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İÇİNDEKİLER: 

a) Münaka ..;alar 

l Erzak, Zllhire. Et, Sebze v. s. 

2 İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 
5 Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
7 Elektrik·Havagazı·Kalorifer tesisat ve Malzemesi 

7 Nakliyat Boşaltma - yükletme v. s. 

5 Matbaa iş iri ·Kırtasiye - Yazı hane Levazımı 

4 Kereste - Tahta v. s. 

8 Müteferrik 
b) Müzayedeler 

1 l'dütef errik: 
2 - Emlak 

a) MÜNAKASALAR 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Kırklareli Tüm Satınalma Komisyonundan : 

Kırklareli Tüm Komutanlık Birliklerı hayvanatı ihtiya· 
cı için kapalı zarfla 250000 kilo arpa alınacaktır. Muham. 
men fiyatı 4 kuruş 50 santim olup tutarı t 1250 lira· 
dır. İlk teminatı 843 lira 75 kuruştur. Şartnamesi her 
gün Tümen Satınalma Komisyonunda görülebilir. İhalesi 
2-2·937 salı günü saat 15 dedir. İstokliler kanunun 2, 
3üncü maddelerindeki vesika ve teminat makbuzlarını ha· 
vi zarflarını belli gün ve saatten bir saat evveline kadar 
Tüm Satmalma 1 omısyonuna vermeıerı 

2-İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzenıesi-Harita 

İzmir İli Daimi Encümeninden: 
Eksiltmiye konulan iş: İzmir-l'danisa yolunun 7 +000-

1 l + 000 kilometreleri arasındaki şosenin esaslı onarılması. 
Keşif bedeli: 12897 hradır. 
Bu işe aid şartnameler ve evrak aşağıda gösterilmiştir· 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 

•• 

'GAZETESi 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

ÇARŞAMBA 

E- Hususi şartname, 
F Silsilei fiat cetveli, 
G- Taş, kum, su grafiği, 
İstiyenler matbu Bayındırlık işleri genel şartnamesini ve fen

ni sartnameyi dairede tetkik ve mütalea ve diğer şartmameleri 
\'e evrakı 5 lira bedel mukabilinde Ankara Nafia vekaleti Şo
seler idaresinden ve Elazizde Tunelli Nafıa dair~sinden 
alabilirler. 

3 ·- Vahit fiatlarında zam ve hususi şartnamede tadilat yapı
lan inşaatın eksiltmesi 1 l ·2-937 pazartesi günü saat l 4te Elaziz
de Tunceli Nafıa Müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 

4- Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5- Eksiltmiye girebilmek için isteklinin 11250 lira muvakkat 

teminat vermesi ve bundan başka Ticaret Odası veıikasını ve 
Nafıa Vekaletir.den istihsal e.mmiş yol ve teferrüatı müteahhid
liği vesikasını haiz olup göstermesi ve müteahhid bizzat mühen
dis olmadığı takdirde inşaatın bütün devamı müddetince işin 
fenni hususatını sevk ve idare için iş başında müstemirren uir 
mühendiı kull.tnacağına dair noterden muaaddak taahhüdname 
vermesi lazımdır. 

6 Teklif mektubları yukarıda 3üncü maddece yazılı saatlen 
bir saat en eline kadar El azizde Tunceli Nafra dairesine getiri
lerek Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilindo ve · 
rilecektir. Postıı ile gönderilen mektubların nihayet 3üncü mad
dede yazılı saate kadar getirilmiş olması ve dış zarfın iyice ka
patılmış olması li21mdır. 

İzmir İli Daimi Encümeninden: 

Kapah eksıltmiye konulan iş: Menemen·Muradiye yo· 
lunun 7 + 554 -11 + 960 kilometroları arasında şose yapısı. 

Keşif bedeli: 23949 lira 3f) kuruştur. 
Bu işe a~d şartn :ımeler ve evrak aşağıda gösterilmiştir. 
A- Eksıltme şartnamesi, 
B- Mukavele projesi, 
E- Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Fenni şartname, 
C- Proje, grafik. 
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Bayındırlık Direktörlüklerinde görüp inceleliyebilirler. 
Eksiltmenin yapılacağı yer, tarih, gün ve saati: 8 şu· 

bat 937 pazartesi saat 11 de İzmir Daimi Encümeninde. 
Muvakkat teminatı: 1774 liradır. 
Eksiltmiye girebilmek için gereken belgeler: 
Baymdırhk Bakanlığından 937 takvim yılı için alınmış 

belge ile Ticaret Odası belgesi. 
T ekliflnameler üçüncü maddede yazılı saatten bir saat 

evveline kadar İzmir ili daimi Encümeni Başkanlığına mak
buz mukabilinde verilecektir. 

İDAREHANE: 
Yogurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

iLAN ŞARTLARI 
İdarehanemizde görüşülur 

Telegr.: İst. MÜNAKASA 
Telefon : 42425 

Posta kutusu N. 1261 

20 İkinci kanun 1937 

n~ ~hliyet vesikası ve kalorifer tesisatı yaptığına dair vesaikle 
bırlıkte ve idari şa t d · t b . . _ . r name e ıs enen ve uhusus verılmesı mec· 
~urı olan vesıkalarla teminat ve teklif mektublarını ihale aaa
tı~den en geç bi .. saat evveline kadar M. M. V. satınalma ko
mısyonuna vermeleri. 

5- Nakliyat: Boşaltma -Yükletme v.s 

İstanbul Levazım. Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Maltepe iskelesinden piyade atış okuluna 27850 k•t k 
k 

. . . ı o erza ve 
y~m na lettırıleceğınden nakliyesinin pazarlığı 22-1-937 cuma gü-
nu ~aat 14,30 da Tophanede satınalma komisyonunda yapılacak
tır. lhale günü nakledilmek şartile isteklilerin belli saatte komis
yona gelmeleri. 

6-Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Mz.lzemesi 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 

Mi'darı Tahmini fiat Pey akçeıi 
yüzde 7,5 

Kilo Lira Lira 
850 2050 153,75 

Devlet Basımevine açık eksiltme ile alınacak hurufat için 
18 1-937 pazartesi günü teklif edilen fiatlar tahminden üstün gö
rüldüğünden eksiltmenin 29· 1-937 cuma günü saat 15 e talik 
edildiği ilin olunur. 

7 ·Kereste, tahta ve saire 
.. ., .................. '-'• .~ ..................... . 

Muhammen bedeli ve vasıfları aşağıda yazılı Çeltik 
maden ocakları için muktazı 4000 aded Maden direği 
açık eksiltme usulü ile satın alınacaktır. 

İhalesi 1 -2·937 tarihine rastlayan pazartesi gunu saat 
15 de Kayseride İdare binasında toplanacak komisyonca 
yapılacaktır. Bu işe girmek istiyenler 330 liralık muvak
kat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalarla 
birlikte teklif mektublarını aynı gün saat 14 de kadar 
komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

E - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Fenni şartname, 

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

Bu işe aid şartname ve mukavelename projeleri Sam

sun, Amasya İstasyonlarile Çeltik madenMühendisliğinde 
ve Zonguldak İnşaat Başmüdürlüğünde ve Kayseride İş
letme Merkezinde parasız olarak dağıtılmaktadır. 

C Proje, grafik. 
İstekliler bu şartname ve ev~akı İzmir-Ankara- İstan

bul Bayındırlık Direktörlüklerinde görüp inceliyebilirlr:r. 
Eksiltmenin yapılacağı yer, tarih, gün ve saatı: 
8 Şubat 937 pazartesi saat 11 de İzmir İli Daimi En· 

cümeninde. 
Muvakkat teminat: 968 lira. 
Eksiltmiye girebilmek için gereken belgeler: 
Bayındırlık Bakanlığından 937 takvim yılı için alınmış 

h~lge ile Ticaret odası belgesi · 
T eklifnameler üçüncü maddede yazılı saatten bir saat 

evveline kadar İzmir İli Daimi Encümeni Başkanlığına 
makbuz mukabilinde verilecektir. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Yedek Subay okulundaki garajın tamiri ihalesi açık eksiltme 
ile 5-2-937 cuma günü saat 15 te yapılacaktır. Muhammen keşif 
bedeli 255 lira 28 kuruştur. Şartnamesi hergün öğleden evvel 
koınisyonumuzda görülebilir. İsteklilerin 20 liralık ilk teminat 
rnakbuz veya mektuplarile beraberce komutanlık inşaat şubesin
den alacakları vesikalarile ihale günü vakti muayyeninde Fın
dıklıda komutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri. 

Tunceli Nafıa Müdürlüğünden: 

1- Eksiltmeye konulan iş: "Dördüncü Umumi Müfettişlik 
~ıntakası dahilinde takriben 100 kilometre uzunluğundaki Maz-
llıtt.pıM . - b' - · alit inşaatıdır 8 . urner yolunun tesviyeı tura ıye, sınaı ım '" 

u ,1flerin tahmin edilen bedeli 200.000 liradır: 
2- Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
:- Eksiltme şartnameıi, c: Mukavele projesi. 
D- s."Yı11dırlık işleri genel şartnamesi, . _ 1 

1 esviyei tür abiye, şose ve kargir inşaata daır fennı şart-
narne, 

* • • 
. 15 siyah muşamba ve 15 muşamba kasket yapılacaktır . Bak: 
lstanbul Belediye1i İlanlarına. 

P. T. T. Levaum Müdürlüğünden: 

ı - İdare ihtiyacı için 120,000 metre çift bükümlü sahra kab
losu 40,000 metre çift bronz nakilli ıiyah renkli haketal tel ka
palı zarf usulil.? alınacaktır. 

2- Muhammen bedel 9600, teminatı muvakkate 720 liradır. 
3- Eksiltme 8 mart 937 pazartesi günü saat 15 te Ankarada 

P. T. T. Umum Müdürlüğü satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

4- istekliler teminatlarını idaremiz veznesine teslim ederek 
alacakları makbuz veya kanunen muteber teminat mektubunu 
Ye şartnamede yazılı vesikalarla teklif mektubunu ihtiva eden 
kı.pah ve mühürlü zarfları saat 14 e kadar mezkur Komisyon 
Reisliğine tevdi edeceklerdir. 

5- Resmi Gazetenin 7-5-936 ve 3297 sayılı nüshasındaki ta
limatnameye göre müteahhidlik ehliyet vesikası ibraz edilecektir. 

6- Şartnameler Ankarada Levazım Müdürlüğünden İstanbul
da Beyoğlunda Levazım Ayniyat Şube Müdürlüğünden parasız ı 
olarak verilecektir. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

1- Kayseride yaptırılacak kalorifer tesisatı kapalı zarfla ek
siltmiye konulmuştur. 

2- Keşif bedeli 145.200 lira olup ilk inanç parası 8510 lira
dır. 

3- İhalesi 8 mart 937 pazarte1i günü aaat 15 dedir. 
4- Bu işe ait şartname projesile idari ve fenni şartname al

mak iıtiyenler 726 kuruş mukabilinde komisyondan alabilirler. 
5- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3üocü 

maddelerinde istenilen bela-elerile Bayındırlık Bakanlığından fen-

Boyu Orta kutru l'duham. bedeli 
Aded Cinsi metre S M Lira 
4000 !'deşe 2,80·3 14-16 4400 

Samsun Posta T. T. Müdürlüğünden: 

Direk münakasası 

937 senesi telegraf hatları tamiratı ıçın lüzumu olan 
508 adedi kestane ve 200 adedi çıralı çam cinslerinden 
olmak sekiz er metre tulunde tepe muhiti 40 dıb muhiti 
60 santim olmak 15 mart 937 tarihine kadar kesilmiş, 
kabukları soyulmuş tepe ve dibleri bıçkı ile düz kesilmiş 
olmak çürüklük eserlerinden fena kabuktan vesair kusur
lardan ari yuvarlak ve doğru olmak yarık ağaçlardan 
kesilmemek orman idaresinin göstereceği mak' adan ke
silmek 31 maddelik asli ve 8 maddelik fenni sartname· 
sine uygun olmak ve beher direğin 300 kuruştan ibaret 
muhammen bedelinin yüzde 7,5 ğu nisbetindeki muvak· 
kat teminatı ihaleyi müteakib yüzde on beşe iblağ eyle
mek ve hazır direk teslimini teklif ederek müteahhidler 
direklerin kesildiği mevsim ve zamanın şartnameye uygun 
olduğunu ve kesildiği ormana aid olduğu mahalli hüku
metinden alınmış vesika ile isbat eylemek üzere J 1-12-36 
tarihinden 26· t 2·936 tarihine kadar 15 gün müddetle 
Samsun depo mahallinde ve yahud - Samsun-Bafra ve 
Bafra Alaçam ve Samsun-Kavak ve Samsun Çarşam
ba ve Çarşam - Terme hatlarındaki çürük direk diblerine 
mayis nihayetinde teslimi meşrut 367 kuruş miri 155 ku
ruştan ibaret hususi orman tarife bedeli ve sair masrafı 
müteahhide aid olmak suretiyle iki şekilde Samsun posta 
ve telgraf müdüriyetinde müteşekkil komisyon tarafından 
aleni eksiltmeye çıkarılan yukarıda yazılı direklere mü-



Sayfa 2 

nakasa ve temdit müddetleri zarfında talih zuhur etme
ddiğinden 5· 1-937 tarihinden itibaren bir ay müddetle 
pazarlık devresine geçilmesine karar verildi. 

8-Müteferri k 

Giresun belediye Reisliğinden: 

Şehir, su yolları için kutru 4 santimetrelik t 210 metre 
tul ve takriben l 1492 kilo ağırlığında ve yine iç kutru 
5 santimetrelik 175 metre tul takriben 2100 kilo ağırlığın
da ceman 1485 metre dökme font boru 29-1-937 günü 
saat 14 de ihale edi 'mek üzere açık arttırmaya çıkarıl
mıştır. 

1- İhale Giresun belediye encümeninde yapılacaktır. 
2 - Teslim şartı Giresun iskelesi olmak üzere muham· 

men keşif bedeli tutarı 1631 lira 40 kuruştur. 
3- İsteklilerin yüzde 7,5 teminatlariyle birlikte Cire

sun belediye reisliğine müracaatları ilan olunur. 

b) M Ü Z A V E O E L E R 

1-Müteferrik 

Üsküdar Orman Muamelat Memurlüğundan: 

Miktarı Cinsi Balu~dukları 
51804 kilo meşe ve mahlut 

39045 " " " 
70 ,, yerli çay 

1395 demet furun çaiısı 

28 
53 
17 

a fasulya sırığı 

aded çam kereste 
,, meşe yollama 

yerlere göre muham. bedelleri 
kömür bir kentalı 150, 125, 

odun ,, 
100, 75 kr. 

" 45, 40,35 30,25 
20 kuruş 

,, kilosu 45 ,, 
,, demeti 2,5 1,5 ve 

kenta lı 20 kuruştan 
,, demeti 1 O ,, 
,. M3 3000 ,, 
,. M3 3200 " 

ve smk bir adedi 4,25 
1. O, 50 kuruştan 

215 ,, Akasya araba parmaklığı bir tanesi 3 kuraştan 

3452 muhtelif cins çubuk 
" 

29 ,, Mu telif cins küfe bir tanesi 100, 80, 25 ,, 
Hazine namına müsadere olunmuş muhtelif mahallerde 

buh"nan yukarıda miktar ve ecnası yazılı emval 2490 sa-

rılı kanunun mevadı mahsusasına tevfikan ve hizalarında 
5 gün müddetle ve açık arttırma usulile satılığa çıka

rılmıştır. 

Talip olanların yüzde 7,5 teminat akçeleriJe ihalesine 
müsadif 26· 1 ·937 sah günü saat 14 de Haydarpaşa Or
man Dairesinde müteşekkil komisyonda hazır bulunmaları. 

İstanbul Gümrükleri Satış işleri Müdürlüğünden: 

Gümrük satışından: 2330 mezad kaimesi 6,400 kilo 
514.16 lira ipek masa ve yatak örtüsü, 2030 m. k. 345 
k. 72 t .65 1. pamuk çanta ve fişeklik, 2236 m. k. 1450 k. 
1008.51 L· müstamel binek otomobilin 3·2·937 günü saat 
14 te İstanbul Gümrüğündeki satış salonunda açık arttır
maları yapılacaktır. Arttırmaya gireceklerden yüzde yedi 
buçuk pey akçesi ve unvan tezkeresi aranır. 

İstanbul 3 üncü İcra Mekııurluğundan· 

Mahcuz ve paraya çevrilmesine karar verilen tuvalet 
taban halısı karyola aynalı dolap Singer dikiş makinesi 
ve saire açık arttırma suretile 22. 1 .937 tarihine müsadif 
cuma günü saat 13,30 da İstanbul Belediyesi müzayede 
salonunda kıymeti muhamminesinm yüzde 7,5 şini bulma· 
madığı taktirde ikinci açık arttırma 28.1.937 tarihli per· 
şembe günü ayni mahal ve saatte satılacağından talip 
olanların mahalinde hazır bulunacak memuruna müracaat
ları ilan olunur. 

um 

2-Emlak 

İstanbul Vakıflar Direktölüğunden : 
Müzayedede Metro Harita 

Kıymeti verilen b"!deli Pey parası munb~ai Na.sı 
Lira K. Lira K· 
2008 83 2651 00 150 70 456 22 
1964 79 2575 50 147 50 446 23 
1823 72 2564 00 133 80 416 24 

MÜNAKASA GAZETESi 20 ikinci Kanun 

İnhisarlar U. Müdürlüğündenl il İstanbul Nafıa Müdürlüğünden 1 
--------------------------------------~ 1 

1 - Şartname ve nümunesi mucibince 6000 kilo bel 
ipi pazarlıkla satın alınacaktır. 

2- Pazarlık, 1 ·2-937 tarihine rastlıyan Pazartesi gü
nü saat 1 1 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesin
deki Ahm komisyonunda yapılacaktır . 

3- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

4- İsteklilerin pazarlık için tayin ~dilen gün ve saat· 
te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen Ko· 
misyona gelmeleri ilan olunur. (242) 43 2-3 

/ İstanbul Belediyesi Ilcinları 
Keşif bedeli 357 lira 68 kuruş olan Beyoğlund Tarlabaşı cad

desinde 49 N. lı Hane ile altındaki dükkanın tamiri açık eksilt
meye konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi levazım Müdür
lüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika 
ve Bayındırlık Direktö.-lüğünden alacakları fen ehliyet vesi kas ile 
26 lira 83 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
21-1-937 Perşembe günü saat 14 de Daimi encümende bulunma-
lıdırlar. (l) 1 O 

Kilo 

• * • 
Bir kilosunun muhammen 

bedeli Cinsi 

700 27 kuruş Kompressör yağı 
700 27 ,, Makine yağı 
250 28 t1 Gres yağı 
Karaağaç müessesatı için lüzumu olan yukarda cinsi ve mu· 

hammen bedellerile mikdarları yazılı yağlar açık eksiltmeye. ko· 
nulmuştur. Şartnamesi levazım Müdürlüğünde görulebilir. istek
liler 2490 N. lu kanunda yazılı vesika ve 33 lira 60 kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 28-1-937 perşembe günü 
saat 14 Daimi Encümende bulunmalıdırlar . (K) 44 

• * • 
Karaağaç müesses atı için lüzumu olan 1500 kilo Amonyak a· 

çık eksiltmeye konulmuştur. Bunların hepsine 19().) lira bedel 
tahmin olunmuştur. Şartnamesi levazım müdürHigünde görülebilir. 
İstekliler 2490 N.lı kanunda yazılı vesika ve 142 lira 88 kuruş ' 
luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 28-1 -937 perşem
be günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (K) 41 

,.. . . ---

* * • 
n ı _ • ı ' .. ~,, -------- ---- --- - -

15 Siyah muşamba 15 Lira) 

) 18 lira 
15 ayni muşambadan kasket l Lira) 

Karaağaç müessesatı baytarları için yukarda cin çi mıkdarı ve 
muhammen bedelleri yazılı olan muşamba ayrı ayrı pazarlığa ko
nulmuşlar.dır. Nümune ve şartnameleri Encümen kaleminde gö· 
rülebilir. istekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve hiza
larında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
25-1-937 pazartesi günü saat 14 de Daimi encümende bulunma-
ahdırlar. (K) 54 

• • • 
Senelik muhammen kirası 180 lira olan Beyoğlunda kamer 

hatun mahallesinin çukur sokak sokağında 47 N. 1ı üç kat altı 
odalı ~v teslim tarihinden itibaren 937 veya 938,939 seneleri Ma
yısı sonuna kadar it:iraya verilmek üzere açık artırmaya konul
muştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebiHr. İstekliler 
13 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
28·1·937 perşembe günü saat 14 de daimi encümende bulunma-
lıdırlar. (B) 31 

* • • 
Senelik Muham. İlk 

Mercanda yavaşca şahin uzun çarşıda 240 
No.lu dükkan 

Kantarcılarda kepenekci Sinan medresesinin 
2 N.h odası 

kirası 

60 

12 

teminatı 

4,50 

0,90 
Sultanmahmut türbesi Alemdar mahallesinin 
Hoca Rüstem sokağında Darüssüade ağası 
Mehmet ağa mektebi. 240 18 
Unkapanında Yavuz ersinan mahallesinin 
unkapanı uddesinde 5 N.lı dükkan. 84 6,30 
Fatihde kirmasb mahallesinin cami avlusu 
sok>tğında 5 N.lu Bahri sefit çifte ayak 
medresesi 300 22,50 

Yukarda semti senelik muhammen kirasile ilk teminatları ya
zılı olan mahaller teslim tarihinden itibaren 937 veya 938-939 se· 
neleri mayısı sonuna kadar kiraya verilmek üzere ayrı ayrı açık 
arhrmaya konulmuşlardır. 

Şartnameleri levazım müdürlüğünde görülebilir. istekliler hi· 
zalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
28-1-937 perşembe glinü saat 14te Daimi Encümende bulunma-
lıdırlar . (B) 40 

-
İstanbul Gümrüğü 

Başmüdürlüğünden 

\ 

22-1-1937 Cuma günü saat 15 de İstanbulda Nafia Mü
dürlüğünde 2868 lira ke~if bedelli Pendik bakteriy~l~ji 
Enstitüsünde yapılacak Padok ve motopomp kulubesı ın· 
şaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele: eksiltme Bayındırlık işleri genel, hususi ve 
fenni şartnameleri, proje, keşif hülasasile buna müteferri 
diger evrak dairesinde görulecektir. Muvakkat teminat 
216 liradır . İstekliJerin teklif mektuplarının en az 2000 
Jiralık bu işe benzer iş yaptığına dair gösterecekleri ve
sika üzerine Nafia Müdürlüğünden almış olduğu müteah
hitlik ve Ticaret odası vesikaları ile 22-1-1937 Cuma gü· 
nü saat 15 de Nafia Müdürlüğüne gelmeleri. ( 13) 52 

PİYASA HABERLERİ 

Dış Piyasa Durumu 
8· 15 Birincikanun 1936 

(Dünkü nüshadan devam) 

CEVİZ : Hamburg piyasasında Noel yortusunun yakın bulu~
ması dolayısile ceviz üzerine önemli muameleler olmamıştır. Fı

atlar umumiyetle eski seviyelerini muhahza etmişlerdir. 
İtalya ceviz piyasalarında son hafta içinde kay~e değer bir 

yenilik görülmemiştir. Son fiat durumu şu suretledır: . 
Sorrento maJı kentali 380-488 Lıret 

Karışık ,, ,, l40-200 ,, 
PAMUK : Son hafta zarfına Amer\kan pamuk piyasalarında 

mahsus bir canlılık ve sağlamlık kaydedilmiş ve bunun neti cesi 
olarak fiatlal'da da bir mikdar yükseklik görülmüştür. 

Ameriksn hükumetinin elinde bulunan pamukları kısmen sa
tacağı söylenmektedir. Hükumet zürraın elind.eki . malları satma
sını beklemektedir. Hükumet senede ancak bır mılyon balya sat· 
mak suretile bu pamukları elinden çıkarmak istemektedir. 

Alakadarların ifadelerine nazaran bu sene Amerikan pamuk
larına hariçten vaki talep mikda•ı oldu~.ça mühim rakaml~ra ~a
liğ olmaktadır. Bu vaziyetin fiatların mustakbel durumu uzerıne 

tesir edeceği istidlal olunmakta ve Amerikan pamuk sarfi yatının 
evsim nihayetinde son derece artacağı ileri sürülmektedir: 

m Lıverpool piyasasında mısır Sakel pamukları üzeri ne, ikinci~ 
+ .. .,w; ..... n .. :cm nnl<11·1n1n taııfiveııı münaseibetile. son derece hararetlı 
muameleler olmuştur. Piyasaya çıkarılan Sake)s pamuklarının 
miktarı J2000 balyayı bulmuştur. 

Yunanistanda geçen seneden kalan pamuklar okkası 51 drah· 
miye satılmıştır. Bu senenin mahsulü kalite itibarile geÇE'n sene 
pamuğu ayarında olmadığından okkası Pire' de ancak 49,50-50 
drahmi tutabilmektedir. 

Pamuk enstitüsü 1936 rekoltesini 53 milyon okka tahmin et
miş isede, bu seneki rr.ahsulün kütlüsü ancak 43 milyon okkaya 
baliğ olacağının tahakkuk ettiği kaydedilmektedir. 

İkinciteşrin ayında havanın fazlaca rutubeti devam etmesi 
mahsulün kalitesine ziyan verdiği gibi bazı havalinde baş göster
miş olan böcekleride çoğaltmı1 olduğundan rekoltenin mikdarıoa 
da zararı dokunmuştur. Son fiatlar şunlardır: 

Levadya, ayıklanmış, balya ha· 
Son haftada Geçen haftada 

linde okkası 49,25-50 
Lamya ayıklanmış , balya halinde 

okkası 49,25- 50 
Makedonya, yeni mahsul cif P ire 

okkası 50- 50,50 
Gityan yeni mahsul cif Pire ok

kası 

Türkiye-Fransız ticaret 
anlaşması 

(Son) 

Ankaradan ,,erilen bir habe· 
re göre, Fransa hükumeti ara
mızdaki ticaret anlaşmasının 

feshi için hükumetimize müra
caat etmiştir. 

51,50 

49,75 - 50,50 Dr. 

·19, 70-50,50 ,, 

49, 75- 50,50 " 

51 ,75 
(Türkofisten) 

ti 

Fransa ile aramızda halen 
mer'i olan ticaret anlaşması 

935 senesi ağustosunun 13ünde 
yapılmıştı. Anlaşma yirmi ay
lıktır. Ancak iki taraftan biri 
anlaşmanın bitmesine üç ay 
kala anlaşmanın feshine taraf
tar olup olmadığını bildirecek
tir. Bu müddet evvelki gün 
tamam olmuştur. Anlaşıldığına 
göre Fransız hükumeti anlaş

manın feshine ve yenilenmesi· 
ne taraftar olduğu için vaziyeti 
hükiiınetimize bildirmişti r. 

ar hakkinda bir istatistik ha

zırlanmıştır . Bu istatistiğe göre 
936 senesinde 4474 metrelik E· 
dirnekapı-Y edikule, 620 metre
lik Florya-plaj, 1500 metrelik 
Çatalca-Sinekli, 9145 metrelik 
Şile·Agova, 2884 metrelik Üs
küdar-Çubuklu, 4700 metrelik İs
tinye-Büyükdere, 4677 metrelik 
Yalova-Karamürsel yolları ihale 
edilmiştir. 

Bu yollardan 31 ,930 metresi 
kanunuevvel sonuna kadar ya
pılmış ve bunun için 368648 li· 
ra sarfedilmiştir. 

Avusturya - Türkiye ticaret 
anlaşması 

Kanunuevvel sonuna kadar 
yapılan yollar 

Şehzadebaşında eski Fevzivc yeni Kemalpaşa maaallesinde Fev
ziye caddesinde onuncu ilk mekteb karşısında tamamı 1316 metro 
murabbaında bulunan eski 8 No.lı arsa her birinin onar metre 
yüzü olmak üzere üç parçaya ayrılarak tahmin olunan kıymetle
ri üzerinden ayn ayrı artlırmıya çıkarılmış ve yukarıda yazıh 
bedeller üzerinden talihleri uhdesinde bulunmuş olup arttırması 
on gün uzatılmıştır. 

İsteklilerin 29- J ·937 cuma günü saat 15 te MahluJıit kalemine 
gelmeleri. 

Gümrük Satışından : Safi 7500 kilo şerit halinde zıvana ka~ıdının 
satışı Tan gazetesinin 4-1-937 tarihli nushasile ilan edilmiştir, 

Vilayet idarei hususiye büt
çeşindeki tahsisatla 936 sene
sinde ihale edilen ve kanunu· 
evvel sonuna kadar yapılan yol-

Avusturya ile aramızdaki ti
caret anlaşmasının yeniden göz· 
den geçirilmesine ve bazı ceği· 
şiklikler yapılmasına karar ve· 
rildiğini söylenmişti . Haber ve· 
rildiğine göre, iki tarafın mümes· 
silleri çok müsait bir hava içe· 
risinde reviziyon müzakereleri· 
ne devam etmektedirler. 

3877 53 



20 İkinci kanun --
Gelecek Uç gün zarfında vuku bulacak 

Miinakasa ve Müzayedeler hakkında 

MUHTİRA -
._. ..... 

Perşembe 21-1-1937 

Tarlabaşındaki 49 N.Ju binanın tamiri- Çatalca yolunda 2 köprü· 
nün tamiri Meşin önlük: 206 ad. Hezaren taklidi sandalya 
400 ad. (İstanbul Belediyesi) 

Siyah iskarpin: 210 ad. (İstanbul Sanatlar okulu) 
Transformatör maa teferruatı: 1 ad. (Adapazarı Belediyesi.) 
Makine modeli: 40 kalem Fizik laboratuvarı malzemesi: 5 kalem 

(Yüksek Deniz Ticaret mektebi.) 
Gaz: 52700 k. Vize) 
Benzin: 5000 litre - mobiloil A: 300 J. Mobiloil C: 150 l. (Milli 

Müdafaa Vek.) 
Tabanca fişeği: 1750JO ad . (İnhisarlar İdaresi). 
Sarı sabunlu kösele 10 t. sarı vakete: 2 t. (Askeri Fabrikalar). 
Yulaf: 280 ton kışlık sebze: 8 ton (Vize) 
Yumurta: 40000 ad patates: 8000 kilo (İstanbul Vakıflar Direktör. 

Farmakodinami şubesi için 1930 liralık alat (Merkez Hıfzissiha 
Enstitüsü.) 

Kartaldeki Jandarma karakolunun elektrik tesisatı (Tophane Le. 
vazım Amir. ) 

Günde 40- 50 k. ekmek 31·5-937 ye kadar (Asksri Fabrikalar) 

(*) 21· 1-fl37 Şerit merserize ipliği, muhtelif düğme ve kapsül. 
(Tophane Levazım Amirliği) 

Cuma 22-1·1937 

Pendi~ bakteriyoloji enstüt. padok ve motopomp için bina inşa· 
ası (lstanbul Nafıa Müd.) 

Hacialıköyde amele evleri, tohum ambarı, su deposu , hamam ve 
hela inşası. (Adana Ziraat Müd.) 

Bazı mağazalarının yıkdırılması ve yerlerine modern bir kazino 
inşası. (Urfa Belediyesi.) 

Yangın sör.dürme tesisatına bir motörlü pompanın !Javesi. (Devlet 
Basım evi.) 

Elbise dikilmesi: 150· l 70 ad. (Ankara Hukuk Fak). 
Elbiselik yerli kumaş 190 m. (İstanbul Ziraat mektebi) 
Klor (Ankara Bel: diyesi . 
Elektrik ölçme alatı. (Milli Müdafaa Vekaleti.) 
Sırlı su kovası : 200 ad. -Semaver: 60 ad. (Tophane Lev. Amir). 
1,5 tonluk kamyonet: 2 ad. (Nafıa Vekaleti). 
Dinamit kapsölü: 8 No: 2 milyon ad.- 6 No 1 milyon ad. elektrik 

dinamit kapsolü (8 No.) 500000 ad. (inhisarlar idaresi). 
Koyun eti: 20 ton (Samsun) 
Ekmeklik un: 134 ton (Kayseri) 
Ekmek: 360 ton Marmara Üssübahri) 
Yulaf: 420 ton. (Lüleburgaz). 
Sığır eti: 32 ton. (Selimiye As. Satınalma.) 
Sabun: 6 ton. (İstanbul Komutanlığı.) 

ııı Singer dikiş makinesi v. s. (İstanbul 3üncü İcra memurluğu) 
Zımpara kağıdı: 14500 ad . cam - kağıdı 4000 ad. • Bılkır levha 

(0,5X 1000 2000 mm.) 1350 k. (Devlet Demiryoları) 
Şaft 1 ad cam (264 ad) - macun (30 k.)- civata-boya ( 1 t kalem) Çem

berli taşta bir dükkanın tamiri, temizlik ahırlarının elektrik 
tesis atı (İstanbıJl Belediyesi) 

27850 k. erzakın nakli (Tophane Levazım) 

Cumartesi 23-1-1937 

Kışlık elbiselik kumaş; 1200 m. (243) 
Benzin: lO ton (246) (Milli Müdafaa VekaJ eti) 
1000 k. tartar Fairbank markalı baskül: JO aded (247) (Çorlu 

Kor. ) 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 

800 ton çimento geliyor 

Çimento ihtikarını önlemek 
için Ankara memurin koopera
lifi tarafından 30 bin ton çi
mento ithal ve tevzi edilmesi 
kararlaştırılmıştı. Bu çimento
dan bir Yugoslav firmasına si
parit edilen 800 tonluk ilk par· 
ti İzmire gelmiştir. 

Ege mıntakasına tahsis edi· 
len bu çimentoların tenzilatlı ta
rifeye tabi tutularak gümrük
ten geçirilmesi tebliğ edilmiştir. 

Maliye vekaleti çimento itha· 
li için tanınmış ecnebi firmalar 
tarafından yapılan yer.ıi teklif
leri tedkik ediyor. İzmire çıka· 
rılacak çimentonun satış fiatı 
Vekaletçe tesbit edilerek bildi· 
tilecektir. 

Bulgaristanın tütün ihracatı 
. Bulgaristan, 1935 yılı 1,400 

?1;1Yon leva kıymetinde 24 ton 
~ enrniş tütün ihraç etmiştir. d: Yekun, bütün ihracatın yüz
dik:ıo nı teşkil etmektedir. Şim· 
Pol 1 halde ihracat için tütün de· 
rt\a~rı:ıda 23 bin amele çalış· 

tadar. 

Adana Devlet çiftliği 

Büyilk zirai kalkınma planı

nın tatbiki pamuklu kombina

larımız için hayati bir ehemmi

yeti haiz bulunan pamuk zira· 

atının inkişafı yolunrla devlet 

çiftliklerinden geniş mikyasta 
istifade edilmesi takarrür etmit· 
ti. Bunun için evveli Adana
daki pamuk üretme çiftliği ıs
lah edilecek ve renişletilecek
tir. 

Adanadaki devlet ç!ftliğinde 

bir çırçır fabrikası kurulacak, 

su deposu tesis edilecek, to· 

hum ambarı kurulacak ve ame· 

lenin barınması için modern 

şekilde amele evleri inşa edi · 

lerek modern tesisat yapıla

caktrr. Bu suretle çiftliğin ih· 
tiva ettiği Hacı Ali köyü mo
dern bir pamuk ;stihsal köyü 
olarak adeta yeniden vücuda 
getirilecektir. 

Devlet bu şekilde bir çiftlik 
kurmakla yeni pamuk ziraatı 
seferberliğinde tutulacak yolda 
müstahsile örnek ve ön ayak 
olmak istemektedir· 

MÜNAKASA GAZETESi 

Ticaret ve Zahire Borsası 
19 - 1 - 1937 

MADDE ithalat ihracat 

Ton Ton 

Afyon ince 

" 
: kaba 1 

116 50 1 
Araşit yağı 

Arpa : yemlik çuvallı 
,. : biralık dökme 

Av derisi çakal 

" 
: kedi 

,. : kunduz 

" 
: porsuk 

" 
: ~ansar 

" 
: tavşan 

" 
: tilki 

,, : varşak 
,, : zerdeva 

Ayçiçeği yağ : 
Badem : kabuklu 

" 
iç 

Bakla 
Bezelye 
Börülce 
Buğday Eks. yumuşak 1272 -

: 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 
sert 
sümter 
kızılca 

mahlut 

iç 

: beyaz 
: sarı 

: iç tombul 
: iç sivri 
: kabuklu 
: tohumu 
: yağı 

tohumu 
: yağı 

yeni mahsul 

beyaz 
: sarı 
iıp. tohumu 

: kalburlanmış 
: natürel yeni 

Pamuk 
Pamuk yağı : 

,, tohumu: 
Peynir beyaz : tam yağlı 

,, ,, yarım yağlı 

,, ,, yağsız 

Peynir kaşer: yağlı 
,, ,, : yağsız 

Razmol 
Susam : yeni mahsul 

" yağı 
Tiftik oğlak 

" ana mal 

" çengelli 
,. deri 
,, kaba 
,, : sarı 

Un ekstra ekstra 

" 
ekstra 

,, l inci yumuşak 

" ,, sert 
Yapak Anadol kırkım 

" " tabak 
,, Trakya kırkım 

" " tabak 
Yulaf 
Zeylin yağı ekstra 

" " yemeklik 
,, 

" : sabunluk 

18 75 

37 75 

19 75 19 73 

168 -

il 20 

50 

14 12 -

51 25 

128 50 

5 15 

lfaa~ 

SATIŞLAR 

Asgari 
Kilosu 

Kr. Pa . 

Azami 
Kilosu 
Kr. Pa. 

12 50 - 5 27 -

ç 3400 

()38 710 

7 17 5 7 25 -

5 4 -

7 35 -

13 7 5 

1 5 10 -' 

60 

ı 
1 

5 14 

64 -

Telgraflar 16 J 937 K.S. 
Londra Mısır Laplata 2 ci kan. tahmili korteri 23ş.4 J 2 P.~Ki 3 31 

" keten tohumu ,, ,, ,, tonu 12 st. f· ,, 7 33 
Anvers Arpa Lehistan Şubat ,, 100 ki. 121 B. Fr. " 5 16 
L~verpul Bugday Mart n 100 Hbr. 8 ş. 7 3 4p. ,, 5 86 
Şıkago " Hartvinter Mayıs ,, Buşeli 132 5 8 ıent 6 J6 
Vinipek ,, Manitoba ,, " ,, 125 l 4 "" 5 81 
Hamb. İç Fınd. Giresun derhal tahmil 100k.160 R M." ,. 81 40 

,. ,, Levan ,, " " ,, 159 " " 80 90 

İşaretler : ki (kilo), ad (adet), ç (çift), kr (kuruş) , pa (para), şi 
(şilin), sa (santim), ıt (sterlin), RM (Rayhıınark , p (pen· 
ni), B. Fr (Belcika frank), t (ton). 

imtiyaz sahibi ve yazı işleri 
Direktörü: l ınıail Girit 

Basıldığı yer: ARTUN Basımevi 
Galata Billur ıokaık No. 10 

Sayfa 3 

(Suite de la 4eme paıe) 

Les dispositions prises par le ministere de 
l' Agriculture en vue du relevement 

de notre betail 
Selon les renseignemanb que nou. avonı obtenuı 

ıur le programme de relevement du betail, que le 
ministere de 1' Agriculture elabore parallelement a ce
lui du relevement agricole, le projet de loi ıur leı 

marechaux-ferrants a ete depose ıur le bureau de la 
G. A N. qui la refere aux diverses commissionı les· 
quelleı l'ont transmiı en dernier lieu a la commiı
ıion judiciaire. 

Celle·ci eıt sur le point de terminer sa tiche, tan
disque le ministere de l' Agriculture met la derniere 
main a l'elaboration du reglement concernant l'ap· 
plication de cette nouvelle loi. 

Conformement a ce rerlement, cinq ecoles de 
marechaux-ferrants dans lesquelles deı leçonı veteri
naires ıeront aussi enıeignees devront etre ouvertes 
dans le paya. 

L'ecole deı marechaux·ferrants dont on a decide 
la construction a lstanbul, et qui servira en meme 
temps pour les besoins de la Thrace, eıt complete · 
ment au point. 

Des terrains deıtines a ıervir de locaux de qua
rantaine aux beteı arrivees a lıtanbul, d' Antalya et 
d'lzmir ont ete amenages. 

Des installationı d'eau ont ete completees et lea 
plans prepareı. 

On attend, pour entreprendre leı conıtructioru, 
la saison favorable a ces travaux. 

La conıtruction deı locaux de quaraDtaine a Ki
z.iltchakmak et a lgdir eıt achevee et ceı locaux ıont 
deja utiliıes. 

Un vaste plan pour lutter contre lea maladieı con· 
tagieuıes des animaux a ete trace. Les mesureı qui 
doivent etre priıea pour entreprendre la lutte contre 
la morve et le charbon y ıont prevuf'I, 

Leı vetel'inaireı dont la tiche eıt rendue plus fa
cile a la suite de la disparition de la peste bovine, 
dans la lutte qui y a ete mence pendant cinq anı, 
pourront maintenant etre occupeı ailleurs. 

Des installations permettant l'analyse deı produib 
et notamment de la viande seront monteeı danı plu
sieurs regions. 

Deı dispoıitions seront prisea pour lutter contre 
la maladie dite hypoderma boviı. 

Une centaine de marechaux-ferrantı pourront etu· 
dier danı ces ccoleı et leı rnarechaux-ferranta de la 
Turquie devront passer en dix ana une periode d'inı· 
truction danı ceı ecoleı. 

Le probleme du fret 

La Cbambre de Commerce a conıtitue une commis
sion qui ~cra chargee d'examincr la qucıtion du manquc 
de tonnage dont se plaignent noı commerçantı Hporta· 
teun. 

Cette commission elaborera tout d'abord un texte 
type de contrat de fret. 11 en existe deja un pour leı en
vois de petites quantiteı de marchandiıes danı leur em
ballage. On a juge nece11aire d' en elaborer egalement 
un pour leı marchandiseı encombranteı telleı que le 
charbon, les poissons et autres au sujet desquelles les 
Accords qui sont conclus sont toujoura au desavantage 
de l'exportateur. 

La commission contrôlera, en outre, danı quelle me· 
sure cıt vraie l'affirmation de certains negociantı ıuivant 
laquelle une partie des e.xportateurs beneficieraient de ta· 
rifı exceptionnels, a l'excluıion des autreı. 

Le prıx des clous 

La Chambre de Commerce a ete saisie de plainteı 
au ıujet du prix deı clouı qu~ l'on juge exce11if. Une 
enquele ıera ouverte a ce propoı. 

TÜRK MAKİNA EVİ 
Sahibi: B. TEZEL 

İstanbul, Galata, M&hmudiye Cacldesi Çil atmaca Sok. N. 9 

Muhtelif beygir kuvvetinde kullanılmış motörler ve 
lokomotifler satılır ve alınır, asri art:ziyen kuyu 

takımları a ve tesistı. Hernevi makinalar. 
Deniz kara ve gazojen motörleri. Muhtelif buhar 

kazan ve makineleri 

SANTREFUJ TULUMBALAR 
DeA"irmen tesisatları taahhut edilir. 




