
ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye i.:i n 

3 AYLIGI 
6 

12 " 
" 

Kuru~ 

450 
850 

1500 

Ecnebi memleketler için 
12 aylığı 2700 

Sayısı 5 kuruş 
Reımi makbuz bedeli olma
yan tediyat makbül değildir . 

Yıl: 1 Sayı : 283 

iÇİNDEKiLER: 

a) Münakasalar 

1 - Erzak, Zahire, Et, Sebze v. 5• 

Un: 200,5 ton (İzmir Mst. Mvk.) 
Buğday kırdırılması: 140 t. (Tophane Lev) 

17 3-37 il -
15-3-37 15 

2 - İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Galata rıhtımının terfi amelyesi (temd.) 
(İstanbul Liman İşletme İd.) 

Transit yolunun Saçtepe ile Kızılyok.uş 
· · latı sınaıye arasınd3 şose, tesvıye, ıma . 

ve ekip binalarının inşaatı (Transıt 
yolu Müh. Erzurum) . 

Gemlik kasabasının (60 ha) halı hazır. . 
. l (G lik Beledıyesı) lıarıtasının yapı ması em 

3 Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Tulum elbisesi: 100 ad. (lst Belediyeıi) 

3-3-37 !O 

7-4-37 15 -

11-3-37 14 

3-3-3i 14 -

4 Matbaa işleri - Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

Matbu nota: 64 tane. (temdid) (Jst Kom.) 

5 Nakliyat- Boşaltma - yükletme v. s. 

D · L'manında maden ve kok &<ömürleri vs. 
erınce ı . _ ~ . 

tahmil ve tahliyeai. (b ı r sene muddetle), (temdıd) 
(Devlet Demiryolları) 

374000 k. tütünün Hende~te n Adapazarına ve 
İzmitte nakli . (Kocaeli inhisarlar B. M.\ 

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

l-3-37 16 30 

5·3-37 15 -

R-:-l ~7 15 -

Yerli kok kömürü: 340 ton (temdid) (Ank. Lev.) 2-3-37 15 -
Bezir Türk: 5 t . - İngiliz: 50 t. ~ ince: 15 t. neft 
yatı: 12 t. sekatif: 3 t. ( Devlet Demiryol.) 26-3-37 15 -

7 - Müteferrik 

780 hematet ile 180 ton dökmeci pikilerin ~k-
siltmesi şimdilik tehir edilmiştir. (D. Demıryol.) -

Talim araba11: 3 ad. (Karacabey hara11) 15.3.37 15 
Yangın tulumbası: 5 ad. (temdid ) (E~rem~t) 4.3.37 14 
Konservatuvar için bakır kalıp, matrıs, numune 16-3-37 14 

levha Östanbul Belediyesi . 
Gelibolu iıtimbotunun tamiri (lıt. Lim. Sa. uh. 16-3-37 14 

Mer.) "k 1 ) 15-3-37 14 -Kualın kumu: 5 ton (Askeri fabrı • ar 

a) MÜNAKASALAR 

1 ·Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

1. . M" t Mvk Satınalma Komisyonundan: 
zmır us . · 

. . . · in 200500 kilo un kapalı 
Müstahkem mevkı ıhtıyacı ıç b .. .. 

. . 1 t 937 çarşam a gunu 
zarfla almacakbr. lhalesı 1 ~ar em mevki satmalma 
saat 11 de İzmirde kışlada Mustahk d"l bedeli 

d 1 kt Tahmin e ı en mecmu 
komisyonun a yapı aca . ır. . 2022 lira 55 kuruştur. 
26967 1. 25 k ve ılk teıaınatı ıra uruş . .. .. 1.. isti yenlere 135 
Şartnamesi her gün komısyo~da g~~u İ\eklilerin Ticaret 
kuruş mukabilinde şartnamesı ve~ı ırk. l'ls . 2490 sayılı 

1 1 ttır iste ı erın 
odasında kayıtlı o ma arı şar .' d tnamesinde ya-
k 2 3 .. .. maddelerın e ve şar 

anunun ve uncu . t krf ektubları ihale 
zıh vesikalarile birlikte temınat kve . e ı m vermiş bulun
saatinden en az bir saat evvel omııyona 
maları. 

• • • w . S t ima Komisyonundan: 
lstanbul Levazım Amırlıgı 3 ma 

l - esııesat ile İstanbul ve 
1 - · l'ıT" ba,,. ı mu · ltanbul levazım amır ı6ıne 6 

1 
ki kıt'atı için kırdırı· 

k. k mutan ı arı 
Çanakkale müstahkem mev 1 0 iması 15·3-937 pazarteai gü· 
lacak 1400 ton kadar buğdayın kırd~r~omisyonunda kapalı zarfla 
nü saat 15 de Tophanede satınalm . b d ı· 8998 lira 60 ku · 

H · · tahmın e e 1 
eksiltmesi yapılacaktır. epsınm Şartnamesi komisyonda 

i k . 674 l" 90 kuruştur. ruştur. 1 temınat ıra k • · ayrı fiat verilecek-.. -ı b'l" i t b l . ·n ayrı ve Tra ya ıçın ' k 1 ·1 goru e ı ır. s an u ıçı . t el kanuni vesı a arı e 
ı . d hır ıaa evv tir. ıteklilerin ihale saatın en 

1 
. 

k · ona verme erı. 
beraber teklif mektublarını omısy 

•• 

0

GAZETESi 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

PAZARTESİ 

1 

j 2-İnşaat- Tam i rat-Nafıa işi eri ve Malzemesi-Harita 

İsta~bul Liman İşletme İdaresinden: 

1- Galata rıhtımının 150 metrelik kısmının terfi ameliyesinin 
a~ık pazarlığı 3 mart çarşamba günü saat IO da Şefler Encüme
nınde yapılmak üzere Lehir edilmiştir. 

2 Bu ameliyenin bitme müddeti 937 nihayetine temdid edil· 
uıiştir. 

3 - İstenildiği takdirde Rıhtımda inşaat mahallinde kullanıl
mak üzere Prizman gündeliği 20 ve yarım gündeliği IO liradan 
idarece kiralanacaktır. 

4 Her tl!rJü izahat Me kez R ht H d r ı ım anın a Rıhtım Tamirat 
Bürosundan nhnacaktır. 

İran Transit Yolu İnşaat Şefliğinden 

7-4-937 çarşamba günü saat on beşte Erzurum Vila
yet Nafıa Müdürlüğü odasında Transit Yolu eksiltme, ko
~isy?nund·a· 99,889 lir~ 86 kuruş bedeli keşifli Ağrı Vi
layetı dahılınde Transıt yolu üzerinde Saçtepe ile Kızıl
yokuş arasında kısmen hazırlanmış ve kısmen hariçten 
gelecek taşla yeniden inşa edilecek 17 + 000 kilometrelik 
şose ile tesviye, imalatı sanaiye ve tamiratı mütemad" 
k' b' l ıye e ıp ına arının noksanlarının ikmali işlerinin kapalı zarf . 

la eksiltmesi yapılacaktır. 

Evrakı keşfiye şartname, rnukavelenamesi ve buna 
m~t~~e~~i b~tün e~r~k ~rzurum ve Ağrı Vilayetleri Nafıa 
Mudurluklermd~ gorüJebıleceği gibi 500 kuruş mukabilin
de Erzurumda Iran Transit yolu inşaat Şefliğinden de a
lınabilir. 

Muvakkat teminat 6245 liradır. 

İstekliler Resmi Gazetenin 7.5.937 tarih ve 3297 sa-
y~~"n~~h~!~~d~_,Ç}.~~IJ.. !afüni1bı~1lr.. O'Prf'-.N:ıf1a . Y.PlralA! in. 

arttırma ve ,eksiltme kanununun 32 ıncı maddesındeki 
sarahat dairesinde tanzim edecekleri teklif mektublarını 
7-4-937 pazartesi günü saat on dörde kadar Transit yolu 
İnşaat komisyonuna vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

Gemlik Belediyesinden : 

ı _ Gemlik kasabasının halihazır haritasının Bayındırlık Ba
kanlığınca kabul edilen Belediyede m~~cut fenni şartname daire
sinde yapılması 19-2·937 gününden ıtıbaren 21 gün müddetle 
açık eksiltmiye konulmuştur. 

2- Halihazır Haritası yapılacak yerler tahminen 60 hektardır. 
3 Beher hektarı için tahmin edilen bedel 27 liradır. 

4 Eksiltmeye girecekler bu baptaki fenni şartnameyi Gem· 

lik Uraylığında görebilirler. 
5- Eksiltmeye girecekler yüzde 7,5 hesabile 121 lira 50 kuruş 

muvakkat teminat vereceklerdir. 
6 ihale 1937 yılı martın 11 inci perşembe günü saat 14te 

Gemlik Uray Encüıoeninc!e yapılacaktır. 
7 Eksiltmiye gireceklerin bu işi başaracak şeraiti haiz bu-

lunduklarına dair Bayındırlık Bakanlıtının ehliyetnamesini haiz 

olmaları şarttır. 

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

• * * 
Çöp istasyon\arı ameleleri için 100 tulum elbisesi. Bak: is tan· 

bul Belediyesi ilanlarına. 

4·Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

istanbul Komutanlıiı Satınalma Komisyonundan: 

9 uncu Kor için 64 tane matbu notaya ihale scünü talibi çık
madığından açık eksiltme ile ihalesi l -3·937 de pazartesi günü 
saat 16,30da yapılacaktır. Muhammen tutarı 180 liradır. Şartna· 
mesi hergün komisyonumuzda &"Örülebilir. isteklilerin 14 liralık 
ilk teminat makbuz veya mektublarile beraber ihale günü vakti 
muayyeninde Fındıklıda Komutanlık Satınalma komisyonuna 
gelmeleri. 

5- Nakliyat: Boşaltma -Yükletme v.s 

Devlet Demiryolları İşletme Umum Müdürlüğünden: 

Derince limanında bir sene zarfında vürud edecek maden ve 
kok kömürlerile muhtelif eıya ve malzemenin 12 ameliyeden 

İDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İdarehanemizde görüşülur 

Telegr.: İst. MÜNAKASA 
Telefon: 49442 

Posta kutusu N. 1261 

1 Mart 1937 

ibaret tahmil ve tahl" · · b" " 
. "k . ıye ışı ır ıene muddetle aşağıda takribi to-

~aJ ?1' tarıle her ameliyenin hizalarından yazılı tahmin bedelleri 
uzerınden 5-3-937 - - 1 . 
M-d- ı- _ gunu saat 5 de Haydarpaşada Birinci işletme 

t 
u ur uğu Komisyonu tarafından pazarlıkla eksiltmeye konınuş

ur. 

b" d 'Aş';fıda _her a_meliyenin hizasında yazdı tonaj miktarı takri-
1 ır. u mıktar ıhaleyi müteakib akit ve imza edilecek muka

v_eleyeL ~sas teşkil etmiyecek ve müteahhid bir sen~ zarfında De
~·ıfnce ımanına vürud edecek maden ve kok kömürlerile muhte-

1 eşy~ ve ?1alzemenin tahmil ve tahliyesini taahhüd edecektir. 
~u •ş.e gırmek isteyenlerin 1718 lira 27 kuruşluk muvakkat 

temın.at ıl: 2490 sayılı kanunun tayin ettiği vesaik ve Resmi Ga
zetenın ,7 a-936 tarih ve 3257 numaralı nüshasında intişar etmiş 
o~an talımatname dairesinde alınmış vesikalarını hamilen ayni 
gun ve saatte Haydarpaşada işletme Komisyonunda hazır bulun· 
maları lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler ve mukavele projeleri parasız olarak 
Komisyondan alınabilir. 

1 Vapu.r d~hilind~ vinçle ıupalan yapmak bu ameliyede 
rıhtım veya sılo ıskelesıne veya vapur güvertesine vermek bı
rakmak ta dahildir. 

Maden Tahm. Kok Tahm. Muhtelif Tahmin 
kömürü bedeli kömürü bed. eşya ve bedeli 

ton beher ton ton beher ton malzeme beher ton 
56844195 7 kr. 4658120 27 kr. 25 

2 - Supalandan açık vagona tahmil ve mütekabilcn vagon
dan denize vermek veya mütekabilen denizden almak. 
75050545 5 tO 15508109 7 

3 - Vinç iştiraki olmaksızın rıhbm veya silo iskelesine veya 
güverteden vagona tahmil etmek veya mütekabilen. 
7174040 15 22 3193545 10 

4 - Supalandan alınıp açık araziye nakil ve istif etmek mü· 
tekabilen. 
40037740 J6,5 14 7 

5 - Silo i~keJesine yanaşmış vapur güvertesinden veya silo 
iskelesinden nakil ve yerleştirmek. 

3 9 5 
6 - Vinç iştiraki olmaksızın va,gondan Jahlive ve acık "ara 

444ts7ıtjij a '(. ~l.I J't- • 

7 - Vagondan idare vinçile açık araziye nakil ve istif ve 
mütekabilen. 

3 5 1019910 5 
8 - Vinçsiz mr.rakibi bahriyeden küfelerle veya arkalık veya 

elle çıkarılarak vagona tahmil açık araziye, mağazalara nakil ve 
istif ve mütekabilen. 
4ti83260 14 1283160 20 10051761 13 

9 - Vagondan olukla tahliye. 
3 

228277040 5941280 

10 - Saatle müteahhidden alınacak 
amele 

11 - Yevmiye ile alınacak amele 
12 - Vagonda mağazada veya va• 

purda dökme zahire ve saircnin çu· 
vallarna ve çuvalların dikilmesi 

5 

Saat 
46 

Gün 
36 

Beher ton 
için V. K. 

9 

31871352 
V. K. bedeli 

13 K. 

11 o " 
20 ,, 

Kocaeli İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 

İdaremizin Hendek Müdürlüğü ile Akyazı Memurluğu ambar· 
larında mevcud kabili tezayüd ve tenakus 274,000 kilo yaprak 
tütünlerin Adapazarı Müdürlüğü ambarına ve gene Hendek Mü
dürlüğü ambarlarında mevcut kabili tezayüd ve tenakus 100,000 
kilo yaprak tütünleri Adapazarı tarikile izmitte İnhisarlar Batmü
düriyeti transit amba,"ı iskelesinde bulundurulacak İdare motor
larına teslim şartile yt\pılacak nakliyatı 2490 sayılı kanunun 46ncı 
maddesinin "L,. fıkrası ve şartnameıi mucibince pazarlıkla eksilt
meye konulmuştur. 

1- Şartname suretleri Kabataşta İnhisarlar Başmüdürlüğü 
Yaprak Tütün ve Ziraat Şubesinden, Kocaeli Başmüdürlüğünden, 
Adapazarı, Hendek ve Düzce Müdürlüklerinden bilabedel alına
bilir. 

2 - Eksiltmeye ittirak etmek istiyen talihlerin muhammen be
delin yüzde 7,5 niıbetinde güvenme paraları olan 120 lirayı İda
re veznesine yatırarak mukabilinde alac!lkları vezne makbuzunu 
veya hükümetçe muteber milli bir bankanın bu miktarı ihtiva 
eden teminat mektubile beraber 8-3-937 tarihine musadif pazarte· 
si günü saat J5te Kocaeli İnhisarlar Başmüdürlüğü merkezinde 
toplanacak olan Komisyon riyasetine müracaat etmeleri. 

6 --Mahrukat 
. 

ve saıre Benzin - Makine yağlan ------
Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

ı Ankara garnizonu birlikleri için kapalı zarfla münakasa· 
ya konulan 340 ton yerli k:>k kömürüne verilen fiat pahalı gö
rüldüğünden pazarlığa çevrilmiştir. 

2- Pazarlığı ~3-937 salı günü saat 15 te levazım amirliği 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. 



Sayla 2 

3 Kömürün tutarı 9860 lira olup muvakkat teminatı 379 
lira 50 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülür. 

4- isteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesika 
ve teminat makbuzlarile yazılı gün ve saatte komis} ona gelme-

ler i. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İ;.l etme U. İdaresinden: 

Mecmuu muhammen bede~i 'l 087,50 lira olan müfredat ve 
miktarları aşağıda yazılı malzeme 26-3-937 cuma günü hizaların
da gösterilen saatlerde kap::ılı zarf usulilc Ankarada ıÜare bina-

ıanda satın alınacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin keza hizalarında yazılı muvakkat 

teminatla knnunun tnyin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-36 
gün ve 3297 No. lı nüshasında intişar etmiş olan talimatname 
da iresinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni g ün eksiltme ua
tinden bir saat evveline kadar komisyon reis liğine vermeleri la · 

zımdır. 
Şartnameler puasız olarak Ankara.da malzeme dairesinden, 

Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadıar. 
Muhammen 

Mikc\arı bedeli Eksiltme 

İsmi Kil il Lira Saati 

Kaynamış Türk beziri 5000 1975) 

" 
İngiliz beziri 50000 18750) l 5 l"5 

,, İnce bcziri 1500 56250) 

Neft yağı l20l.O 5700 15 

MÜNAKASA GAZETESi 

Beherinin 

Mıkdarı Cinsi muham. bedeli 
100 adet tulum elbise 3 lira 

İlk 
teminatı 

22,50 

Çöp istasyonlarındaki amele için 
Yukarıda cinsi mıkdarı ve muhammen bedelleri yazılı 

olan tulum pazarlığa konulmuşlardır . Evrakı encümen ka
leminde görülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda 
yazılı vesika ve hizasında göstt:rilen ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 3-3-937 çarşamba günü saat 14 
de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) 154 

• • • 
Muhtelif senelere ait olup Haseki hastahanesinin ema-

net kasasına tevdi edilen muhtelif fülcins para ve hüliyat 
listesi hastane kapısına talik edilmiş olup mezkur eşya
ları hastane kasasına emanet bırakanların ilan tarihinden 
itibaren bir ay zarfında hastaneye müracaat ed~rek al· 
maları aksi takdirde kanunu mahsus mucibince muamele 
ifa edileceği ilan olunur. (B) 153 

Mart 

1 

olanların her iki taraftan ödenmesi ve her nevi para münakalesi 
bu gün imzalanan ve Ticaret ve Seyrisefain M;.ıkavelenamesinin 
cüz"ü mütemmimini teşkil eden Kliring Anlaşması ahkamı mu-

cibince yapılacaktır. 
Madde 10 - İşbu mukavelename, 5 ilrincite,tin 936 da meri-

yete girecek ve bir senelik bir devre için muteber olacaktır. İki 
aylık bir ihbarla feshedilmezse aynı müddetlik bir devre için 

kendiliğinden uzayacaktır. 
Ankarada, ıs birinciteşrin 936 da tanzim edilmiştir. 

Branko Lazarevitch uman Menemencioğlu 

Türk tarifo .\~ 

A - Listesi 

Türk tarife 
.\: 

136 
341 D 
49-l B 1, 2 
503 
511 A, B, C 
535 A 
566 
568 
859 B, C 

B - Listesi 
Verilen 

kontenjanlar 
<kilo) 

Skatif 3000 2100 

!~hisarlar u. Müdürlüğünde;! 
87 

\06 A 
107 A 
109 -
118 

500 
3000 
3000 
2 000 

50'J 
500 
500 

7- Müteferrik 

İstanbul Belediyesinden: 

Konservatuvar için lüzumu olan bakır kalıp, Matris 
ve nümune plakları açık eksiltmeye konulmllştur. Bunla
rın hepsine 1269 lira bedel tahmin olunmuştur. Şartna· 
mesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 
N. h kanunda yazılı vesika ve 95 lira 18 kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 16·3·937 salı 
günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(M) 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Eksiltme 
Komisyonundan: 

1- Merkezimize ait Gelibolu istimbot unun tamiri açık eksilt-

meye konulmuştur. _ 
Keşif bedeli 2460 liradır. 
2- İstekliler idari ve fenni şartnameler i 13 kuruş mukabilin-

3
• E.k ·. • · , "' ' ·• c l. t..:_._ "ıı-.1 ..... ; 1 ,..,,. ,,n11 n~ııın alabilir-

- ıltme 16 3-937. sah günü saat 14 de Galatada Kara-
muı.tafapaşa sokağında lstanbul Liman Snhil Sıhhiye Merkezi 
Eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4- Eksiltmeye gireceklerin 184 lira 50 kuruş muvakkat te
mi.mıt .para~ı ile en. az 3000 liralık bu gibi işl er yaptıklarına 
daır bır ehlıyet vesıkas ı göstermesi şarttır. 

?.~~let ~emiryo~ları İşletme Umum Müdürlüğünden: 
Gorulen luzuma bınaen 9-3·937 tarih inde yapılacağı ilan edi

len 780 ton Hemat et piki, 180 t on dökmeci piki eksiltmeıi m ··. 
teakıb ilanla b ildirilecek t arihe talik edilm iştir. ' u 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satınalma Komisyonundan: 

Müteahhit nam ve hesabına 4 ton kualın kumu 

Tahmin edilen bedeli 900 lira olan yu karda miktarı ve cinsi 
yazılı malze me Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalm 
Komisyonunca 15-3 937 tarihınde pazartesi gü nü saat 14 te a 1: 

eksilt me ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisy:n 
dan verilir. 

Talibler in muvakkat teminat olan 67 lira 50 kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerındcki vesai kle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları . 

Edr emit Askeri Satmalma Komisyonundan: 
Tümen birliklerinin ihtiyacı için pazarlıkla 5 a de t yangın tu· 

lumbas ına t alip zuhur etmediğinden 4.3.937 perşembe günü saat 
14 de yeniden ihalc~i yapılacaktır. Yangın tul umbalarının tahmin 
bed~li l 100 lirad ır. ihale Edremit Askeri satı nalma ko · . mısyonu 

bınasında yapılacaktır . Yangın ıulumbaların n kat'i tem inatı 16-
liradır . Evsaf ve şeraitini görmek ve bilmek istiyenler için ko~ 
misyona hergün açık olduğu. 

Karacabey Harpsı Direktörlüğünden: 

Haraya yeniden yaptırı lacak üç adet talim arabası a · ık eksilt
miye konulmu~tur. ~rabala11n ı!1 uhammen kıymeti 750 ' lira olup 
muvakkat temınatı a7 liradır. ihale 15 mart 937 pc.zartesi günü 
~a~t 15 t~ Nara .. merkezind e ya pılacaktır. Şartnamesini görmek 
ı s tıye.nlerı~ ~ergu~ Har~ direktörlüğüne ve Bursa , İstanbul Bay
tar dıre ktorluklerıne müracaatları ilan olunur. 

Satılık o·namo 
80 Beygir 

A.E.G. markalı t lO Wolt. 
600 Amper. daimi cereyan 

Müracaat: Telefon 40340 

125 A 2 
l37 

t - Paşabahçe ispirto Fabrikası için şartnam'!sİ mu
cibince 4800 lira muhammen bed~lli 9 adet istim kontö· 
rü açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. l den 234 B 

2 000 Yalnız toı ve mayi halinde çama · 
şır müstahzaratı. Kendiliğinden 
uzayarak tecdid edilmemek ve 
bir defaya munhasır olmak üzere 

2 - Eksiltme 22·3·937 tarihine rastlayan Pazartesi 
günü saat 15 de Kabataşda Levazım ve mübayaat şube
sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 360 liradır. 
4 - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 

şubeden alınabilir. 
5 - İsteklilerin münakasa tarihinden beş gün evveli

ne kadar fiatsız fenni tekliflerini İnhisarlar Müskirat 
Fabrikaletr şubesine vermeleri ve münakasaya girebilmek 
için de münakasadan azami bir gün evveline kadar ve· 
rilen tekliflerin muvafık bulunduğuna dair mezkur şube
den vesika almaları lazımdır. Son gün vesika verilmeye· 

cektir. 
6 İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan ve-

ralarıle ~ırlıkte tayın' edıleİı gün ve-~aatl~ı;: aili'geÇen nft..: 
hm Komısyonuna gelmeleri ilan olunur. ·'656,, 93 3 - 4 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret mu hadeltr 

(Geçen nüıhadan devam) 

Madde 3- Üçüncü bir devletle münakid olup yukarıdaki mad
delerde t~sbit ed_il~n en ziyade müsaadeye mazhar millet kaydı: 

1- Yuksek Akıd Taraflardan biri canibinden hemhudud mem
leke.tlere, ~ududun her iki tarafından 15 er kilometreyi tecavüz 
~t.mıyen bır . mı~taka dahilinde, hudud ticaretini kolaylaştırmak 
ıçın ba~şedılmış veya bahşeôilecek olan imtiyazata; 

. _2 - Akid T~raflardan biri canibinden evvelce akdedilmiş veya 
bılahara akdedılecek bir gümrük ittihadından mönbais müaaada
lı m<lhsusaya; 

3.- Türkiye~i?, 1923_ de. Osmanlı İmparatorluğundan ayrılan 
arazıye bahşettığı veya ılerıde edebileceği menafi ve müsaad:ıtı 

mahsusa ya; 
tatbik edilmiyecektir. 

.. Madde 4 - Yü~ıek Akid Taraflardan birinin tabii veya mamul 
mustahsalatının bır veya birkaç memleketi salise arazisinden 
transit suretile geçtikten ıonra diğer taraf arazisine idhallerinde 
men'e memleketten doğrudan dotruya idhalleri halinde alınan 
gümrük rüsumundan, harçlardan ve gümrük mürettebatından baş· 

kasına ~eya .daha yükseğine tabi olmıyacaklardır. Bu hüküm doğ
ru transıt edılen eşya hakkında oldu~u gibi aktarma tekrar am
balaj yapılmasından veya antrepoya vazından ıonra ~ransit edilen 
eşyaya da tatbik olunur. 

Ma.dde 5 -: .. Yüksek Akid Taraflar seyrisefain, turizm veya 
kommı vuııyaıorler hakkında en ziyade müsaadeye mazhar millet 
muamelesini nıütekabilen bahşetmeği taahhüd ederler. 

Madde 6- Yugoslavya ilişik (A) listesinde göıterilen Yugos
lavya m.en!eli. müıtah~alatı Türkiyeye serbestçe ve hiç bir kayıd 
ve tahdıdıız ıdhal edılecektir. 

• İli~ik (~) listesinde gösterilen Yugoslavya menşeli müıtahsa
latın ıdhalı her maddeye tahsis edilen miktarda munhuır olacak
tır . 

Yugosla;ya, ayrıca Türkiyede meri olan umumi kontenjan 
kararnameıınden de istifade edecektir. 

Madde 7- Türk~ye, _Türkiye menşeli müstah.alitı Yugoslav· 
yaya serbestçe -ye hıç bır kayıd ve tahdidsiz idhal edecektir. 

Madde 8- işbu m'!kavelenamenin meriyeti e1nuında Akid 
Taraflardan biri diğer Akid Tarafın idbalatını esaslı ıurette za
rardide edecek yeni memnu iyet veya tedbirle mütekabil emtia 
mübadelatı muvazenesini haleldar edecek olursa zara ·· T , r goren a-
ra~ın derhal müzakerata başlanmasını talebe hakkı olacaktır. Eğer 
muzakerata batlanmak talebinin dermayan edildiği tarihten iti-

234 E 
276 D 

den 297 A 
306 A 
324 c 
328 A 
341 c 
342 A 
346 c 
362 
378 A, B 
378 c 
378 D 
3791 c 2 
379 l D 2 -·"' - ... _, -
379 2 B 1, 2, 3 
379 2 c 1, 2, 3 
379/2 D 1, 2, 3 
385 
39.ı 

400 
401 
418 
427 B 

den 469 

den 469 

535 B l 
535 B 2 

Bay Elçi, 

5 000 
15 000 

l 500 Yalnız 
2000 
5000 

10 {)00 
5000 
5 000 

500 
1 000 
l 000 
l 000 
5 ()()() 
5 000 
5000 
- ooo 

2000 
5000 
3 000 

500 
500 
500 
500 

5000 
500 

büro eşyası 

30 000 Yalnız beyaz çimento ve manye
ziyumlu çimento 

2 000 000 Yalnız denizaltı inşaatında kul· 
lanılacak çimento 

30 000 
15 000 

Ankara, 28 birinciteşrin 936 

Bugün imzalanan Ticaret ve Seyrisefain Mukavelenamesine 
b.ağlı menşe şehadetnamesi nümunesinde gösterildiği üzere kli
rı~g hes~~l arında "emtia bedelinin fob kıymet üzerinden hesap 
edıleceğını, ıon gunlerdeki müzakerata atfen Zatı Devletinize 
arz ile müftehirim. 

İhtiramatı faikamı lutfen kabul buyurunuz Bay Elçi . 
Hariciye Vekileti Katibi Umumisi 

Büyük Elçi 
Numan Menemencioğlu 

Bay Branko Lazarevitch Cen bları 
Yugoslavya Kıralı Hazretlerinin Orta Elçisi 

Ankara , 28 birinciteşrin 936 
Bay Büyük Eiçi, 
Bugünkü tarihli b ~rveçhi2ir mektubunuzu aldığımı Zatı Dev

letinize bildirmekle müftehirim: 
"Bugün imzalanan Ticaret ve Seyrisefain Mukavelenamesine 

bağlı menşe şehadetnnmesi nümunesinde gösterildiği üzere kliring 
he~~b~arında e~tia be.telinin fob kıymet üzerinden hes!lp edile
cegının, son gunlerdeki müzakerata atfen, Zatı Devletini:te arz 
ile müftehirim. 

~htiramatı faikamı lutfen kabul buyurunuz Bay Elçi" 
işbu İfarınızdan dolayı Zatı Devletinize tefekkür ve m uhte

viy~tile mutabık olduğumu, Hükumetin namına, beyan ederim. 
lhtiramatı faikamı lutfen kabul buyurunuz Bay Büyük Elçi. 

Bay Numan Menemencioğlu 
Hariciye Vekaleti Umumi Katibi 

Yugoılavya Elçiıi 

B. Lazarevitch 

i Büyük El~ 

1 .. . . . Resm: Gazele 19-2-937, aayı 3538 

Turkıye ·Fınlandıya 1 ıcaret ve Seyrisefain Muahedenamesine 
müzeyyel itilaf ile yeni Ticaret Mukavelesinin tasdikına 

dair kanun 

imtiyaz sahibi ve yazı işleri 
Direktörü: l smail Girit 

Basıld ığı yer : ARTUN Basımevi 
Gala ta BilRir ıokak No. 10 

, b_aren bu_ m.üzaker~ bir aylık bir müddet içinde müşterek bir iti
lafta yenı . ~ır suretı tesviyeye müncer olmazsa itbu mukavelena
'lle menafıı haleldar olduğu kanaatinde bulunan Akid Taraf ca 
r.ibinden bir aylık bir mütekaddım ihbarla her zaman fe1hedile
cektir. 

Madde 9 - Her türlü alacakların, itbu ticaret mukavelena
mesiniu mer'iyeti müddetince icra olunan ticari mübadelelere aid 

Kanun No. 3126 Kabul tarihi: ' O 2 937 
Madde 1- Türkiye Cümhuriyeti il~ Finlandiya Hükumeti ara· 

smda 12 ağustos 1929 tarihinde Ankarzda imzalanıp l 71H numa-



1 Mart --
1 . . . l T" t e Seyrisefain Muhade· ra ı kanunla tasdık edılmış o an ıcare v 

. . 36 "h' d A karada imzalanan 
namesıne zeylen 20 hazıran 19 tarı ın e n .. 
"t"l "f · · d · l t temmuz 1936 tarıhın-ı ı a ıle aynı larıhle Ankara a ımzn anıp . 
d . . M k ı · ve merbutu lısle ve e merıyete konulan Tıcaret u ave esı 
munzam protokollar kabul ve tasdik edilmişııtir. . 

Madde 2- Bu kanun neşri tarihinden muteb.erdır. . . 
Naddc 3- Bu kanunun hükümlerini icraya icra V ckıllerı He-

yeti memurdur. 17-2-1937 
Resmi Gazete 19·2-H37, sayı 3S3S 

2 v t 1929 tarihli Türkiye ve Finlandiya arasında J agus os 
ı itilaf Ticaret ve Seyrisefain Muahedesine müzeyye 

Zirde vaziülimza usulen salahiyettar murahhaslar, !ürk.iy~ ;e 
Finlandiya arasında 12 ağustos 1929 t ırihli Ticaret ve eyrıse aın 
Muhndesinde aşağıdaki tadili icraya karar _;er.mişlerdir: . 

Madde 1 Mezkur muahedenamenin 2::>ıncı maddesının altıncı 
fıkrası kaldırılmıştır. . . 

Madde 2 İşbu müzeyyel itilaf, Türkiye ve Fınlandıya ara-
sında 12 ağustos 1929 tarihli Ticaret ve _Seyrisefain M~a~~dena-

. . " . .. _ .. k"l d r işbu müzeyyel ıtılaf, her 
nıcsının mutemmım cı.;zunu teş 1 c e · "b 
. . t "b"ne arzolunacak ve taıvı 
ıkı memleketin teşrif uzuvlarının asvı 1 

.. 

edildiğine dair tarafeynce yapılacak tebliğden 10 gun sonra me· 

tiyet mevkiine girecektir. 
d iki nüsha olarak tanzim Ankarada, 20 haziran 1936 tarihin e , 

edilmiştir. 
Onni Talas Şükrü Saracoğlu 

Türkiye ve Ffolandiya arasında Ticaret Mukavelesi 

Türkiye Cümhuriyeti Hükumeti ve Finlandiya Hük:meti,. ~~i 
memleket arasındaki ticari mübadeleleri kolaylaştırma ve 10 ı· 

d k. hk " kararlartırmışlardır: 
şaf ettirmek nrzusile, aşağı a 1 a amı k 1 k 

Madde 1- Finlindiyaya idhali bütün memle. e~ ere arşı 
· h • b" nizama tabı maddeler umumi ıurette tatbik edılen ususı ır . 

_ t 
1 

k _ Türk men . eli emtia Finlandıyaya serbest· mus esna o ma uzere, • 
çe idhal edilecektir. 1 y· ı · d" 

Madde 2- Merbut 1 numaralı li.stede ıayı ı ın an ıya men-
şeli emtia serbest olar~k, merbut 2 numaralı listede tadad. olu· 

l . . b 1. t d her maddede tahsis edilen kontenjanlar nan ar ıse ış u ıs e e . . 
hududu dahilinde Türkiyeye iJhal edılecektır. .. • . 

B d d F. l" dı"yada Türkiyede mer ı umumı ıdhal un an maa a, ın an • 
rejiminden i stifnde etmesi mukarrerdir. . . • 

Madde 3 _ işbu mukaveleye tevfikan vakı tıcarı mübadelele· 
l Kli ing Mukavelesi re aid tediyat, bugünkü tarihle imzn anan r 

hükümlerine göre yapılacaktır. . . 
Madde 4 Aidd Tarafların yekdığerıne ihrac ~dece~l~ri iki 

1. t"aya merbut nümuneye tevfıkan ıkı mem-memleket menşe ı em ı • . 
ı k l "h" tt nıakamları tarafından nüshateyn olarak tanzım 
c et sa a ıye ar . . M k • 
d ·1 · b" şe şehadetnamesı terfık olunacaktır. ez ur şe-

e ı mış ır men . - ld - - -k ·d 
h d l · 2 nci B nüshaları ıdhalatın yapı ıgı gumru ı a-

a etname erın • "dh t ·, 
· d lnndıktan sonra aynı ıdare tarafından ı " a.çı 

resınce amga 
memleketin ihrac bankasına tevdi edilecektir. . 

Bilvasıta ihracat yapıldığı takdirde, menşe şehadetnamelerı· 
· · menşe memleketin konsolosluğunca irsalitın bir kıı-

nın yerıne, . . 
mına aid olarak verilmiş ( A ve B) yenı menşe şehadetnamelerı 
ikame edilebilecektir. 

Bu suretle tevdi olunan menşe şehadetnameleri ancak, esas 
şehadetnamelere nazaran mürselünileyh ~~m_leketle~e tahs~s edi
l emtia mikdarma isabet eden kıymetı ıhtıva eylıyecektır. Ev· 
ve:ıki fıkra ahkamı işbu menşe şehadetnamelerine de tatbik edi-

lecektir. . . _ _ , . 
Madde 5- işbu mukavele, bir senelık muddetle mun akıd 

olup 1 temmu7 1936 da mer' iyet mevkiine girecektir. 3 ay evvel 
ihbar suretile feshedilmedikçe senelik müddetler ile zımnen uza

tılmış olacaktır. 
Ankarada, 20 haziran 1936 da tanzim edilmiştir. 

Onni Talas Şükrü Saracoğlu 

Türk tarife .\" 
285 

Liste: 1 

286 
295 Yalnız ağaçtan dokumacı tezgahı, akümülatör mücer· 

ridleri ve teferruatı 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaletinin mütekaddim mü-303 

323 B 
c 

324 A 
326 
328 A 
330 A 
331 
334 
340 

342 B 
363 
366 B 

367 
368 
369 

c 

saadesile 

Yalnız tomı.r halinde gazete kiğıdı 

Sünger ve süzgeç kağıdından maaduı 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaletinin mütek•ddim 

saadesile 

370 B Yalnız yirmi numarad!ln yukarı olanlar 
370 c 
371 
372 
373 
379 D 1, 3, 4 
379 1 E 
3792 E 
3793 
464 Yalnız sanayide müstamel her nevi ıünger taşı 
485 
487 
488 
505 
538 B C 
552 
664 Ziraat Vekaletinin mütekaddim müuad'!ıile 
709 

mü-

MÜNAKASA GAZETESi Sayfa .1 

Gelecek üç gün zarfında vuku bulacak 
Münakasa ve Müzayedeler hakkında Ticaret ve Zahire Borsası 

MUHTİRA ~aa3l 27 - 2 - 1937 

~·-

Salı 2-3-937 

Yalova sıfat istasyonu ikmali inşaatı - yeni Fenerbahçe yolunda 
tesviye: turabiye ile bordür inşası (İstanbul Bel.) ,\; 272·'l75 

A. Kavağı sahil sıhhiye M. binalarının tamiri (İstanbul Liman 
sahıl sıhhiye M.) ,\; 275 

Cibali ambarında 2 yük asansörünün tesisatı. (İnhisarlar İd.) .\: 247 
Yüz havlusu: 1352 ad. - terlik: 676 ve 3140 ç. - tire çorap: 3140 

ç. Battaniye. subay. 350 ad. - erler için: JOOO ad. {Tophane 
Levazım) .\:270·269-281 

Haki gabardin: 10200 m. (MMV) .\: 27.ı 
Yazlık elbise: 281 takım (Askeri fabrikalar) .\: 276 
Be~ediyeler müşterek bütçesinin Vilayetlere sevki (629 paket) 

(lst. Belediyesi) .\; 272 
Magnezyumlu meş'ale: 2500 ad. {Devlet Demiryolları) .\~ 275 
1000 kilo çe1' er baskül: 10 ad. (Çorlu Kor. Kom.) .\~ 277 
Lastik balon: 1500 ad. (MMV) .\~ 277 
Yulaf: 53 ton (İstanbul Komutanlığı) .\ : 276 
Yerli kok kömürü: 340 ton (Ankara Levazım) No. 283 
Su kaptaj amelyesi. (Çorlu Belediyesi) • No. 282 

Çarşamba 3-3-1937 

Afyon 
,, 

MADDE 

: ince 
: kaba k' 

Araşit yağı 

Arpa 

" 

: yemlik çuvallı 
: Anadolu 

Av derisi 
,, 

" ,, 
,, 
,, 

" 
" ,, 

: çakal 
: kedi 
: kunduz 
: porsuk 
: 1ıanıar 
: tilki 
: tavşan 
: kurt 
: zerdeva 

Ayçiçeği yağ: 

Badem : kabuklu 
,, iç 

ad 

" ,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

ithalat 

Ton 

13 

SATIŞLAI{ 

Aıogari 
ihracat Kiloıu ı 
Ton Kr • Pa . 

520 

4 20 

---ı ç 250 
" 225 
• 1600 
,, 660 
,, 
,, 600 
a 25 

400 
ç 5400 

A:uımi 

Kilosu 

Kr. Pa. 

600 

250 
1700 

IOOO 
26 -
500 

5500 

Bakla 
Bezelye 
Börülce 
Buğday Eks. yumuşak 26R - 6 ıo - 6 14 

Ş ile·Ağva yolunda Gökıü köprüıünün inşaatı (İıt. Nafıa müd.) 
.\: 269 

Kayseri Tayyare fab. merkez binasına bir kat ilaveıi. (Kayseri 
Kor. Kom. ı .\: 272 

Erat pavyonu ikmali inşaatı (MMV) .\~ 275 
Ankara mezarlığında muhtelif bina inşaatı (Ankara İmar M) .\: 276 
Malkara elektrik teıisatı (Malkara Belediyesi) .Y 255 
Kağıthane kışlası elektrik tesisatının tamiri. (İstanbul Kom .) .\'.277 
Patiska: 238300 m. • kefenlik bez: 10000 m. çorap: 18000 ç. -

(Tophane Levazım) .\~ 270-272 
Mendil: 17000 ad. (MMV) .\: 276 
Mahruti çadır (Manisa vilayeti) .\: 280 
Kışlık elbiselik kumaş: 63000 m. - kaputluk kumaş: 42300 m. 

(Jandarma Komutanlığı) .\: 276 
Benzin motörü (90 brake beyg.) ; 2 ad (Deniz Levazım) ,\: 246 
Likör şişeleri için mantar: 750000 ad. tİnhisarlar İdar.) .\" 280 
Buz mıhı: 150000 ad. (Tophane Levazım) .\~ 281 
Kitap ve mecmua: (Ankara Mek. Hıfzıs. Enı.) 279 
Sabun 12 ton. (Selimiye) .Y 274 
Bulgur: 59 ton (İstanbul Komutanlığı) .\'.: 276 
Gaz: 9200 k. (Lüleburgaz) X 277 

Galata rıhtımının terfi amelyesi: (İst Liman İşlet. İdar) No. 283 
Tulum elbiseıi: 100 ad. - aygır deposunun ikmali inşaatı-Yıldız 
fidanlığının elekt. tesisatı - konıerv. için metod ve etüd. (İlt. 

B~lediyesi ) No. 283·282 
Çıralı çam direK-i: 2200 ad . (Sivas PTT Müd.) 282 

Perşembe 4·3·1937 

., 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

Bulgur 
Burçak 
Ceviz 
Çavdar 
Darı 

,, 
Fasulye 
Fındık 

" ,, 
Haşhaş 

,, 
ipek 
İrmik 
Kaplıca 

K~çikılı 

Kenevir 
Kepek 
Keten 

" Koza 
Kuş yemi 
Mercimek 
Mısır 

,, 
Bahçeköy orman Fak. çalışma binası inşaatı. (Nafıa Vek.) .\' 276 1 Nohut 
Taşkışlanın tamiri. - Davut paşa kışlasının elektrik tesisatı. (İıt. ,, 

Komutanlığı) .\~ 277-276 
Adapazarı . Hendek y?lunun 1460 m. kısmının tamiri (Kocaeli Pamuk 

,, 

: yumuşak 
ekı. ıert 

sert 
sümter 
kızılca 

: mahlut 

: iç 

: beyaz 
: sarı 

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

: tohumu 
: yağı 

: yeni mahsul 

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

Vilayeti) .\~ 280 

1 

Pamuk yağı : 
Eti mesutta tohum temizleme bina~ı. inşaatı (Ankara Vilayeti) .\:280 ,, tohumu: 
Fildikos fanila: 2400 ad • spor fanıla: 1200 ad. • çorap: 2000 ç. • Peynir beyaz: tam yağlı 
keten şerit: 16000 m. - nevresimlik bez: 3200 m. perçin, perçin ,, ,, : yarım yağlı 
pulu: 80000 er. ad. tTophane Levazım) X 277-281-280 ,, ,, : yağsız 
Kışlık elbiselik kuınaı;: 18000 m. kaputluk kumaş: 8222 m. Peynir kaşer: yağlı 

(Jandarma Komut.) No. 'l77 ,, ,, : yağsız 
Yün keçe: JIO m2 -yeşil ve kırmızı bez: 5 •r yüz metre. - muşam· Razmol 

ba (beyaz ve kahve r.) 230 m. • linoleum 1900 m. - elektrik Susam 
motörü: 1 ad .. bobin kurutma tertibatı. • enjektör - kalopil ,, yağı 
kavanozu: 1500 ad.- dana derisi: 250 k. ·köıele 400 kilo - krom· Tiftik 
lu kösele: 40 k. adi tuğla: 87000 ad. (Devlet Oemiryolları) ,, 
No· 271-251-275 ,, 

Camaşırhk bez: 300000 m. • kumaı: 40-60000 m. (MMV.) No. 276 ,, 
,, Yani'ın tulumbaları: 5 ad. (Edremit) No. 283 

Muhtelif tezgah: 4 ad, (MMV) No. 250 ,, 
Eşref paşa haat. için ııhhı alat ve malzeme. _(İzmir Vil.) No. 273 Un 
Misket şarabı şişeleri için etiket, 125000 ad. (inhisar, İdar.) No. 274 
Su borusu: 1000 m-temizleme musluğu: 3 ad. - sabun-22 ton 

,, 
,, 

-kuru fasulye: 42 ton. (İst. Komutanlığı) No. 275-276 ,, 
Çamekinh·dolap: 1 ad. (Yüksek Deniz Ticaret Mek.) No. 275 Yapak 
Kösele, balmumu, perçin iibi muht. malzeme (Jandarma ,, 

Komutanlığı) No. 277 ,, 
Arpa: 139 ton (Lüleburgaz) No. 276 

Yulaf 
" 

: yeni mahsul 

: oğlak 
: ana mal 
: çengelli 
: deri 
: kaba 
: sarı 

~ J - -
: ekstra ekıtra 
: ekstra 
: 1 inci yumuşak 

,, ıert 
: Anadolu 

,, tabak 
: Trakya kırkım 

,, tabak 
Kışlık sebze, 6 kalem (Ankara Levazım) No. 271 

Zeytin yağı : ekıtra 
* Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. ,, ,, : yemeklik 

,, ,, : sabunluk Hamiş : "No.,, işareti ilanı havi gazetemizin sayısını iÖllerir. 

Telgraflar 26 2 937 

12 50 

9 -
300 

33 75 

7 50 

4 50 

60 
20 

16 75 
16 

6 25 
63 50 

3 -t 

3 25 

37 25 
27 25 
10 -

30 -

102 

13 -
20 50 

400 5- 5 5 

14 35 

16 27 50 

124 65 67 

K.S. 
Liıte: 2 

Londra Mısır Laplata 2:ci kin. tahmili korteri 23 şi 9 p Ki 3 35 
,. keten tohumu ,, ,, t 11 15 7 12 

Türk tarife 
No. 

324 c 
328 B 
341 c 
379 2 c 2 
379 2 D 3 
447 A Yalnız tamamen kauçuktan cizme, galof, 

Senelik 
kontenjanlar 

(ton) 
250 

50 
300 

5 

banyo ayakkapları ve şoıonlar 15 

(Devamı var) 

,, onu st. ş. ,, 
Anvers Arpa Lehistan Şubat ,, 100 ki. 125 B. Fr. ,, 5 30 
Liverpul Buğday Mart ,, 100 libr. 8 şi 4 5 8 p. ,, 5 69 
Şikago ,, Hartvintcr Mayıs ,, Buşeli 131 J 8 Hnt ,, 6 08 
Vinipek. ,, Manitoba ,, ,, ,, 124 J 2 ,, ,, 8 76 
Hamb. iç Fınd. Giresun derhal tahmil 100 k.154 R M. ,, 78 03 

,, ,, Levan ,, ,, ,, ,, 153 ,, ,, 77 52 

İşaretler : ki (kilo), ad (adet), ç (çift), kr (kuruş). pa (para), şi 
(tilin), sa (1&ntim), ıt (sterlin), RM tRayhımark), p (pen
ni), B. Fr (Belcika frank), t (ton). 
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ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS Ptra. 450 

6 " " 850 
12 " " 1500 

Etranger : 12 moiı Ptrı. 2700 

Le No. Ptrs. S 
Pour la Publicite ı'adresser 

i. l' Adminiıtration 

1 ere Annee No. 283 

Tableau 
Objet de l'adjudication 

•• 
MUNAKASA 

GAZETESİ 

journal Quotidien des Adjudicationı 

LUNDI 

Synoptique des Adjudications 
Mode Prix Caution. Lieu d'adjudication et ele Jours 

1 

' 1 

: 

d'ad1°udicat. eıtimatif Provisoire Cahier des Charges 
-

__________ .;..;.. ________ _.: ____________________ ~ 1 

~--~------------------------------------------~~----~------- ~I 
A) Adjudications au Rabais 

Conıtruction-Reparation- Trav. Publics 
Materiel de Construttion-Cartographie 

Trav. de aurelevement du quai de Galata (150 m.) 
(aj .). 

Conatrudion de chauasee, maiıons d'equipe, tra· 
vaux d'art, nivellement ıur le tronçon Satch· 
tepe-Kizilyolcouche de la route de Transit (cah. 
eh. P. 500) 

Preparation carte actuelle bourg de Guemlik (60 ha) 

Habillement - Chaussures -· Tissus-Cuirs. 

Combinaiaona de travail (pour ouvriers service voi
rie) : 100 picces 

Transport-Chargement - Dechargement 
Travaux de chargement et dechargement de houille 

eoke et materiel İl Oerindje (pendant 1 an) (aj.) 
Transport de Hendek a A dapazar et lzmit respect. 

de 274 t . et 100 t. de taba es en f euilles 

Travaux d'l111primerie-Papetcrie 
Notes imprimeea : 64 pieces (ai-) 

Provisions 

Farine: 200,5 tonnes (cah. eh. P. 135) 
Broyır• de 1400 tonnes de ble 

Combustible - Carburant- Huileı 

Publique 

Pli cach. 9, 889 86 6245 -

Publique L. 27 la ha. 121 50 

Gre a grc L. 3 la p. 22 50 

Gre a gre 1718 27 

,, 120 -

Publiquc 180 - 14 -

Pli cach. 26967 25 2022 55 

" 
8998 60 674 90 

Adın . Exploit. Pt. lstanbul 

Chef Constr. Route. Transit, Erzeroum 

Municipalitc de Gueml\k 

.ll Com. Perm. Municipalite lstanbul 
Secretariat ,, ,, 

1 Com. F.xpl.Ch. Fer Etat H.pacha 

Dir. Gen. Monopole Kodjaeli 
,, ,, ,, Kabıtache 

Com. Ach. Comm. Ist. Findikli 

Com. Ach. Place Forte lzmir 
Com. Ach. lntend. Iat. Tophane. 

3-3-37 

7-4-37 

11-3-37 

3.3.37 

5-3-37 

8-3-37 

1-3-37 

17-3-37 
15.3.37 

\ 

10 

15 

14 -

15 -

15 -

16 30 

11 - -
15 -

H uile de lin: turque : 5 tonnea- anglaiae : 50 ton· 
nea- Leıer• : 1,5 tonnea- Terebenthine :12 t.
Seecatif : 3 tonnes 

Pli cach. 29087 50 Adm . Ch. Fer Etllt Ankara 26-3-37 15-15-15 

Coke indigene : 340 tonnes (aj.) 

Divers 

Mouleı en cuivre, matrices, plaques-modclea (pour 
le ConHrvatoire) 

Voiturea d'exercice; 3 pieces 

Reparation steamboat "Guelibolou" (cah . de P. 13) 
Sable "Kualin" (Kaolin ?) : 5 tonnes 
Pompes d'incendie : 5 pieceı {aj.) 
L'adjud. relative aux 780 tonnes de hematite et 

180 tonneı de fonte a ete ajournee ıine die 

Gre a gre 

Publique 

,, 

" 
" Gre a gre 

Dep. Mater. Ank.-Chef Exped. H.pacha 

9860 - 379 50 Com. Aeh. Dir. lntendance Ankara 

1269 - 95 18 J Com. Perm. Municipalite latan bul 
\ Dir. Econom. " ,, 

750 - 57 - f Dir. Hara Katadjabey 
' " v c tcrinaire lstan bul 

2460 - 184 50 Oir. Sanit. Littoral Pt . lstanbul 
,00 - 67 50 Com Ach. O. Gen. Fab. Militaires 

1100 - 165 - ,, ,, Militaire Edremit 
Chemins de Fer de l'E.tat 

F ournisseurs et Entr.epreneurs 
Negociants, Commissionnaires, Hommes d'affaires! ! ! 

Tous vos concurrents lisent journellement le 

" MÜNAKASA GAZETESİ " 

2·3-37 

16-3·37 

15-3-37 

16-3-37 
15-3-37 
4-3-37 

Seul journal d'affaires donnant, au jour le jour, le texte complet de toutes les Adjudieations, suivi 
d'un Tableau Synoptique des Adjudications du jour, d'un Memento de celles qui auront lieu dans les trois 
joun suivants; les Traites de Commeree et Accords de Clearing, et en general les Lois et Decrets-Lois, 
interessant les hommes d'affaires, le mouvement de la Bourse des Changes, de la Boune du Commerce et 

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

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

15 -

14 -

15 -

14 -
14 -
14 -

• 

ADMINISTRA'l1U1'4 

Yoghourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T elephone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Adre11e Telegraphique: 
l•tanbul - MÜNAKASA 

1 MARS 1937 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 
(Pour les troia jours suivants) 

nm: -
Mardi 2 Mars 1937 

Achcvement conıtr. station a Yalova- Trav. nivellement et cons
truction bordure sur la route Fenerbahtche (Municip . lstanbul) 
,\; 27'J.-275 

Rt;par. hatim. Dir. Sanit. a A.Kavak (Dir. Sanit. Ut. Pt. lıt.) .'\~ 
275 

lnıtall. 2 monte-charges au depôt de Djoubali (Monopoleı) .\! 247 
Serviettes pour visage : 1352 p. - Pantoufles : 676 et 3140 paireı· 

Chaussettes en fil: 3140 paires- Couverture1 pr. off. 350 p.
pour soldat : 1000 p. (lntend. T phane) .'\~ 270-269- 28l 

Gabardine kaki : 10200 m. (Defense Nationale) .\: 274 
Uniformes d'ete : 281 piecea (Fabr. Milit.ıires) :\~ 276 
Exped. aux Vilayets burlget commun Municip.aİites : 629 paquets 

(Mun. lstanbul) .\~ 27'2 
Torches au marnisium: 2500 p. (Chemins de Fer Etat) .\~ 275 
Baacules de 1000 k. : 10 p. (C. A. Tcborlou) ~; 277 
Ballons en caoutchouc : 1500 p. (Defenae Nationale) .\~ 277 
Avoine : 53 tonnes (Comm. lıt. Findikli) X 276 

Coke indigene: 34() t. (lntend. Aakara) No. 283 
Captage de l'eau d'une souree (Mun. Tchorlou) No. 282 

Mercredi 3 Mars 1937 

Constr. pont Gueuk.ou (route Chile-Aıhiva) (Dir. Trav. Pub Ist.) 
.\ : 269 

Adjonct. etage au batiment centr. fabr. avions KaiHeri (C. A. 
Kaysseri) ~:\~ 272 

Achevement constr. pavillon (Def ense Nationale) .\: 275 
Constr. divers locaux au ciıaetiere Ankara (Dir. Reıtaur. Ankara) 

.\~ 276 
lnstall. clectrique de Malkara (Municip. Malkara) .\! 255 
Repar. install. electr. caserne Kiathane (Comm. lst. Findikli) .~! 277 
Batiıte: 238.000 m.-Toile pour linceul: 10000 p.- Chausaettes : 

18000 paires (lntend. Tophane) .\: 270-272 
Mouchoirs: 17000 pieceı (Defenıe Nationale) .\: 276 
Tentes coniques : 20 p. (Vilayet Maniıu) ·'~ 280 
Etoffe pour unif. hiver : 63000 m.- ld. pour capotes : 42300 m. 

(Comm. G . Gendarm.) ,\: 276 
Moteur a benzine (90 CV. brake): 2 p. (lntend. Marine) .,! 2-46 
Bouchons pour bouteilles lıqueurs: 750.000 p. (Monopolea) .\~ 280 
Clous pour marches glace : 150000 p. (lntend. Tophane) .\' 281 
Livreı et revueı (lnıt. Centr. Hygicne Ankara) .\; 279 
Savon : 12 tonnes (Selimie) .\! 274 
Gruau : 59 tonnes (Comm. lst. Findildi) .i\: 276 
Petrole : 9200 kilos (Lulcboura-u) X 277 

Trav. surelevement quai da Galata. (Adm. Expl. Port lıtanbul) 
No. 283 

Combinaiaonı de travail: 100 p. (Mun. Iıtanbul) No. 283 
Achevement constr. depôt etalens-Install. electr. pepiniere Yil

diz-methodes et etudes pr. Conaerv. {Mun. İıtanbul) No. 282 
Poteaux en pin resineux: 2200 p. (Oir. P. T. T. Sivu) No. 282 

jeudi 4 Mars 1937 

Constr. loca! pour etudes a la F ac. foreat. Bahtchekeuy (Mln. Trav. 
Publicıı) .\~ '1:16 

Repar. easerne Tachkichla- lnıtall. electr. caserne Davoutpacha 
(Comm. Ist. Findikli) .\!. 277- 276 

Repar. fondadament. tronçon 1460 m. route Adapazar·nendek (Vi
layet Kodjaeli) .\! 280 

Construction local pour nettoyare graines a Etime11out (Vilayet 
Arıkara) .\ ! 280 

Flanelles fil d'Ecoue: 2400 p.- ld. aport: 1200 p.- Chau11et
teı : 5000 paireı- Ruban de lin : 16000 m.- Toile pour ne
vresim• ; 3200 m.- Rivets, rondelles ete. : 80000 pieces eh. 
(lntend. Tophane) .\~ 277 ~81-280 

Etoffe pour unif. hiver : 18000 m.- ld. pour capoteı : 8222 aıc· 
tres (Comm. C.. Gendarm.) .,! 277 

Feutre de laine : 310 m2- Toile verte ~t rouıe : 1000 metres 
(Ch. Fer Etat) ,\ ! 275 

Toile pour linge: 300.000 m.- Etoffes pour capotea : '40-60000 
m. (Defense Nationale) .\! 276 

Toile ciree (blanche et brune): 230 m.- Linoleuıa : 1900 m.
Moteur electr. : 1 piece- lnatall. aechaıe bobinH- lnjecteur· 
Bocaux pour calopile: 1500 p. Peaux de veau: 250 k.
Cuir : 400 kiloı- ld. chrome : 40 kiloı Briquea ordinairea : 
87000 pieces (Chemins Fer Etat) .\~ 271-251 275 

Etablis. divera: 4 p. (DCfense Nationale) No. 250 
lnstruments et fourniture aanitaire pour h6pital Echrefpach111 

(Vilayet lzmir) No 273 
Etiquettea pour bouteillea muacat : 125000 pieces (MonopolH) 

No 274 
Tuyau d'eau: 1000 m.- Robinets de vidani'•: 3 pieces fComm. 

lst. Findikli) No 275 

1 
Armoire vitree ete. (Ec. Super. Comm. Maritime) No 275 
Articles divers (cuir, courroieı, riveta, dre ete.) (Comm. Gen-

darmerie) No 'n1 
Savon: 22 t.- Haricots aeca: 42 t. (Comm. lıt. Findikli N. 276 
Orge : 139 tonnes (Lulebourgaz) No 276 
Legumes d'hiver : 6 lota (lntend. Ankara) No 'nl 
Pompes a incendie : 5 pieces (Edremit) No 283 

* Les asterisqueı indiquent une vente par voie de ıurenchere. 

N. B.- Leı Nos indiqueı en regard dea ıuticles sont ceux du 
iournal dana lequel l'avia a paru. 


