bu meyanda bilhassa birkaç 
aydanberi kalkınmada bulunan 
Arjantin ziraatinin istifade ede· 
ceği ve Arjaotinin H."\6 37 yılı 

hububat rekoltesinin bundan 
bir evvelki senenin rekoltesine 
nazaran daha çok ve iyi ola· 
cağı umulmaktadır. 

Hububat zeriyatı halen 17 
milyonluk bir saha kaplamak
tadır. 

Bazı tahminlere göre hubu· 
bat rekoltesi 31 kuarter yani 
250 milyon buşeli geçmekte 
ve 34 35 ıenelerioden biraz d:t-

ha faz\a bulunmaktadır. 935 36 
sene•i rekoltesi ise ancek 140 
milyon buşel idi. 

Dahili i!'ltihlak mi <tar • nin 
100 milyon buşel olduğuna gö· 
re ihracat için mevcut miktar 
150 milyon buşcldir. Kumpan· 

ya sonunda bu miktara daha 
60 milyon buşel ilave edilebi
leceti tahmin olunma&rtadır. 

Fakat 935 36 senesi ihracatı 
bir evvelki ıenenin 265 milyon 
buşellik ihracatına :ıazaran 

ancak 70 milyon buşeli bulabil
miştir. 

Mısır hariç olmak üzere u
mum hububat zeriyatı 1.350.000 
hektar arttırılarak 12,5 milyon 
hektara ~ıkarılmıştır. 

Tütün satışları 

Müıtahsil memleketlerde tü
tün satışları hararetle devam 
etmektedir. Samsun ve Safrada 
dizi tütünler hemen kamilen 
satılmış gibidir. Şimdiye kadar 
İnhisar İdaresile tüccarların al
dığı miktar dört milyon kiloyu 
bulmuştur. Fiat ortalama ola· 
rak 60-65 kuru' arasındadır. Bu 
mıntıkada demet tütünlerin mu
bayaatı bu ay başında hararet
lenmiştir. Demet tütünlerden 
şimdiye kadar 75·80 kuruş fiat
la 200 bin kilo kıdar satılmış · 
tır. 

Bu ıene çok nefis yetişmiş 

olan Samsun, Bafra tütünlerine 
karşı fazla rağbet vardır. 

Mar"llara havzas:nın Gönen, 
Bursa ha valisinde satışlar de
vam etmektedir. Kocaeli ve 
Edirne tütünlerinin satışına bu 
ay başında başlanmıthr. Bu 
sene hastalıksız ve iyi yetitmit 
olan ve fiatça da elverişli bu· 
lunan Marmara tütünlerinin kı-

sa bir zamanda ve kamilen sa· 
tılacağı tahmin olunmaktadır. 
Şimdiye kadar Gönen mıntaka· 
sında 35·40 kuruş arasında 250 
bin, Bursada 40-45 kurıış vasati 

fiatla 650 bin kilo tütün satıl
mıştır. Trabzonda bügüne ka· 
dar satılan tütün miktarı 200 
bin kiloyu bulmuştur. Satış fia
tı 45 kuruştur. 

Son günlerde Almanya hesa· 
bına tütürı alan firmaların kre· 
di müşkülatı yüzünden faali· 
yetlerini gevşetmiş bulunmala· 
rına rağmen her tarafta satış· 

lar normal fiatlarla devam et· 
mektedir. 

Meyva ihracat şirketi 

Mep acıhğımızın inkişafı için 
100.000 lira sermaye ile kuru
lacak meyva ihracat şirketinin 
resmi teşekkül muamelesi bit
miştir. Şirkete Ziraat Bankası 

50.000 lira ve Çekoslovakyalı 
Omnipol şirketi de 49,500 lira 
hissedar olacaklardır. Şirket 
yerli meyvalarımızın kurutul
ması ve ihracatı ile meşgul 
olacak merkezi An karada bu . 
lunacaktır. İstanbulda ve Çe· 
koslovakyada da birer şubesi 
olacaktır . 

Yunanistanda tütün rekoltesi 

Yunanis ' an ziraat nezareti 
tarafından yapılan tahmine 
göre geçen senenin tütün re· 
koltesi H35 yılının 34.500.000 
okkalık rekoltesine nazaran 
.)5.150 000 okkadır. 

Yeni yılın belediye ve 
vilayet bütçeleri 

Belediye, 937 yılının varidat 
ve masraf bütçesile, belediye 
varidat Lütçesıni ve · Karaataç 
müessesatı, Konservatuvar, Düş· 

künlerevi ve Şehir Tiyatrosu 
gibi mülhak bütçe ile idare 
edilen müesseselerin varidat ve 
masraf bütçelerini dün Şehir 
Meclisine vermiştir. 

Belediye masraf bütçesi he· 
nüz daimi encümen tarafından 
tetkik edilmekle~ir. 

Dün meclise verilen bütçeler 
meclisin bütçe encümenine ha
vale edilmiştir. Meclisi umumi 
heyetinde müzakeresine ancak 
on gün kadar sonra başlana· 

caktır. 

Daimi encümen ile makamıu 
beraberce hazırladıkları bütçe 
esbabı mucibesine göre, vila
yetin 937 adi bütçesi varidat 
yekünu 4.592.585 lira, adi mas· 
raf bütçesi yekünu 2.552.152 
lira, fevkalade rnasraf bütçesi 
yekünu 869.875 lira, belediye 
kısmı varidat yekünu 6.449.334 
lira 22 kuruştur. 

Belediye ve vilayetin adi ve 

fevkalade varidatının umumi 
yekünu 1 l.04 l.9'l l lira 22 ku· 
ruştur. 

Mülhak bütçe ile idare edi
len belediyeye batlı müesse-
ıelerden Karaağaç müessesa

tının 937 yılı varidat ve mas
raf bütçeleri yekünu 1.607.001 

lira, Konservatuvarın varidat 
masraf bütçeleri yekünu 84.261 
lira, Düşkünler evinin varidat 
ve masraf bütçeleri yekünu 
167.500 lira ve Şehir Tiyatro· 

sunun varidat ve masraf büt · 
çeleri yekunu 140.0775 liradır. 

Bu müe&1eselerden Konsl'r· 
vatuvar bütçesine belediye 
76.760 lira, Düşkünlerevi büt
çesine 24.505 lira ve Şehir Ti
yıttrosu bütçesine 49.775 lira 
yardı:n etmek üzere bu bütçe
lerin açıklarını kapatmakta ve 
masraflarile varidatları arasın
da ancak bu şekilde tevazün 
elde edilmektedir. 
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Gelecek üç gün zarfında vuku bulacak 
Münakasa ve Müzayedeler hakkında 

__ MUHTİRA :=-
-·-

Cumartesi 13 ·3-1937 

Mendil: 17000 tane (MMV) .\~290 
Kereıte: 2977 m3. (İnhi1&rlar İdaresi) .\~ 286 . 3000 
Kışlık elbiselik kumaş: 4000 m.-Kaputluk kumaş. m. 

niz Levazım) .Y 292 _ ) No 293 
Gazyağı: 9200 kilo-Saman: 110 ton (Luleburıu · 

Pazartesi 15-3· 1937 

<De-

· · · (i ·r Beled.) .\' 227 
lzmir Hal binasının proJesı zmı h ı·h · haritası (Erzurum 

000 h l k k mının a ı azır Erzurum şehrinin 1 a ı ıs 

Nafıct Müd.) .\~ 281 köprüsünün inşası 
Keşan-Gelibolu yolunda Kavak betonarme 

(Çanakkılle Nafıa Mud.) .Y 28l T Beled) \~ 282 
1 ·nşaatı ( erme · · 

Hal binasının ahşap kısım arının 1 mahmuz v. 1 • inşa-
Trabzon vilayetinde sellere karşı anroşman, · 

atı (Nafıa Vekaleti) .\' 282 · B 1 d) \~ 289 
k ·h ı (lst • e · · ' Çop istu. için taş ve um ı zar · ·nıaası (AnkarR İmar 

. b k · binalarının ı Y Mezarlıkta gasılhane ve e çı 

Müd.) .\: 290 . t apılması (Kocaeli vi-
Adapazar-Hendek yolunda esaah tamıra y 

)ayeti .\: 290 . gümrük işleri (Sumer-
Karabük için gelen malların tahlıye ve 

bank) .\~ 290 k·ı· . 10000 ad. (MMV) X 282 
t · 5 - ı ım· 

Masa: 2 ad -lavabo, e &Jer v. · d .. k" ele kromlu kösele -
.f tarı· dana erısı os . 

Lokomotı ve vagon yay . 
1
. d . tel· 500 k. - batteli: 

• . 00 d alvanı:t ı emır . 
arlı tuğla. 287 a · g 

1 
k 1 pil kavanozu: 1500 ad. 

1300 k. dikenli tel: 500 ru 0 - a 0 

(Devlet Demiryolları) .Y. 288 . ) \' 283 Kualın kumu: 5 ton (Askeri fabrıkalar ) · \' 28.l 
Talim arabası: 3 ad. (Kara~abey 1hart~ı ' ~ ) \' 289 
Sigara kaadi: 3000 bobin (inhisar ar ~reMsı .k K ) 

k .. b t erçin (Denız er . om. .\'. 289 
Galvanizli levha, oşe en P . ) \' 287 
Sömi-kok kömürü: 90 ton (Sivas lis;;• · 

Zeytinyağı: 4 ton (lst: K.) :'.· :O; (Polatlı) No 280 
Sade yağı : 2d t. - ~.':!~-~~~si (T~phane Levuım) .\'• 286 
1400 to~ buğ ~!ı~ o u u-kasa: lad (İst. Defterdarlığı) .\~ 200 
• Elektrık mot~ru· 2 ~d2803. k _ ipek menıucat: 7050 k. dst. 
• Pamuk fişeklık v. 5 •• • 

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

l lul'ru· 3 tane·Diraek: 
S b U • 1000 m -Temiz eme muı A • u oruı · · 

(İst. Komutanlığı) .\' 291 
• Deniz motörü: 10 tane (Gümrük Muhaf. Kom.) .\~ 291 

Salı 16-3-937 

Gelibolu istimbotunun tamiri (İıt. Liman Sahil Sıhhi M.) ~~ k~ 
Çubuklu gaz dep. rıh~ımının tamiri-:- kar.yola: 33 tane- a ır 

kalıp, matris v .s. (Is tan bul Beledı~e) :'· -~2-283 
A . t do" şo··. 1000 t (Ziraat Vekaletı) ;\ 262 
raenıya · · · · ·) \' 286 

ı l k 1 m (inhisarlar ldaresı · ~ 
Kırtesiye levazımı: a e muk: 8480 k. (MMV) .\~ 284 
Arka çantalık bez: 10000 m. yataklık pa G K ) \~ 287 
Battaniye: 4500 ad. kil!m: 2300 ad. (Ja?da~ma · om. · 
• Boıa b'ıdon: 600 ad. ılnhisarlar İdaresı) .\~ 288 

Y ı 18 d (THK Karacabey • K d · ·. 1076 ad keçi derisi: a • oyun erısı· • 

Şubesi) .\!· 290 • ı: b ·k ı ) No 293 
B . . 1 _1 d K·l·m· 51 ad . (Askerı ra rı a ar · 
attanıye. :> a ·· ı 1 • • 293 

M d 1 - t• u·· (İstanbul Belediyuı) No. asa, o ap, us up 

. . . 1 lar müzayedeye aittir. 
• Önlerinde yıldız ışaretı 0 an . · aöıtarir. . .1• h · gaıetemııın ıayııını • 
Hamiş : "No." işaretı ı anı avı 

TÜRK MAKİNA EVİ 
Sahibi: e. TEZEL 

C dd · ç·ı atmaca Sok. N. 9 
İstanbul, Galata, Mııhmudiye a esı 1 

t" l ve 
Muhtelif beygir kuvvetinde kullanılmı~ mt' o. oerner kuyu . ı r asrı ar ızıy 
lokomotıfler satılır ve a ını ' . . 

. H nevı makınalar. 
takımları ve tesı~atı. e~. ri Muhtelif buhar 

Deniz kara ve gazojen motorle · 
kazan ve makineleri 

SANTREFUJ TULUMBALAR 
. ti t ahhut edilir. Değirmen teııaa arı a 

imtiyaz sahibi ve yazı itleri 
Direktörü: lamail Girit 

Basıldıiı yer: ARTUN Baaımevi 
Galata Billur ao&u* No. 10 

MÜNAKASA GAZETESİ 

Ticaret ve Zahire Borsası' 
11 - 3 - 1937 

M AD DE 

Afyo n : ince 

" 
: kaba 

Araş it yağı : 
Arpa : yemlik çuvallı 

,, : Anadolu 
Av d er isi : çakal ad 

" 
: kurt ,, 

" 
: kunduz " 

" 
: porsuk 

" ,, : •an sar " 
: tilki " 

" 
: tavşan " 

" 
: varşak 

" 
" 

: zerdeva 
" Ayçi çeği yağ: 

Bade m : kabuklu 

" 
: iç 

Baki a 
lye : 
lce : 

Beze 
Börü 
Buid ay : Eks. yumuşak 

" 
" 
" 
" 
" 
" Bulg ur 

ak Burç 
Cevi 
Çavd 
Darı 

z 
ar 

" Fasu iye 
Fınd ık 

" 
" 

Haşh aş 

" İpek 
k İrmi 

Kap 
Keç 
Ken 
~ep 

Kete 

lıea 

ikılı 

evir 
ek 
D 

,, 
Koz a 

. 

Kuş yemi 
Mercimek 
Mısır 

" Nohut 

" 
" Pamuk 

: yumuşak 
: ekı. ıert 

sert . sümter . 
: kızılca 
: mahlüt 
: 
: 

: iç 
: 
: beyaz 
: ıarı 
: 
: iç tombul 
: iç sivri 
: kabuklu 
: tohumu 
: yağı 
: 

: 
: 
: 
: . 
: tohumu 
: yatı 
: 

yeni mahıul 

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

Pamuk yatı: 
,, tohumu: 

Peynir beyaz : tam yağlı 
,, ,, : yarım yağlı 
• ,, : yatıız 

Peynir kaşer : yatlı 
,, ,, : yatııı 

Razmol 
Susam : yeni mahsul 

" yatı 
Tiftik : otlak 

,, : ana mal 

" 
: çengelli 

n : deri 

" 
: kaba 

" 
: ıarı 

Un ekıtra ekstra 

" 
ekıtra 

" 
1 inci yumuıak 

" 
,, ıert 

Yapak : Anadolu 

" 
,, tabak 

.. : Trakya kırkım 

.. ,, tabak 
Yulaf 
Zeytin yatı : ek.tra 

" " : yemeklik 
,; " : sabunluk 

Telrraflar 3937 

ithalat 

Ton 

-
-
-
45 

--
-
-
-
-
-
-
-
-

348 

-

ıo 

1 
15 

32 
5 

-

-

-
-
-

-
-

9 
5 

1 
55 

1 2 

30 

6 

94 

12 

12 

ihracat 

1 Ton 

-
-
-
-

-
-
-
-
-

-

-

-

-
500 

-

-
-

-

-

-
-

1 

SATIŞLAR 

Aagar1 
Kiloıu 

Kr· Pa. 

-
-
-

4 25 
-

ç 220 

" -
• 1900 

" 600 

" 
3000 

" 
620 

a 25 
-

ç 4500 

6 13 

-

-

-
4 27 50 

-
-

-

4 12~ 
4 25 

4 25 
52 

Aıami 

Kilosu 

Kr. Pa. -
-
-

-
.. 30 

-
250 
-
-

630 
4500 
1500 

-
-

4900 

6 20 

-

-

-.. 30 

1 

4 35 

63 

K.S. 

Londra Mııır Laplata 2 ci kin. tahmili korteri 24 'i 10 l 2 p Ki 3 50 
• keten tohumu ,, ,, ,, tonu 12 st. 2 l 2 f• ,, 7 32 

Anven Arpa Lehistan Şubat ,, 100 ki. 129 B. Fr. ,, 5 46 
Liverpul Buğday Mart ,, 100 libr. 8 şi 11 5 8 p. ,. 5 93 
Şikago ,, Hartvinter Mayıa ,, Buşeli 136 3 8 1ent " 6 ()6 

Vinipek ,, Manitoba ,, ,, ,, 138 5 8 ,, ,, 6 13 
Hamb. İç Fınd . Giresun derhal tahmil 100 k.157 R M. ,, 79 31 

,, ,, Levan ,, ,, ,, ,. 156 " ,, 78 81 

işaretler : ki (kilo), ad (adet), ç (çift), kr (kurut), pa (para), ti 
(,ilin), 1a (1&ntim), at (ıterlin), RM ~Rayhımark), p (pen
n i), B. Fr (Belcika frank), t (ton). 

Sayfa 3 

(Suite de la 4me page) 

Prepar. aable et pierreı pr. routes st. voirie (Mun . lstanbul) .'\: 289 
Ressorts pour wagonı et loeomotives- Peau de veau . cuir, euir 

chrome- Briques ordin. : 287000 p. - Fıl de fer galvan. : 500 
k.- Pour liquature: 1300 k.- Barbele : 50'.) rouleaux- Bo
caux pour ealopile : 1500 p. (eh. fer: Etat) .Y 288 

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

Sable 1\ualin : 5 t. (Fabriquea Militaires) .\! 283 
Voitures d'exercices: 3 p. (Hara. Karadjabey) .\! 283 
Papier iı cigarettes : 3000 bobines (Monopoles) .\' 289 
Plaques galvanisees, cornieres, rivetsntend M. (irine) .\~ 289 
Sem:-eoke : 90 t. (Lyeee Sivu) ,\' 287 
Avoine: 400 t . - Huilc d'olives: 4 t. (Comm. lst 1 Findikli) .\' 

280 282 
Beurre: 2,2 t.- Viande de boeuf: 22 t. (Pobtli) .'\~ 281 (80) 
Broyag-e: 1400 t. ble (lnteAd. Tophane) .\~ 283 
Constr. div. locaux au cimetiere Ankara (Oir. Restaur. Ankara .\' 

290 

Repar. fondam. tronçon route Adapazar-Hendek (Vilayet Kodjaeli) 
.\' 290 

Deehargcment et dedouanement rnarchandiacs pour Karabuk (S u· 
merbank) .\~ 290 

"' Moteur electr.: 2 p.- Coffre: p. (Defterd lstanbul) .\' 290 
• Cartouchiereı (eoton): '..l803 k. Soieries : 7050 k. (Douanes Is· 

tanbul X 279 
Savon: 12 tonncs (Selimit-) .\! 291 
Tuyaux d'eau: 1000 m.- Robinets de vidange: 3 pieceıı- Cou· 

des : 2 p. (Comm. lst. Fındıklı) .Y 291 
• Embareations a moteur: 10 p. (Comm. G.Surv. Oouan.) .Y· '.l91 

Mardi 16 Mars 1937 

Repar. ıteamboat Guelibolou (Dir. Sanit. Littoral Pt. Isanbul) ,\ : 
283 

R.ı:;par . quai depôtı petrole Tehoubouklou Lits : 33 p.- Moules 
en euivre. matrices ete . (pour eonserv.) (Mun. lstanbul) .\~ 

282-83 
Arseniate de ehaux: 10110 t . (Min. Agriculture) .\: 262 
Articles de papeterie : 11 lots (Monopoles .Y 286 
Toile pour havresaeı: 10000 m. Coton pour matelas : 8480 k. 

(Defenıe Nationale) .Y 28-l 
Couvertureı: 4500 p.- Kilims: 2300 p. (Comm. G. Gendarm.) ,\' 

287 
• Bidons videı : 600 p. (Monopoles) .\~ 288 
• Peaux: moutonı: 1076 p.- Chevrea: 118 p. (Liiue Aeron. 

Karadjabey) .Y· 290 

Couvcrtures: 151 p.-Kiliaıs: 51 p. (Fab. Militaircs) No. 293 
Armoirea. tablcs. t"·toupc (Mun. lstanbul) No. 293 

"' Les uteriıques indiquent une vente par voie de ıurencher e. 

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

lndustrie - Finances - Commerce 

Un nouveau projet de loi concernant l'importation 

des files de coton 

Le Miniıtere de l'Economie vient d'elaborer un nouveau de
cret Ioi pour rerulariıer l'importation de. fileı de coton utiliıeı 

dans l'induatrie. Le direcleur du monopole de. slupefiantl, M. 
Hamza Osman, qui ı'occupe en meme tempı des affaireı de. fi
leı de coton est parti h!er pour Ankara en vue de prendre con• 
tact avec le Mini.tere a ce aujet. La cooperative deı ti11erandı 
de Yuma et les commerçants ont importe, ceı derniera temps, 
deı fileı de coton. lls les ont achetes a un taux inferieur au prix 
maximum. Maiı ceux-ci ıe plaignent de ne pouvoir retirer leur 
marchandiıe de la douane, le monopole deı ıtupefiants leur re
clamant cette difference. 

Le Ministere de l'Economie ne manquera pas en tout caı, 
d, apporter eralement une solution a cette affaire. 

L'exemption des matieres premieres de tous les impôts 
Nouı apprcnons que le projet elabore par le Gouvernemcnt pour 

excmpter leı matiöre! premieres de tous les impôta et droit vient 
d'ctre miı au point. On estime que le sacrifice envisar{· de c.e chef 
par l'Etat ne serait pas infcrieur a vingt millions de livreı. Ce qui 
<lemontre la grandeur de l' oeuvre a aeeomplir. L' elaboration du nou
veau projet a presque arrete totalement la commande des matieres 
premieres. Lea f abriques se eontentent, pour le moment. d'exploiter 
les stoclcs qu'elles detiennent. D'ai\leurs, la commande de toutes les 
matieres brutea destinees a la prochaine saiıon ıe trouve deja effec
tuee. 

lnauiuration du congres du raısın 

Le conrces du raiıin ıec ı'eıt reuni iı la salle des conferen· 
cea dıa Miniıtere de l'Economie. Etaient presenh au congrea, lea 
deputes d'Aydin, lzmir, Mani11a, le Secretaire General de la 
Chambre de Commerce d'lzmir, les Jelegues de la Banque d 'af
faires, de la Banque Agricole, des producteurs et de1 exporta
teun de raisins. 

Le Ministre de l'Economie, M. Djelal B"yar, a inaugure lea 
travaux du congres par un dlıcours oiı il a longüement expoıe 
les motifı qui ont amene le Gouvernement a reunir le conrre.. 

" Le quatrieme conrreı deı Chambreı de Commerce et d'ln
duatrie dit notamment le Miniıtre avait decide de ıtandardiHr 

' • 1 ou de typiser, 1elon le. particulariteı de cbacun, noı ~rtıc eı 
d'exportation de notre payı conıtitue le pluı important ınıtru• 
ment du relevement national de la Turquie: car, c'est lui qui 
auure la pluı importante reııour(e a l 'Economie Nationale. 

En raiıon de l'importance que comporte cette branche de 
l'activite economique, le Gouvernement ne peut rester dans \' ex· 
pectative et abandonner ıon ıort a l'appreciation d'un nombre 
reatreint de citoyenı. " \ 
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Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudication 

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

Construction pavillon t>t corridor a l'hôpital Mili· 
taire 

Constructioft d'un cuino au barrage de Tchibouk. 
(cah . eh. P. 376) 

Conmtruction locaux pour laver I& vaisselle, mont~
charges pour vaisselle, carrelage en fa"ience (a 
l'ecole Militaire) 

Achevement conıtr. route Tchoubouklou-Pachabah
tchc (aviı paru dans partie turque No 286) 

Habillement - Chaussures -· Tissus-Cuirs. 

Couvertures: 151 piece1- Kilims : 51 pieces (aj.) 
Chemiıu sport : 422 pieceı - Mouchoirs : 1235 

pieceı- Pyjımas: 184 pieces- Servietteıı: 410 
pieces - Flanelleı sport : 681 pieceı - Culottes 
batiste : 631 pieces - Chauısettes : 908 paires 

Etoffe pour coıtume: 720·810 m. (pour Ec. Scien· 
ce1 Politique1) 

Confection de 265-275 costumeı (pour la meme 
Ecole) 

Boia de Conıtruction 
Panchea, Poteaux ete. 

Contre plaques : 650 pieces 

Provisions 

On a renonce a l'achat dcs 400 tonnes 
qui devait avoir lieu le 15 Mars 

Paia: 200 t. 
Paille : 110 tonnes 
Sucre en poudre : 12400 kilos 

Com9ustible - Carhurant- Huiles 

Petrole : 9200 kilos 

Electricite-Gaz-Chıtuffage Central 
(IDataDatioa et Ma.eriel) 

d'avoine 

Appareilı, fılı, isolateurs et ıonnerie de telephone 

Ameublement pour Habitation et 
Bureaux-Tapisaerie ete. 

Garde-robe pour hôpital Djerrahpacha : pi rce 
Armoires et tableı pour diıpensaire UskuJar 

Travaux d'lmprimerie-Papeterie 

Carbone : 1000 kiloa - Encre de typo : 300 kiloa 

Divera 

Chaudron1- Grands : 7 pıeceı- Petits : 3 p. 
Jumellea Zei11 No 8 et bousaoles 
Bonı d'echanreablee (2me tirare) 
Bro11e pour badireon.: 800 p.- Toiles meta:li-

ques (div.): 3810 m.- Lambes a carbit avec 
acce11oirea : 200 pieceı 

Camion de 2 t. (aj.) 
Plaqueı de zinc: 6000 kiloı- Linrotı ld : 2000 1tı. 

loı- Plaque1 plomb : 4200 kiloa- Tuyaux ld : 
700 kiloı 

Papier emeri: 14500 p.- ld. verre: 10000 piece1 
Voitureı pour diıtribution repu : 10 piecea 
Materiel de ıellerie : 4 sortes Chevaux : 1 paireı 
Brouetteı (brüyet ?) : 21 p. (pour hôp. Gulhane) 
Fraiıeuıe verticale : 1 pıece 
Ek>upe : 300 k. (pour service extiaction) 

Tiıe1 de aaulo : 200 tonaes 

' 

Mode 
d'adjudicat. 

Pli cach. 

.. 
Pli cach. 

Publique 

Publique 
,, 

PubliqLe 

" 

Pı.ıblique 

Pli cach. 
Publique 
Gre a rre 

Publiquo 

- Prix 
eıtimatif 

28219 01 

75252 55 

7048 48 

5724 05 

1185 -
2263 15 

4657 50 

~750 -

1686 

20000 
1100 
3348 -

2 08 -

Caution. 
Proviııoire 

2116 41 

5012 63 

(,28 64 

429 3l) 

88 88 
170 -

J49 31 

206 '.l5 

12 'i '45 

1500 -
83 

25'> -

166 -

Lieu d'adjudication et <le 
Cahier des Charges 

Corn. Ach . Mılitaire Erz~roum 

Dir. E.aux Mın . Trav. Pnblics 

Com. Ach. Min. }ef Nat. Ankara 

Com. Perm. Municipalıte lstan · ul 
Dir. Economat ,, " 

Jours 

27-3-:n 

3 1-3-.17 

26-3-37 

19-3 3i 

Com. Ach . lst. D.G. Fab. Milit. Salipazar 16-3-37 
Com. Ach . Ec. Super. lngen . G Souyou 2Q.3.37 

C omplabilite Ecole Ankara 30.3.37 

,, 30-3 37 

1 Ccrn. Expl. Ch. Fer Eht Hııydarpaclı n '.l 4-:i7 

Com. Ach . Comm. lst. Findikli 

Base Navale Marmara . lzmidt '.l6·3·37 
Com Ach. Diviai "" Lulehourgaz 13-3-37 

., 22·3-:37 

Com . Ach. Division Lulebourgaz 13-3-37 

Municipalite Eskilip 

Gre a gre 85 et 153 6 38 11, fö Com. Per•. MMlel,.ltü l ... ~.ı 
Secre lariat 

" ,, 

Publique 2800 - 210 - 1 Com. Expl. Ch. Fer Etat Hayclarpacha 29-3-37 

Gre a rre 400 - 60 - Com. Ach. Militaire Edremit 20-3-37 
Municipalite lskilip 

Publi~u• 2400 - 180 - Dir. Sanit. Litt. Port lıtanbul 26-3-37 

• 640-3409.20- 48-25.5.69- 1 Com. Expl. Ch Fer Etat H.pacha 29-3-37 
468.75 35.18 

., 2500 187 5 Vilayet Edirne 19-3-37 
,, 4809 360 68 1 Com. Expl. Ch. Fer Et. H.pacha. 2-4-37 

" 1800 - 135 - " 2-4-37 

" 
L. 110 lap. 82 5 Com. Ach. lntend. lst. Tophane 26-3-37 

" 500 - 38- Com. Ach.Comm. lst. Findikli. 29-3-37 

" 
98l) - 74 -

" 31-3-37 
Gre a rre 5000 - 375 Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 26-3-37 

• 99 7 4~ { Com. Perm. Municipalite lstanbul 16-3-37 
Secretariat ,, ,, 

Bur. Commer. Fab. Milit. Juaqu'au 22-3-37 
Serv. Exped. F&b. Mil. Findikli 

l 1eure 

11 

15 

ı ı 

14 

14 
i4 

14 

15 

10 -

15 
12 
15 -

11 

10 -

11 

14 
10 

15 
10 

10 -
15 -
16 -
15 -
11 
14 -

ADMINISTRA·ı ı~l'w 

Yoghourtchou H-n 
1 er Etage, N 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

Telephone: 49442 

Boite Postale N. 1261 

Adresse Telegraphique: 
l.tanbul MÜNAKASA 

12 MARS 1937 

Avis divers 
Adjudication pour radduction d'eau potable a Bandirma 

Du Ministere de l'lnterieur ; 
Les travaux de construction suivants ont ete miı en adjudi

cation ıous plis cachetes. Fourniture de materiaux nece1aaires 
pour le reseau a l'interieur de la ville construction de la canaH· 
sation et Je deux depôts d 'eau dans la ville. 

1.- Le prix estimatif est de Ltqs. 61597,98. 
2.- On peut se procurer les cahiers de chargeı et devis y 

afferents du bureau technique de reconıtructions municipales au 
Ministere de l'lnterieur contre versement de Ptrs. 308. 

3. L'adjudication aura lieu le Vendredi 30 Aout 1937 a 11 
heures a la c-ommission de reconstructions municipaleı reunie au 
Ministe11e de l' lnl erieur a Ankara. 

4.- Ceux qui veulent faire des offres doivent remettre les 
documents et garantie enumeres ci-bas a la date indiquee jus
qu'a dix heures, it la Presidence de la Commission. 

A. Cautionnement de Ltqs. 4330. 
B. Documenta requis par la loi. 
C. Lettre signee declarant qu'il n'y a aucun empechement 

(art. 4 de la loi) pour participer aux adjudicationı. 

D. Permis delivre par le Bureau techoique de la Commiı· 
ıion de re<!onstructions municipales afin de participer aux adju· 
dicalronı. 

5.- Les pliı ıeront remiı it la Presidence de la Commisaion 
le jour de l'adjudication a dix heures, contre quittance. 

Les ıoumissions expediees par la poste doivent etre r~rom· 
mandeeı avec recepisses de retour et parvenir jusqu'it l'heure 
iodiquee it la Commission. 

Pour plus amples renseignements s'adresaer au 8ureau tech
nique des recooıtructioos municipaleı. 

Adjudication pour l'adduction d'eau potable 

a Aydin et Moughla, du Ministere de l'lnterieur: 

Leı travaux et constructioos suivants ont ele mis en adjudi
cation SOUll pliı cachetes; adduction d'eau a Aydin d'une dis . 
tance de Kim. 5,903 et a Moughla d ' une distance de kim. 0,750 
tuuuıllurt: de• materıaux necessaıres pour le reseau • l 'interieur 
de ceı dllea, construction de la canalisation et tous travaux ad 
hoc ainsi que la construction de deux depôts d'eau it Moughla 
et d'un depôt it Aydin. Toutes ceı constructiona seroot adjugeu 
a un ıeul et meme entrepreneur. 

1- Le prix estimatif eıt de Ltqı. 64729.28 pour Mouıhla et 
de Ltqı. 91958.20 pour Aydin , ıoit au •otal Ltqı. 156 687.48. 

2- On peut ıe procurer le cahier des charges et devis y 
afferents du Bureau technique de reconstructions Municipaleı au 
Ministere de l' lnterieur contre versemeot de ptra. 784. 

3- L'adjudication aura lieu le vendredi 30 avril 1937 a 11 
heures a la commission de reconstructions Municipalea qui ıe 
reunira au Mini.tere de l'lnterieur a Ankara. 

4- Ceux qui veulent faire des offres doivent remettre les do
cuments et garanties enumerees ci-bas a la date indiquee, jus
qu' a dix heureı, a la Presidence de la Commission. 

A Cautionnement de Ltqs. 5848 pour Aydin et Ltqı. 4487 
pour Moughla conformement aux articles 16 17 de la loi No. 2490 

B- Documends requiı par la loi. 
C- Une lettre signee declarant qu'il n'y a aucun empeche

ment (art 4 de la loi) pour prendre part aux adjudicationa. 
D- Un permis delivre par le bureau technique de la com· 

mission de reconstructionı municipalea afin de participer aux 
adjudications. 

5- Les plis seront remis a la Presidence de la comminion 
le jour de l'acjudicalion iı IO heures contrc quittance. 

Les soummissions expediees par la poste doivent etre recom· 
mandees avec recepisse de retour et parvenir jusqu'a l'beure 
indiquee İl la commission. 

Pour pluı ampleı renseignements s'adre11er au bureau tech· 
nique des reconstructions municipales. 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 
(Pour les troiı jours suivants) 

DO-

Samedi 13 Mars 1937 

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

Etoffe pour unıforme d'hiver : 4000 m. - ld. pour capotes : 3000 
metres (lntend. Marine) .\: 292 

Petrole: 9100 k.-Paille: 110 t. (Lulebourgaz) No. 293 

Lundi 15 Mars 1937 

Projet relat. halles d 'lzmir (Mun. lzmir) .Y 227 
Pr~par . carte d'une partie ( 1000 ha.) d'Frzeroum (Trav. Pub. Erze· 

roum) .Y 281 
Constr. pont beton arme Kavak (route Kechane-Guelibolou) (Tra· 

vaux Puhli• Tchanakkale) ·'~ 281 
Constr. parties en bois halles (Municip. Terme) .Y 282 
Constr. enrochement ete. contre inondationı (Vil. Trabıon) (Min. 

Trav. Publics) .Y 282 

(Lire la ıuite en 3me pare) 


