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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin 

3 AYLlGI 

6 " 
12 " 

Kuruş 

.f 50 
850 

1500 

Ecnebi memleketler için 
12 ayh~ı 2700 

Sayısı 5 kuruş 
Resmi makbuz bedeli olma· 
yan tediyat makbul detildir. 

iÇiNDEKiLER: 

a) Münakasalar 

-· Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Sıtıreti: 17 ton (Lüleburgaz) 
Tavuk: 1800 k. (temdid) (Ankara Levazım) 

10-3-37 15 -
8-3-37 15 -

J • M J me Harita 
ı t T . t Nafia iş erı, a ze ' 
nşaa , amıra , ---

d tıman tiyatro, yüzme 
Aakara çocuksarayı ca · apar ' (Ç k 

. b. aları inşaatı . ocu 
havuzu, gazinb ve gara} ın 22-3-37 15 -
esirgeme Kurumu. G. M.) . 

·ı· k' d "' h . . 320 ha ) halihazır harıtasının e ır a5 şe rının · 23-3-37 16.30 
tanzimi (Tekirdat Beled.) ki 

Merzifonda bir tayyare hangarile bir y.:ıta ıane 20-3-37 11 

b. . (THK Gt"n. Merk .) 
ınasının ınşası. · 1 t • · . d yolun rsas ı amırı 

Feriköy mezarlıg-ma gı en · 22-3-37 14 
(İstanbul Beled.) 

Elektrik·Havagazı-Kalorifer tesisat ve Malzemesi 

1 elektrik malzemesi 
Elektrik motörü, kablo, santra ' 

(13 kalem) (MMV) 

M t elbise Kundura, Çamaşır v .ı. ensuca, ı:. • 

g.3.37 10 -

.. ı b . 23000 m. (temdid) (Tophane Levaz.) 8-3-37 M.30 
Erat pııama 1t 1 t>.z. • ·> 37 14 30 
P" 1 k be.ı· 16200 m. (Tophııne Levazım) 8-.J- ·· 

Bııama. • 4500 ad . kilim: 2300 ad. (tehir) (jandar· 
attanı;e 16-3-37 10 15 
ma Komut.) 

Battaniye: 4600 ad. kilim beylik: 
(Jandarma Komutanlıtı) 

Arka çantalık bez: 15-20000 m. (MMV) 

4000 ad. (tehir) 
17-3·37 10·15 
19-3-37 11 -

5 - Mobilya, Ev ve Büro efyaları muşamba halı v. s. 

Altlı üstlü karyola: 250 ad. (Tophane Levazım) 11-3-37 15.30 

6 Matbaa işleri • Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

50·70 foraa tarife repertuvarının basımı (Gümrük 
ı ) 19-3-37 

Muhaf. G. Komutan ığı . _ . 
29

_3_37 
15 -
14 -Kırtasiye Levazımı: 7 kalem. (Malıye Vekaletı) - · 

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

Makine yatı: 10 çeşit ( lstanbul Komutanlığı) 
Sömikok: 90 ton (temdid) (Sıvas Lisesi Müd.) 

8 - Müteferrik 

Nakliye arabası: l ad. uakliye ko~umu: 1 çift 
(lstanbui Komutanlıtı) 

Mutabiye levazımı: 9 kalem (Tophane Levazım.) 
Yavşan Tuzlası için lokomotif: 2 ad. (tehir) (ln

hisarlu idaresi) 
Şarab fıçılarının istifi için elevatörlü araba: 2 ad. 

(Tekirdat için) {inhisarlar idaresi) 
Tazyik mesaha aleti. (MMV) 
Kamyon malzemesi: 13 kalem (MMV) 

b) Müzayedeler 

Müteferrik: 

Fiat markalı otomobil. (lst. Belediyesi) 

Muhtelif emlak: (Emniyet Sandığı) 

22.3.37 15 -

22-3·37 15.30 
11-3·37 14 

19-3·37 15 

20·4-37 15 
23·3-37 11 -
8 3 -37 10 -

8·3·37 14 -

23·3-37 14 -

a) MÜNAKASALAR 

1 ·Erzak, Zahire, t:t ve Sebze: 

Lüleb~rraz Tümen Satınalma Komiıyonundan: 

Tümen birlikleri için 17 ton sıtır eti açık ekıiltme ile .alına· 
cakbr. Ekıiltmesi 10.3-937 saat 15 dedir. Muhammen ~edeh 1470 

lira ilk teminatı H 1 liradır. k .
1 İsteklilerin fartnameyi a-örmek üzere bera-ün ve e sı tmeye 

ittirak için belli gün ve saatte teminat 111ektub veya mekt~bla· 
rile ve kanun vesikalarile Lüleburraz tümen aatınalma komısyo· 
nuncla bulunmaları. 

•• 

1

GAZltTESI 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

1- Cebeci hastahanesinde teda ·:ide bulunan hastaların ihti
yacı için açık ekıiltmeye konulan 1800 kilo tavuğa teklif edilen 
fiat pahalı görüldütünden 8-3-937 pazartesi günü saat l5 de 
ikinci ekr.iltmesi yapılacaktır. 

2- Tavuiun tutarı 1080 lira olup muvakkat teminatı 81 li· 
radır. Şartnameıi komiıyonda görülür. 

3- isteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika ve 
teminat makbuzlarile yazılı gün ve saatte levazım amirliği satı

nalma komisyonuna gelmeleri. 

iDAREHANE: 

Yoğurtcu han, 1 ci kat 
No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İdarehancmizde görüşülur 

Telegr.: ist. MÜNAKASA 
T e\efon : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezindeu: 

Ankarada Çocuk Sarayı caddesinde yaphrılacak a
partıman, tiyatro, yüzme havuım, gazino ve garaj bina· 
ları inşaata; proje ve keşfinde bazı tadilat yapılmak sure· 
tile yeniden eksiltmeye çıkarılmıştır. İhale 22·3·937 pa
zartesi günü saat l 5 de Ankarada Çocuk Esirgeme Ku
rumu Genel Merkezinde yapılacaktır. Yen iden tanzim 
edilmiş olan münakasa dosyaları 15 lira mukabilinde 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkez Hesab İşleri Di· 

rektörlüiünd en verilmektedir. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

2-İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

lstanbul Belediyesinden 

Keşif bedeli 2201 lira olan Feriköy mezarlığına gı

den yolun esaslı tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Ke· 
şif evrak ve şartnamesi Levazım müdürlüğünde görüle
bilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesikadan baş
ka Belediye fen işleri Müdürlüğünden alacakları fen eh
liyet vesikası ile 165 liralık ilk teminat makbuz veya 
mektubu ile beraber 22·3·937 Pazartesi günü saat 14 de 

3-Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

MMV Satınalma Komisyonundan: 

Bir aded elektrik motörü blr adet kablo ve bir adet 
santral 13 kalem elektrik l 3 kalem kamyon malzemesi 
ayrı ayrı satın alınacaktır. Pazarlığı 8-3·937 pazartesi 
günü saat 10 dadır. istekliler belli gün ve saatında MMV 
Satınalma komisyonuna gelmeleri. 

Daimi encümende bulunmalıdırlar. {M) 
14--Mensucat - Elbise · Kundura-Çamaşır v.s. 

Hava Kurumu Genel Merkezinden: 

J - Bir tayyare hangarile bir yatakhane binasının Merzifonda 
intası kapalı zarf uıulile ekıiltmeye konulmuştur. 

2- Bu işe ait proje, keşif ve şartnameler on lira mukabilin· 
de Ankarada Türk Hava Kurumu Genel merkezinden ve İstan· 1 

bulda THK Şubesinden alınacaktır. 

İstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 

Harbiye okulu için 16200 metre pijamalık bez 8·3-937 
Pa:ıartesi günü saat 14,30 da Tophanede satınalma ko
misyonunda pazarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli beher 
metresi 27 kuruştur. 

3 - İnşa edilecek hanıar ve yatakhane binaaının ke,if bedel· 
leri tutarı 109.200 lira 32 kuruştur. 

4- Eksiltme 20 mart 937 günü ıaat 11 de Ankarada Kurum 
Genel merkezinde yapılacaktır. 

hk teminatı 328 lira 5 kuruştur. Şartname ve numu
nesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli saatte ko• 

1 misyona gelmeleri. 
5 - Eksiltmeye 1ıirebılecekler: 
isteklilerin diplomalı mimar veya mlhendis olması ve halen 

inşaat müteahhidi olduğuna dair kayidli bulunduğu Ticaret oda· 
sandan alınmış resmi vesika gösteormesi ve şimdiye kadar bir de
fada en az yüz bin lira kıymetinde bir bina inşaatı işini muvaf· 
fakiyetle batarmış olduğü vesaikle isbrd etmesi şarttır. 

6- İatekliler 8. 190 lira muvakkat teminatlarını Kurum Gene) 
Merkez veznesine yatırarak alacakları makbuzu ve beşinci mad· 
dede taleb edilen vesaiki tekliflerini havi kapalı zarfla birlikte 
20 mart 1937 günü saat 10 a kadar Türk Hava ku~umu Genel 
Merkez Batkanlığına tealim etmelidirler. 

Tekirdağ Belediye Reisliğinden: 

1- Eksiltmeye konulan iş: Tekirdağ şehrinin tahmi· 
nen 250 hektarlık meskun ve 70 hektarlık gayrimeskun 
ki ceman 320 hektarlık yerinin halihazır haritasının tan
zim ve tersimi işidir. 

2- Muhammen bedeli: Meskun arazinin 17.5 gayri-
meskun arazinin 10 liradan muhammen bedel yekunu 
5075 liradır. 

3 - Bu ite aid evrak şunlardır: 
A- Hususi şartname. 
B- Şebir ve kasabaların halihazır haritalarının alın

masına dair Nafıa Bakanlığının umumi ve fenni şartna· 
mesı. 

C- Mukavele projesi. 
4- İstekliler bu evrakı Tekirdağ Belediyesinden pa· 

rasız alabilirler. 
5- Eksiltme 23·3·937 sah g&nü saat l 6,30 ta Tekir· 

dağ Belediyesinde Belediye Reisinin başkanlığında müte · 
ıekkil Belediye Encümeninde yapılacaktır. 

6- Eksiltme: Kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
7- Eksiltmeye gireceklerin 381 lira muvakka temi

nat vermeleri ve aşağıda yazılı tartları haiz olduklarına 
dair taıdikli vesikaları göndermeleri lazımdır. 

Bu işe ancak fenni ehliyet ve ihtisasları Nafıa Veka· 
letince kabul ve tasdik edilmiş olan mühendis ve topo· 
ğraflar veya bu kabil muhendis ve topoğraflarla bu işe 
ortaklık yapacaiı Noterlikçe muıaddak müteahhidler gi
rebilirler. 

8- Teklif mektubları yukarıda be,inci maddede ya
zılı ihale gün ve saatinden nihayet bir saat evveline ka
dar Tekirdağ Belediye Reisliğine getirilerek makbuz mu
kabilinde vermeleri lazımdır. Posta ile gönderilecek taa· 
hhUdlü mektuplar da ihale saatinden bir saat evvel gel
miş olmaıı ve zarfların mühür mumu ile iyice kapatılmiş 

ı lıtulunması ıarttır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

• • • 
Ordu hastahaneleri için 23 bin metre erat pijamalığı 

bez 8-mart-937 pazartesi günü saat l 4,30da Tophanede 
satınalma komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacak
tır. Hepsinin tahmin bedeli 6210 liradır. İlk teminatı 465 
lira 75 kuruştur. Şartname ve nümunesi komisyonda gö· 
rülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saat· 
te komisyona gelmeleri. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

1- Her bir metresine biçilen ederi 75 kuruş olan 15 bin ili 
20 bin metre arka çantalık bez kapalı zarfla alınacaktır. 

2- Şartnamesini parasız almak ve örneklerini ıörmek isti· 
yenlerin her gün öğJeden sonra komisyona gelmeleri . 

3- İlk teminat miktarı 1125 lirarlır. 

4 ihalesi 19-3 937 cuma günü saat 11 dedir. 

5 Eksiltm~ye gireceklerin 2490 aayıh kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatlarile birlikte ihale sa· 
atından en az bir az evvel MMV satın alma komisyonuna ver· 
meleri. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma 
Komisyonundan: 

1- Aşağıda miktar, tahmin , şartname bedeli ve ilk teminat· 
ları yazılı battaniye ve kilim hizalarında yazıl• a-ün ve saat· 
lerde kapalı zarf usulile satınahnacakbr. 

2 Şartnameleri komisyondan ahnabilecek olan bu eksiltme· 
ye girmek istiyenlerin şartnamede yazılı belge ve teminat için 
de bulunduracakları teklif mektublarını vaktinden evvel komis· 
yon il vermiş olmaları. 

Cinsi 

Battaniye 
Kilim 
Battaniye 
Kilim Bey· 
lik. 

Tahmin Şartname 

Adet bedeli bedeli 

4500 
2300 
4600 
4000 

kr. 
900 
330 
900 
330 

kr. 
205 

207 
000 

İlk teminat 
L. kr. 

3037 50 
569 25 

3105 
990 

Eksiltme 

16-3-937 sah s. 10 
16-3-937 salı s. 15 
17-3 937 çrş s. IO 
17-3-937 çrf s. 10 

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

1 lstanbul Levazım Amirliği Sa ınalma Komisyonundan: 

lstanbul asker konağı için su borusundan 250 adet altlı ve 
üstlü karyola 11-3·937 perşembe günü saat 15,30 da Tophanede 
satınalma ko~isyonunda pazarlıkla alınacaktır . Tahm· b d r 
4250 liradır. ilk teminatı 318 lira 75 kuruştur ş t ın c e_ ı 

. . . · ar name ve nu-
munesı komısyonda görülebilir. lstekliler'ın k - ' k 1 ·ı 

anunı vesı a arı e 
~ beraber belli saatte komisyona gelmeleri. 
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6-M :ttbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Mrı.lzemesi 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Satmalma Komisyonundan: 

1- Gümrükler için 50-70 forma kadar tarife reper
tuvarının bagım1 19-3-937 cuma günü saat 15te açık ek
siltme ile yapılacaktır. 

2- Beher formasmın tasınlanan tutarı 46,5 liradır. 
3- Şartnamesi komisyonda~ görülebilir. 
4- İsteklilerin ilk teminat olarak 245 liralık vezne 

makbuzu ve kanuni belgelerile o gün Galata Çinili Rıh
tım han birinci kattaki komisyopa gelmeleri. 

Maliye Vekaletinden: 

Cinai Miktarı 

Yazıldıktan sonra aiyab 14000 şişesi bir litrelık 
olan mürakkep. 10000 ,, Yarım ,, 

4000 ,, Çeyrek ,, 
olmak üz.ere 20000 kilo 

Muvakkat teminat 642 Liradır. 

Tah. olunan 
bedeli 
L. Kr. 

8560 00 

Zamk 1500 şişesi 500 gramlık, 2:00 şişcai 250 gramlık , 

400(; şiıeai 125 gramlık 15:l00 şişesi 75 gramlık olmak 
üzere 23000 Şişe 2400 00 

Muvakkat teminatı 255 liradır. 
Ataç tampon, 2020 numara penkale mamülatı ıiate
minde 3000 adet 

Muvakkat teminatı 110 lira 25 kuruttur. 
Evrak aepeti, dibi ve kenarları Kontraplak ve bez 
kaplı 1000 aded 
Feraude kitıd sepeti No. 500 aded 

2 1000 aded 
" 

., 
" " " " 3,4 1000 " 

Almak üzere 
aepet. 

Cem'an 
3500 aded 

Muvakkat teminatı 248 lira 63 kuruttur. 
Cilalı ataç kitıtlık üç gözlü 200 adet 

Muvakkat teminatı 12 lira 60 kuruştur. 
latanpa mürekkebi 35 gram 15000 şişe 

Muvakkat teminatı 78 lira 75 kuruştur. 
Dolma kalem mürekkebi 100 gramlık 8000 şişe 

Muvakkat teminatı 72 liradır. 

1470 00 

3315 00 

168 00 

1050 0\) 

960 00 

1 - Yukarıda cinsleri yazılı 7 kalem kırtasiye levazımı kapa
lı zarf uaulile ayrı ayrı ekıiltmeye konulmuttur. Bunlara ait 
tartnameler Ankarada Kırtasiye Müdürlütünden, lıtanbulda Dol
mabahçe Kırt&1iye depoıundan alınacaktır. 

2 - Eksiltme 29-3-937 tarihine müsadif pazarteai rünü saat 
14 de Ankarada Yenişehir Lozan meydanın <.İa Kırtasiye Müdür
lüğünde müteşekkil komiayonda yakılacaktır. 

3- Ekailtmeye ayrı ayrı veya hepsine birden ittirak edecek 
iıteklilerin hizalarında gösterilen kıymette teminat meptubları ve 
iıtekli şirket <>lduğu takdirde 2490 sayılı kanunun ibrazını mec
buri kıldıtı veaaikle birlikte komiayooa müracaat etrneleri. 

4- Teklif mektubları yukarıda ikinci maddede yazılan saat
ten bir aaat evveline kadar Kırtaaiye Müdürlü~üne getirilecek 
ekailtme komiayonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Poata ile gönderilecek mektubların nihayet ikinci maddede yazılı 
aaate kadar relluit olması ve dış zarfın mühür mumile iyice 
kapatılmış olmaaı lazımdır. Postada vaki olacak gecikmeler ka 
bul edilmez. 

. 
7 --Mahrukat Benzin - Makine yağlan ve saıre 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

İıtanbul komutanlığı garnizonunda bulunan motörlü 
vasıtalar ihtiyacı olan on çeşit makine yağı açık eksiltme 
ile ihalesi 22 mart 1937 pazartesi günü saat l5te yapı
lacaktır. Muhammen tutarı 513 lira 95 kuruştur. Şartna
mesi hergUn öğleden evvel komisyonda görülebilir. İstek
lilerin 39 liralık ilk teminatlarile beraber ihale günü vak
ti muayyeninde Fındıklıda Komutanlık satınalma komis
yonuna felmeleri. 

Sivas Erkek Lisesi Direktörlüğünden: 
Münakasaya konulan 90 ton sömikok kömürü ıçın 

ikinci ihale günü 15-2-937 de sürülen peyin haddi layık 
görülmedi~inden dolayı muamelenin bir ay içinde pazar· 

lıkla temamlanmasma komisyonca karar verilmiştir istek
lilerin pazarteıi günlerinde kültür direktörlüğüne müra-

caatları. 

8- Müteferrik 

İstanbul Komutanlığı SatınalmR Komisyonundan: 

iatibkim intaat bölüğü için bir nakliye arabasile beraber bir 
çift intaat kotumu açık ekailtme ile ihalesi 22-3·937 pazarteai 
rünü aaat 15,30 da yapılacaktır. Muhammen tubm 150 liradır. 
Şartnamcai hergün ötleden evvel komiayonda görülebilir. İstekli
lerin 12 liralık ilk teminat makbuz veya mnktublarile beraber 
ihale rünü vakti muayyeninde Fındıklıda komutanlık satınalma 

komiayonuna gelmeleri. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

latanbul levazım amirliğine bağlı müeuesat için ı20 kıl çul 
275 keçe belleme, 400 kıl gebre, 400 kıl kolan, 300 büyük ve 

MÜNAKASA GAZETESi 5 Mart 

100 küçük kıl yem torbası, 400 büyük ip yular başlığı, 400 büyük 
ip yular sapı, 300 pabent ki cem'an 9 kalem mutabiye 11-3-937 
perşembe günü aaat 14 de Tophanede utınalma komiıyonunda 

pazarlıkla ekailimeai yapılacaktır. İlk teminatı 137 lira 25 kuruş
tur. Hepsinin tahmin bedeli 1830 liradır. Şartname ve nümune
leri komisyonda rörülebilir. iateklilerin kanunt ve1ikalarile be· 
raber belli 1aatte komiayona gelmeleri. 

.~hisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

1- Hepsine biçilen ederi 1500 lira olan tazyik meaaha ileti 
ve kroşeleri açık ekıiltme ile alınacaktır. 

2 Şartnameıioi paruız almak isteyenlerin herrün ötleden 
sonra komisyona gelmelerı. 

3 · İlk teminat mikdarı 112,5 liradır. 
4 İhalesi 23 -3-937 sah günü saat 11 dedir. 
5- Eksiltmeye gireceklerin 2490 nyılı kanunun 2 ve 3 mad

delerinde yazılı vesikalarla birlikte tam ihale aaatında M M. V · 
satınalma komiıyonuna gelmeleri. 

* • • 
Kamyon malzemesi alınacaktır. Bak: elektrik ıütununda M. 

M. V. ilanına. 

* * • 
Yavşan Tuzlası ıçın 2 ad. lokomotif ve Tekirdağ şa· 

rap fab. için 2 ad. elevatörlü araba alınacaktır. Bak: İn
hisarlar U. Müd. ilanlarına. 

b) M Ü Z ·A Y E D E L E R 

1-Müteferrik 
İstanbul Belediyesinden : 

Vesaiti nakliye resminden olan borcundan haciz altı· 
na alınarak birjnci açık arttırmasında satılmıyan Jozefe 
ait Fiat markalı ve 924 numaralı hususi otomobil Tak
ıimse Büyük Garajda 8-3-937 günü saat 14te açık arttır
ma ile satılacağı ilan olunur. 

2-t:mtak 

Emniyet Sandığından: 

Adresi Vasıfları Gayrımenkulün Muham. 
cinsi teminatı 

Üsküdar Aya:::ma Değirmen aokak eaki 3 yeni 
5 No. ahşap :'.\katlı 6 oda 1 taşlık 2 ıofa elek-
trik ve terkosu havi Bir ev 1370 
Üsküdar Hacehesnahatun mahalleıiCamiişerif 
ıokak eski 7 Mü. yeni 13 1 No.lı ahtap 1 bu-
çuk katlı 6 oda ve 1 kuyulu Bir ev 760 
Üsküdar Rum Mehmetpaşa mahallesi Uncu-
lar sokak eski 57 yeni 73, 75 No.lı ahşap biri 
iki kat diğeri bir buçuk kat ikiter odalı Ev 706 
Üsküdar Kazasker Ahmetefendi mahalleai 
Salıtekkesi sokak eski 13, 13, 13, yeni 19, 21, 
19 2l I, 19 21 2 No.lı ahşap iki katlı 6 odalı dükinlı vin 526 
Üıküdar Arakiyeci Hacınıehmet mahallesi 
Nuhkuyusu caddesi eaki 81 yeni 107 No.lu 
bahçeli ahşap iki buçuk kat 8 oda ve ter· 

kosu havi Bir ev 784 
Kadıköy Caferaj'amahallesi Bahçe aokağı eakı 
48 yeni 54 No.lıkargir bahçeli 3 kat 6 oda 
3 ıofa elektrik ve terkosuhavi Bir ev 1572 
Üsküdar Açıktürbe Ahmetçelebi mahalleai 
Uzunyol sokak eaki 10 yeni 16. 22 No.lı 
ahşap iki buçuk kat 13 odl\ 2 sofa ve elek-
trikli Bir ev 2056 

kağı eski 5 yeni 5 No. lı kargir 2 kat tl oda 
kuyu urnıç ve elektriti havi bir ev 1921 
Kadıköy Caferağa mahallesi Tevfik ıokak 
eski 1,3 No. lı yeni 14 No. lı ahşap 2 kat 
4 oda 2 sandık odası 2 sofa ve elektriği havi 
bir ev 884 
Eranköy Sahrayıcedi.d mahalleai Kayıtdatı 
caddeai eaki 15, 15 Mü. yeni 158, IGS No lı 
ahşap bir buçuk kat bir daire 8 oda bir ıo-
fayı havi bahçeli Bir ev 1856 

1- Arttırma 23 mart 937 tarihine düten aalı runu 
aaat 14 te yapılacak ve gayrimenkul en çok bedel verenin üa
tünde kalacaktır. 

2 - Arttırmıya girmek için muhammen kıymetin yüz.le lO u 
nisbetinde pey akçeıi yatırmnk lazımdır. 

3- Bedelin dörtte biri petin geriye kalanı aekiz ıenede sekiz 
müaevi taksitte ödenir. Taksitler yüzde 5 faize tabidir. 

4- Taksitle ödeninciye kadar rayrımenkul aandıta birinci 
derecede ipotekli kalılar. 

5- Fazla izahaı için Binalar Serviıimize müracaat lazımdır. 

İstanbul Belediyesinden: 

Senelik muhammen kirası 300 lira olan Sarayburnu 
gazinosunun alaturka kısmı teslim tarihinden itibaren 938 
ve 939 ve 940 seneleri Mayıs sonuna kadar kiraya veril · 
mek üzere açık arttırmaya konul~uştur. Şartnamesi le- 1 

vazım Müdürlüğünde görülebilir. istekli olanlar 22 lira 1 

50 kurufluk ilk teminat mektub veya makbuzu ile 22-3-~7 
pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulunma- ı 
lıdırlar. (M) 

j 

1 - İdaremizin Yavşan Tuzlası için 9-3· 1937 tarihinde 
kapalı zarf usulile satın alınacağı ilan edilen beheri (4750) 
lira muhammen bedelli iki adet lokomotifin eksiltme ta
rihi 10 gün te'lldid edilerek 19-3-1937 tarihine raatlıyan 
cuma günü saat 15 e talik edilmiştir. 

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

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

vel şıtrtnamede gösterilen esasları ihtiva etmek üzere 
fiatsız ve mufassal tekliflerini İnhisarlar Tuz Fen şube
si Müdiirlüğüne vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mu· 
tazammın vesika almaları lazımdır. 

5 - Mühürlü teklif mektubunu ve ayrıca kanuni ve• 

sikaları ihtiva edecek olan kapalı zarflar en geç ihale 
günü tam saat 14e kadar Kabataşta Levazım ve Müba
yaat şubesindeki Alım Komisyonu Reisliğine makbuz mu-
kabilinde verilmiş olmalıdır. (1193) 164 1- 3 

• * • 
1- İdaremizin Tekirdağ şarap fabrikasına, şarap fı-

çılarının istifi için şartnamesi mucibince ( 1500) lira mu
hammen bedelli (2) adet elavatörlü araba pazarlıkla sa
tın alınacaktır. 

2- Pazarlık 20-4-937 tarihine rastlayan salı günü saat 
15te Kabataş Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

4 - İsteklilerin münakasa tarihinden bir hafta evveli
ne kadar fiatsız fenni tekliflerini İnhisarlar Mi1skirat Fa
brikalar Şubesine vermeleri ve münalraıaya girebilmek 
için de münakasadan azami üç gün evveline kadar veri
len tekliflerin muvafık bulunduğuna dair mezkur şubeden 
vesika almaları lazımdır. 

5 - İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik 
ile yukarda yazılı vesika ve yüzde 7,5 güvenme parala· 
rile birlikte tayin edilen gün ve saatte adı geçen Alım 
komisyonuna gelmeleri ilan olunur. ( l 194) 165 t - 4 

PİYASA HABERLERİ 
:.:>·-+~·~ 

Yeni bütçede eskisine 
nazaran 17 milyon lira 

fazlalık var 

Mali 937 y lı bütçesi Büyük 
Millet Meclisine verilmiştir. 

Geçen seneki 212 küsur milyon 
liralık bütçeden 17 milyon li
ralık fazla olan yeni bütçemiz 
229,676,712 liradır. Meclis 22 
martta toplanacak ve bütçe 
encümenlerde görüşülecektir. 

Bütçe heyeti umumiyede 15 
nisandan ıonra görüşülecektir. 

Bütçenin masraf kısmı veki
letler ve daireler arasında şu 

auretle tevzi edilmiştir. 
Büyük Millet Meclisi 3,590,200 
Riyaseticumhur 401 ,540 
Div•nı Muhaaebat 602,550 
Bat vekalet 1,301 ,960 
Şurayı Devlet 236,740 
İstatistik U. Müdür. 312,920 
Diyanet İşleri Reisliri 608,350 
Maliye Vekaleti 19,740,076 
Düyunu Umumiye 53,328, 100 
Tapu v~ Kadastro 
Umum Müdürlütü 
Gümrük ve İnhiaar
lar Vekaleti 
Dahiliye Vekaleti 
Matbuat U. Müdür. 

1,361,806 

5,374,040 
4,888,632 

136,390 
Emniyet İtleri Umum . 
Müdürlüğü 5,009,934 
Jandarma Umum 
Kumandanlığı 

Hariciye Vekaleti 
Sıhhiye ve İçtimai 
MuavCDet Vekaleti 
Adliye Vekaleti 
Maarif Vekaleti 
Nafıa Vekaleti 
Iktıut Vekaleti 
Ziraat Vekaleti 
Milli Müdafaa Veka-

9,372,700 
3,340,830 

6,487,538 
9,272,612 

12,370,690 
15,003,322 
5,638,060 
6,()98,550 

leti (Kara kısmı) 46,733,220 
Milli Müdafaa Veka-
leti (Hava kıamı) 7,823,755 
Milli Müdafaa Veka-
leti (Deniz kıamı) ö,061,780 
Aakeıi Fabrikalar 

Umum Müdürlütü 3,065,990 
Harita U. Müdürlütü 745,890 
Meteoroloji U. Müdür. 532,135 

Yekün 229,676,712 

Maliye Vekilinin beyanatı 
Maliye vekilimiz Fuad Aj'· 

ralı yeni bütçenin Büyük Mil
let Mecliaine verilmeıinden ıon
ra Ana~oln ajansına şu beyan
natta bulunmuttur: 

''- Bütçe 2'l9,676,000 küsur 
liradır. Geçen ıeneye nazaran 
17 milyon lira bir fazlalık bu
lunuyor. Bu fazlalığın 2,300,000 
lirası Murife, 1,5 milyonu Sıh· 
hat ve İçtimai Muavenet Veka
letine, 900,000 lirası ormanla
rımızın muhafaza, ıılab ve in· 
kişafını temin edecek orman 
kanunu tatbikat na , 8,000,000 
lirası memleketin sanayileşme· 
ıi, madenlerimizin işletilmeai, 

şimendifer intaatı, deniz vası

talarının yenileşmeıi ve mem
leketin müdafaası için e-eçen 
sene fevkalade varidat karşılık 
gösterilerek konulmuf olan 
tahsisata, önümüzdeki sene re
ne bu işler için alınması muta-
savver fevkalade tahaisatın 

kartıhğını tefkil eden borçla
rın ödenmesi için mevcut tah
siaata ilive edilmişfir. Müteba· 
ki 4,300,000 lira da memleke· 
tin her sahadaki inkitafile mü
tenaaiben genişlemekte olan 
hizmetlerin daha iyi görülmt>
sini temio edecek muhtelif 
dairelere tefrik olunmuştur. 

Bu aene hiçbir verginin tez-
yidi veya ihdası mevzuubahı 

değildir. Kuvvetle ümit ederim 
ki Türk vatanının hf'r vatanda
ta infİroh veren iktiaadi inki
şafı önümüzdeki aene de bu 
yılda olduğu gibi varidatın da
ha ziyade tezayüdü imkanını 

verecek, her vatandaı verıile

rini aeve aeve ve kolaylıkla 

ödemek ıuretile zevk duyacak· 
tır.,, 
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5 Mart 

Gelecek iiç gün zarfında vuku bulacak 
Miinakasa ve Müzayedeler hakkında 

MUHTİRA 
--

Cumartesi 6-3-1937 

Aık. Kom) .\" 277 
Gaziemirde hangar inşası (Bornova. t (?) (Erzurum Nafıa Müd.) 
Erzurum nümune hast. kalorifer tesua ı • 

Afyon 
,, 

MÜNAKASA GAZETESi 

Ticaret ve Zahire Borsası 
---

4 - 3 - 1937 

MADDE 

ince k 
kaba 

fthıılat 

Ton 1 

SATIŞLAR 

Asgari 1 Azami 
1hral'al Kiloı u 1 Kilosu 

Ton Kr • Pa. Kr. Pa. 

.Y 281 1 (M kez Hıfzısıhha Enst.} .\' 28!_ F. "k l tl ·1 k" evi madde er. er · y k) \'2i.!5 ızı ~ e erı e ı~y atı istanbul 5 inci icra e . . ~. 

Araşit yağı 

Arpa : yemlik çuvallı 
Anadolu 

45 4 22 4 32 

* Demırhane makıne ve edev M. ( .t. hanlarının enkazı. (ist. 
O P \'e arı ım Rıhtım, rta, anorama , 

Liman işletme İdareaind~n) No. 285 

Pazartesi 8-3-1937 

i ler. (Samsun Vilayeti .\' 277 
Terme - Ünye yolundıı muht. \ali hazır haritalarıDın yapılmıuı 
Tavu ve Kale kasablarasının 

(Tavas Belediyesi .\" 279 6075 m2 yol - 1381 m. 
· · ank mezar. • . . 1330 m2 bir sahanın tesçırı · 

1 273:;: r:> m2 arazi tesvıyesı. 
34()() 2 yo ve ' •'•' -bordür yapılma.ı ve m 

(Ankara İmar Müd.) .\' 28! "d'e 374 to:ı tütün nakli (Kocaeli 
Hendekten Adapazarına ve lzmı ' 

İnhisarlar Müd.) .Y 283 0000 • çift rıakillı bronz Hake-
Çift bükümlü sahra kablosu: 12 p;;: G. Müd.) .V 253 
tal teli (ıiyah): 40000 m. (Ankaral e i (İst. san'at Mek. için) 

b" • & ma zem s · Galvanoplasti, bo ınaJ v. · . 
281 (Yükaek mekteb sayışın.) .\. 

1 
) \" 254 

(A k • fabrıka ar • • . ) Su tasfiye cıhazı s erı . .. (A kara Ziraat mücadele Dır. 
Arabalı ve motörlü pülverızator.b 0 

8 
(t; ııer yüz ad.) (İstanbul 

ge re v. · · .. Keçe belleme, yular sıpı, 

komutanlığı) .\'· 277 t dekorasyon işleri (Belediyeler 
Belediyeler Bankası mefruşa ve 

Bankası) .\: 280 . H t Müd.) ,\" 281 
lb• 600 ()50 ad. (Cebecı 9r a Yazlık e ıse: • • . l5110 m. - patiska: 200 m. 

. b . 3-00 m - kalın -
ince amerikan ezı: • J · ker· 3 ton - ltesme şeker l ,!l 

k . 500 m .. toz şe . b k 
- yataklık umaş. . 10:- m Dekstirin: 18 ton - a ır 

KBA raltı kablosu. :> • k ·· k - t ton - ye 500 m _ gliıerin nişadır: u ur , 
1 h 13-o k _ bakır boru · . 

28
() 

ev a: J • . (Devlet Demiryolları) .\ 
gözta,ı, tuzruhu, şap v. s. v·1· t") ,. 281 

O 3 (Çorum ı aye ı . 
Kereste:8~~~ r:· (Başvekalet) .\' 281 
Benzin: .' ~e l(}(X) ton - 87 okt. lık: 200 ton (MMV) .\' 280 

73 okt. lık benzın. L ı \' 284 
50 d (Tophane evazım · 

Çinko leğen: ah. l' hazır haritası. (Milas Beled.) .\' 28 ı 
Milas kasabasının a 

1 
• • ) N 286 

terfi amelyesi. (lst. Limanı işlet. o. ' 
Galata Rkıhltımıtnmınobil (İstanbul Belediyesinden) .\' 287 
Fiat mar a 1 0 0 

Salı 9-3-937 

" indo 100 tonluk su depoau, çamanırhane • 
Tuzla tahhaffuzhanea d deposu (2 tane) inşası ve ma-

k"" - l"k • kayıkhane - uş· •u . 281 
omuru . k l . t . i (İstanbul Liman sahil sıhh. M.) .\~ 

kinelerle ıs e enın a~ı~. HK merkezi Ankara) ,\ 280 
Motörlü tayyare mektebı ınşası (T . . l ) \' 2-4 

l . • lokomotif: 2 tane (lnhısar ar · ~ Yavşan tuz ası ıçın . • . . 80 
2 tonluk kamyon. (Edirne Vılayetı) ,\ 2 . 

Kanape kılıflığı bez: 200000 m· (MMV! .\d_281 ('76 ç'ıft (Tophane 
. 1600 • güderı el ıven: , Yatak çarşaflığı bez. m. 

Levazım) .\~ 281-280 F k ) \' 282 
Mehtelif sebze: 9 kalem (Ankara Hukup a. · · 14 
• Muhtelif marka tabanca: 1772 ad. - kanavıçe çul, ip v.a. 

kalem. (İnhisarlar İdareıi) ,\'• 282-278 
T h Levazım) ,\' 280 • Pamuk ve keten kirpintileri. ( op ane 

--""'"'!'!'-----:----:.~ . ) la müzayedeye aittir. 
* Önlerinde yıldız ışaretı 0 an . r t 'zin sayısını göıterir. 
Hamiş : "No.,, işareti ilanı havı gaze emı 

TÜRK MAKİNA EVİ 
Sahibi: B. TEZEL 

dd · ç·ı atmaca Sok. N. 9 İstanbul, Galata Mahmudiye Ca esı ı 
' . k il ı ış motörler ve Muhtelif beygir kuvvetmde u anı m . . k 

1 asri artızıyen uyu lokomotifler satılır ve a mır, . 
. H evi makınalar. takımları ve tesı~atı. e:n i Muhtelif buhar 

Deniz kara ve gazojen motorler · 
kazan ve makineleri 

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

" 
Av derisi 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

: çakal 
: kedi 
: kunduz 
: porsuk 
: .ııansar 
: tilki 
: tavşan 
: varşak 
: zerdeva 

Ayçiçeği yağ: 

Badem kabuklu 

" iç 
Bakla 
Bezelye 
Börülce 

ad 

,, 

" 
" ,, 
" ,, 
" 

Buğday 

" 

Eks. yumuşak 180 
yumuşak 

,, 
" 
" 
" 
" Bulgur 

Burçak 
Ceviz 
Çavdar 
Darı 

,, 
Fasulye 
Fındık 

" 
" 

Haşhaş 

" İpek 
İrmik 
Kaplıca 

Keçi kılı 
Kenevir 
Kepek 
Keten 

" 
Koza 
Kuş yemi 
Mercimek 
Mısır 

" Nohut 

" 

ekı. ıert 

ı;ert 

• sümter 
: kızılca 
: mahlüt 

: iç 

: beyaz 
: sarı 

ufak 
iç tombul 
iç sivri 
kabuklu 
tohumu 

: yağı 

: tohumu 
: yağı 

: yeni malı ul 

: beyaz 
: sarı 
: isp . tohumu 
: kalburlanmış 
ııatürd yeni 

Pamuk 
Pamuk yağı : 

,, tohu.nıu: 
Peynir beyaz: tanı yağlı 

,, ,, : yarım yağlı 
,, ,, : yağsız 

Peynir kaşer: yağlı 
,, ,, yağsız 

Razmol 
Susam 

,, yağı 
Tiftik 

,. 
,, 
,. 

" 
" 

Un 
,, 
,, 
,, 

Yapak 

" ,, 
" Yulaf 

yeni mahsul 

: oğlak 
: ana mal . 

çengelli 
: deri 
: kaba 
: ıarı 

ekstra ckatra 
ekatra 
l inci yumutak 

,, sert 
: Anadolu 

,. tabak 
: Trakya kırkım 

,, tabak 

Zeytin yağı : ekstra 
,, ,, : yemeklik 
,, ,, : aabunluk 

Telgraflar 3 3 937 

30 

9 

30 -

24 

4 

ç 

" 
• ,, 
,, 
" 
a 

ç 5-150 

6 5 50 

u 15 

4 51) 5 

2 

21 

41 7 

150 

18 15 IH 20 

63 - 65 

78 

K.S. 

londra Mısır Laplata 2.ci kin. tahmili korteri 24 şi 7 1 2 p Ki 3 50 
,, keten tohumu ,, ,, ,, tonu 11 st. 17 1 2,. ,, 7 23 

Anver.s Arpa Lehistan Şubat ,, 100 ki. 127 B. Fr. ,, 5 4 J 
Liverpul Buğday Mart ,, 100 libr. 8 şi 6 1 4 p. ,, 5 92 

Vinipek ,, Manitoba ,, ,, ,, 127 l 8 ,, ,, 5 89 

Sayfa 3 

(Suite de la 4me page) 

Conseil d'Etat 
Dir. G en. des Statistiques 
Affııires religieuscs 
Ministeres des Financcs 
Dettc Publique 
Dir. G f.n. des Cadastres 
Min. des IJouanes et Mon. 

,, de l'lııterieur 
Dir. G en. de la Presse 
Dır. Gen. de la Surete 
Dir. G en. Gendarmerie 
Min. dcs Aff aires Etrangeres 

,, de la Sante 
,, de la Ju tice 
,, de l'lnst. Publique 
,, des Travaux: Publics 
,, de l'Ec. Nat. 
,, de l' Agriculture 
,, Def. Nat : tGrre 
,, Def. Nat. : air 
,, Def. Nat. : mer 

Adm. fabriq . militaires 
Dir. G en. des cnrtes 
Dir. G en. de la meteorologie 

236.740 
312.290 
608.350 

19 740.000 
53.328.100 

1.361.806 
5.374.040 
4.888.632 

136.390 
5.009.934 
9.372.700 
3.340.830 
6.487.538 
9.272.612 

12.370.690 
15.003.322 
5.683.060 
6.098.550 

.. 6.733.220 
7.823.755 
6.061.780 
3.065.990 

745.890 
532.135 

229 676,71 2 
Declaration du Ministre des Finances 

M. Fouad Agrali, Ministre du Finances, a fail les dfclarations 
suivantes :ı l' Agence Anatolie au sujet du projet du budget de 1937 
depoac avınt-hicr sur le bureııu de la G. A. N. : 

" Le budı:ct de 1937 fut prepııre par le r.ouvernemen t sur base 
de 229.676.000 livre!'I turques et deposc avant-hier sur le burenu de 
la G. A. N. 

" Ce budgct montre un exccdent de 17 millions de Ltqs. environ 
par rapport a celui de 1936. De cet excedent, 2.300 mille Ltqs, sont 
<lonncc!I ~I İ'(nıtruclİOn publique 1.500.QOQ SOnt allOUCCS a in Sllnfc, 
900.000 sont nttribuf.es iı l'application c!e la loi sur les forets desti
nee iı l'amelioration et au developpement de ccıllcs·ci et 8.000.000 de 
Ltqs. sont ajoutees aux credits extraordinaires co1trebalance l'annce 
passec par des revenus extraordinaires assignes a l'industrialisation 
du pays, a l'cxploitation des mines, a la construction de chemins de 
fer , nu renouvellement des moyens de tranııports maritimes et enfin iı 
la defense du pııys, ainsi qu'aux credits existant dans le budget pour 
le payement des dettes qui constituent la contrevaleur des credits 
extraordinaires que l'on compte .ııssigner l'annee prochaine iı ces 
mcmes chapitres. Ouant aux .ı:.300.000 Ltqs. qui restent, elles furent 
rl-parties erıtre les diflercnts departements pour usurer une meılleure 
cxt'.cution dcs serviceı qui augmentent en foncHon du developpement 
constate dans le pays dans tous les domaines. 

" Aucune augmentation des impôts existant ou aucune nouvello 
imposition n'est cnviaagee cette annce . J'esperc fermement que ı. dc
veloppemeut cconomique de la patrie donnant du bıen-etre iı chaque 
citoyen, rendra possible l'annec prochaine tout comme cette annee, 
l'aug111ıentation des revenus et que touı; les citoyens trouveront du 
plaisir a s'acquitter facilem nt de leurs impôta. " 

Augmentation de la production du coton 

En creant des fnbriques de tissus dans le pays, la premıere 
preoecupation du Gouvernement a ete de fıire produire du coton de 
bonne qualite et en qualit ~ uffisante pour subvenir nux besoins de 
l'industrie indigcne. 

Le President du Conseil avait lui-mcrne fixc ı\ 500 mille bal
les la production que le Ministcre de l'Agriculture Ctait charge 
d"atteindre comme prcmier objectif. 

il n'y a pas de doute que le cultivateur turc qui est aussi in
lclligent que travailleur, rrivcra iı. ce resultat dans l'espnce de 
5 ans. Cette production intensifee n'cst pas destinee a assurer 
sculement les be oins <les fnbriques du pays, mais une grande 
partie en sera aussi exportee. 

La recolte de cette annee e.st evaluee iı 200 000 balles contre 
150 iı 160 mille annees preccdentes . 

Dans cet ordre d'idces independamment des regions de Çu
kurova, Egee, Balikesir, Sakarin, Adana et en partie Kars qui 
produisent en Turquie la meilleure qualite de coton, le Gouver
nement a fait effectuer de nouveaux essnis de cette culture en 
d'autres regions, notamment iı Tchanakkale, Gelibolou et Diar
bekir. 

Les premiers essais qui ont eu lieu dans cette derniere re· 
gion ont donne des rcsultats trea satisfaisants. 

Les euaia sont effectues sous le contrôle direct de in direc
tion de l'agriculture du Vilayet et on vise a rendre plus techni
ques les conditions de culture et a utiliser lcs grcıines election
neu. 

Cette annee on nvait seme dnns in zone de Germik qui se 
prete tout parliculierement iı cette culture, des graine de coten 
de type nmericain de cinq qualites provenant des stations de 
• 'electioonement d'Adana et de Nazili. 

Les graines de coton "Cleveland,, sont celles qui ont donne 
les meilleurs reıultats . 

La dircction de l'agriculture du Vilayet a ouvert une enquete 
sous la forme d'un questionnaire qui a ete ndre11e a tous les 
villaıea. Ce moyen permettra d'etablir la quantitc de graines de 
coton indigene de mauvaise qualite se trouvant entre les maina 
des agriculteurs et qui devront Ctre remplacees par des graines 
selectionneeı que l'on fera venir d 'Adana en vue de les distri
buer gratuitement. 

Dynamo a Vendre 
Marque A E G, 1 l O V slts, 600 amperes 

80 HP Courant Continu. 
1 

Satılık Dinamo A.E.G. markalı 1 IO W olt. 
GOO Amper. daimi cereyan 

Müracaat: Telefon 40340 

Şikago ,, Hartvinter Mayıa ,, Buşeli 133 sent ,, 6 16 ı 

Hamb. İç Fınd. Giresun derhal tahmil 100 k.155 R M. ,, 78 92 

,, ,, Levan ,, n ,, ,, 155 ,, ,, 78 92 '...ıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiİİİİİİİİİııııiiiiiiiiiiiiiiiilliiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-._..;;iiiii-.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii5iiiiiiiiiiiiiiiii~ 
İşaretler : ki (kilo), ad (adet), Ç (çift), kr (kuruş), pa (para), şi 

Telephoner: 40340 

80 Beygir 
(şilin), sa (aantim), at (aterlin), RM tRayhaınark , p (pen
ni), B. Fr (Belcika frank), t (ton). 

imtiyaz sahibi ve yazı işleri 
Direktörü: lımail Girit 
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Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 
Construction- Reparation- Trav. Publics 
Materiel de Construction-Cartographie 
Constr. immeuble a app. theatre, piscine. casino et 

garare (rue Tchodjoulcsarayi Ankara) (cah . eh. 
L. 15) 

Constr. a Merzifon d'un hangar d'aviation et d'un 
loca! pour dortoir (cah. eh. L. 10) 

Prcpar. carte actuelle de Telr:irdagh (2SO ha. habit. 
et 70 ha. inhab.) 

Repır. fondamentale rue me-nant au cimetic;re de 
Ferilceuy 

Habillement - Chıuuures -· Tissu' -Cuirs. 

Toile pour pyiama : 16200 metres 
Toile p ur pyjama de soldat: 23000 m. (aj.) 
Toile pour havresacs : lS-20000 ~etres 
Couvertures: 4600 p.- Kilims: 4000 p. (cah 

P. 207) (aj. ) 
eh. 

Couvertures : 4500 p.- Kilims : 2300 (aj.) (cah. eh. 
P. 205) 

Electricite·Gaz-Chauffaie Central 
(lnstallation et Materiel) 
Moteur electrique : 1 p.-- Clble : 1 p.-- Centrale : 

1 p .-- Matcriel Clectrique : 13 lots 

Provisions 

Pouleı : 1800 kilos (aj.) 
Viande de boeuf : 17 tonnes 

Travaux d'lmprimerie - Papeterie 

Encre noire : 20000 kilos 

Colle : 23000 bouteilles 
Petites armoires a 3 tiroirs : 200 p.- Encre pour 

cachet : 15000 bouteilles - ld. pour stylo : 
8000 bouteilles (eıı 3 lots) - Corbeilles, paniers : 
3SOO p.- Tampons en bois: 3000 pieces 

Impression de repernires de tırifs (5'.l ·7t) for.n ıti) 

Ameublement pour Habitation et 
Bureaux-Tapisserie ete . 

Lits doubles : 250 pieces 

Combustible - Carburant- Huiles 

Huile de machine : 10 sortes 
Semi-coke : 90 tonneı (aj.) 

Divers 
' Voitures a elevateur pour le transport des tonneaux 

de vin : 2 p. (pr. fabr. vin Tekirdarh) 
Articles deo ıellerie et pieces de barnachement : 9 . 

lots 
Materiel pour camion : 13 lots 
Appareil pour mesurer la pression (?) avee ses cro-

chets 

Charrette: 1 piece- Chevaux de trait: 2 t . 
Locomotives pour les salines de Yavchane: 2 p. (aj .) 

B) Adju~iati11s a fa sureacbere 
Automobile Fiat : 1 p. (aj.) 

d'adjudicat. eıtimatif Provisoire Cahier des Chargeı 

Publique 

t 

Pli cach. 109200 32 8190 --

" 5075 -- 381 -

Publique 2201 - 165 -

Gre a gre P.271em. 328 os 
il 6210 - 465 75 

Pli cach. P. 7S lem. 112S -

" L. 9 et 3,3 3105 et 990 

" " 3037 50 et 56925 

Gre a gre 

Publiq e 1080 - 81 

" 1170 111 

Pli cach. 8560 - 642 

il 3400 '.255 

" 

Publique L. 46,5 le f. 24S -

Grc a gre 4250 - 318 75 

Publique 513 95 39 

Gre a gre 

Gre a gre 1500 -

" 1830 -- 137 2S 

,, 
Publique 1500 - 112 50 

Publique 150 - 12 -
Pli cach. 4750 - 712 50 

Publique 

Siege Centr. Ligue Protection Enfance 
(Ankara) 

f Sicge Centr. Ligue Aerorı. Ankara 
\ Sect. lstanbul Ligue Aeron. 

Municipalite de Tekirdagh 

~ Com. Perm. Municipalite lıtanbul 
l Dir. Econom. " 11 

Com. Ach . lntend. lıt. Tophane. 

" 
Com. Ach. \4in. Def. Nat. Ankara. 
Com. Ach. Comm. G. Gendarm. Ankara 

,, 

Com. Ach. Min . Def. Nat. Ankara 

Com. Ach. Dir. lntend. Ankara. 
Com. Ach. Militaire Lulebourıaz 

Dir. Papeter. Min. Finances 
Dep. ,, Dolmabalıtche 

" 
" 

Com.Ach.lst.Comm.G. Surv. Douan. 

Com. Ach. lntend. lıt. Tophane. 

Com. Ach. Comm. lst. Findikli 
Dir. Lyde Sivas Un mois iı. part. 

Com. Ach . Econom. Monop. K.tacbe 

Com. Ach. lntend. lst. Tophane 

Com. Ach. Defense Nation . 
,, 

Com. Ach. Comm. lst. Findikli 
Com. Ach. Econom. Monop. K.tache 

Grand Garaıe Taxim 
Municipalite lstanbul 

Jours 

'.20-3-37 

23-3-37 

22-3-37 

8-3-37 
8·3-37 

19-3-37 
17-3-37 

16-3-37 

8-3-37 

8-3-37 

10·3 37 

29-3-37 
29-3-37 

~9-3-37 

29-3-37 

19·3·37 

1 i-3-37 

22-3·37 
15-2-:\7 

20-4-37 

11-3-37 

8-3-37 
23-3-37 

22-3-37 
19.3.37 

8·3-37 

Heure 

15 

11 -

16 30 !' 

14 -

H 30 1 

14 30 

11 -
10-15 

10-15 

10 

ıs 

ıs 

H 
14 

14 
14 -

ıs 

15 30 

15 

ıs 

H 

10 -
11 -

lS 30 
ıs --

14 

ADMINISTRA'tıul'I 

Yoıhourtchou H::.n 
1 er Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

Telephone: 49442 

Boite Postale N. 1261 

Adresse Telegraphique: 

lıtanbul - MÜNAKASA 

5 MARS 19~7 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 
(Pour les trois jours suivants) 

lllll C> -

Samedi 6 Mars t 937 

Construclion hangar iı Gaziemir {Bornova) .\' 277 
lnstallation chauffage C!ntr. hôpital Modele Erzeroum (?) (Dir. 

Trav. Pub. Erz~roum) .\' 281 
lnstrum. de physique et prod. ehimiques lnst. Centr. Hyg. A.n -

kara) ,\'. 281 
• Outil!age de forge (5me Bur. Excc.) .Y 285 
Debris de constr. des Orta, Panorama, Rihtim et Maritim hans 

(Adın. ixpl. Pt. lstanbul) .\~ 28S 

Lundi 8 Mars 1937 

Travaux divers sur la route Terme-Unie (Vılayet Samsoun) .Y 277 
Prı"·par. cartes actuellt:s de Tavas et Kale (Mun. Tavas) .\' 279 
Nıvellement surf. 13800 m2- Constr. 6075 m2 ehemins- 1381 m. 

bordure, nivellem. 3400 m2 chemins et 2734.50 m2 terrain 
(cimetiere Ankara) (Dir. Restaur. Ville Ankara) .\' 281 

Transport d-: Hendek a Adapazar et lzmit reıp. de 274 et 100 t. 
de tabacs (Monopoles Kodjaeli) .\' 283 

Cable de campagne a double torsion : 120000 m.- Fıl Hacketal 
noir a 2 cond.- bronze: 40000 m. (Dir. G. PTT. Ankara) 
.\: 2S3 

Matcriel pour galvanoplastie, bobina2'• ete. : 170 p. pour ecole 
Arts et Metiers (Comptab. Ecole Supcr.) .\~ 281 

Appar. pour epuration eau (Fabriqueı Milit.) .\' 254 
Pulverisateurs a moteur et a voiture (lnsp. Lutte Arric . Ank.) 
Pieces de harnachcment diverses (Comm. lst. Findiklı) .'\~ 277 
Ameublement et trav. decoration pour öanque des Municipaliteı 

(Banque dcı Municipalitcs) .\' 280 

Coıtumes d'ete: 600-6SO p. (Serv. Cartogr. Djebedji) .\~ 281 
Amfricaine fine : 3SOO m.-- Batiste : 200 m.- Etoffe pour mate· 

las: 500 m.- Sucre en poudre: 3 t.-- En cubeı: l,S t.
Cable souterrain NKBA : 105 m -- Dextrine: 18 t.-- Pla · 
ques de cuivre: 1350 k.- Tuyaux de cuivre: 500 m. - Gly
cerine, ammoniaque, aluo, soufre, aeide chlorydr. ete. (Che
mins de Fer Etat) X 280 

Bois de constr. env. 1400 m3 (V la yet Tchoroum} .\" 281 
Benzine: 8GOO it. (Pri·sidence Conıeil) .\~. 281 
Benzine (73 oct.): 1000 t. ld. (87 oct.): 200 t. (Defenıe Natio·· 

nale) .\: 280 

Cuvettes en zinc : 50 p. (Intend. Tophane) .\: 284 
Prepar. carte Milas (Mun. Milas) .\' 284 
Exhauısement quai de Galata (Adın. Expl. Port lstanbul) .\~ 286 
• Fiat : 1 p. (Mun. Iıtanbul) .\; 287 

Mardi 9 Mars 1937 

Constr. reservoir d'eau de 100 t.- Buanderie- Depôt de ehar
bon- Douches- Emplacement pour embarcatfons 2 reser· 
voirs d'eau- Rep. machines, embarcadere ete. (a Touzla) 
(Dir. Sanit. Littoral Port lstanbul) .\:. 281 

Conıtruction ecole aviation İl moteur (Siege Centr. Lii'UC A eron. 
Ankara) .\:. 280 

Camion de 2 tonnes (Vilayet Edirne) .\~ 280 

Toile pour housses de canape : 200000 m. (Defen .. Nationalc) .\~ 
281 

Toile pour drapı tle lit: 1600 m.- Gants en peau de Suede : 
676 paires (lntend. Tophane) .Y 281-280 

Ltiiumes diveraı : 9 lots (Faculte de Droit Ankara) .\' 282 
• Revolver& (<livcrıes marques) : 1372 p. - Canevas-jute, corde 

ete. : H lots (Monopoles) .\' 282-278 
• Dechets coton et lin : (Intend. Tophane) .'\! 280 

toile pr. pyjama: 23000 et 16200 w. (tntend. Tophane) .Y 286 
Poules: 1800 k. (lntend. Ankara) .\' 286 
Moteur electr.-Centrale, cible, mater. e lectr. ( 13 lots) mater. pr. 

camion (13 lots) (Defense Nationale) .\~286 

• Les asterisqueı indiqueot une vente par voie de ıurenchere. 

N. B.- Les Nos indiqueı en regard doa o.rticles ıont ceux du 
journal danı lequel l'aviı a paru. 

lndustrie - Finances • Commerce 

Le budget de l'exercice 1937-1938 
Les depenses figurant sur le prejct du budget de 1937 depoıe 

ıur le bureau de la Grande Aısemblee Nationale, se trouvt nt repar
ties comme suit entre les diff erent.!l deparlements : 

G. A. N. 
Preı. de la Republiquo 
Cours des Compteı 
Presidence du Conıeil 

(Lire la ıuite en 3me paae) 

Ltqı. 
3.590.200 

401.5-40 
602.550 

1.301.960 


