
ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin 
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Ecnebi memleketler için 
12 aylığ-ı 2700 

Sayısı S kuruş 
Reami makbuz bedeli olma· 
yan tediyat makbul değ-ildir. 

Yıl: l Sayı : 276 

iÇiNDEKiLER: 

a) Münakasalar 

- Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Çatalca için zeytin yağ'ı: 4000 kilo (temdid) 

Komutanlığı) 
Sabun : 22000 k. (temd) (İst. Kom.) 
Arpa: 139 ton (Lüleburgaz) 

(lıt. 
20.2.937 11 -
4.3.937 16 -
4.3.937 ıs -

Yulaf: 53000 k. - bulgur: 59000 k. - kuru fasulye: 
42000 k. (Çatalca Tümen.) 2-3-4.3.937 14 

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

Bahçeköy Orman Fak. Qalışma binası inşaatı (Nafıa 
Vekaleti) 4.3,937 ıs 
Frat suyu üzer. 60 m. lik bir demir köprünün in· 

(N f V k ) 
2.4.937 15 

şa ve montajı a ıa e . 
Mezarlık muvak. gasilhane ve bekçi binaları 

inşaatı (Ankara imar Müd.) .. 3.3.937 17 
Sivasta 4 dükkanın inşaatı (tehir)(Sivas Evkaf Mud.) 1 3.937 14 

3 - Elektrik·Havagazı-Kalorifer tesisat ve Malzemesi 

Havza şehri elektrik tesisatı (Havza Belediyesi) 
Davutpaşa kışlasında elektrik tesisatı (lst. kom.) 

29.3.937 16 
4.3.937 lS,30 

4 - Mensucat, Elbise, K uodura, Çamaşır v.s. 

Kışlık erat elbiselik. kumaş: 63000 m. - Kaputluk 
kumaş~ 4?.300 m. (Jandarma G. kom. Ankara) 3.3.937 10 -

Nevresimlik bez: 3200 m. (Tophane Levazım.) 4.3.937 14,30 
Haki elbiselik şayak: 24600 m.(MMV.) 5.2 937 11 -
Kaputluk kumaş: SS-60000 (MMV .) 4.3.937 15 --
Çamaşırlık bez: 300000 m. (MMV.) 4.3.937 11 
Mendil: 17000 tane (MMV.) 3.3.937 11 
Yazlık erat elbisesi: 281 takım. (Askeri Fab.) 2.3.937 14 

5 - Matbaa işleri - Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

Tersim ve kırtasiye malzemesi: 49 kalem (Devlet 

Demiryolları) 

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

5.3.937 15 -

Sömi·kok kömürü: 140 ton (Güm. ve lnhie. Vekateti) 1.3.937 14 -
Kuru me,e: 20 ton • sÖm!-kok: 50 ton (Ank. Bel.) 26.2.937 10.30 

7 - Müteferrik 

Mavna ve duba: 24 parça. temdid (l.st. Liman 

işletmesi) 
lst. J•nd. anbarında sabit raf yapılmaaı (lst. 

Nafia Müd.) 
Bileme makinesi: 3 ad. (inhisarlar İdaresi) 

20.?.937 10 -

S:i.937 lS -
2.4.937 ıs -

a) MÜ N AK A S A L A R 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

İstanbul komutanlığı birlikleri için 22000 kilo sabunun 
kapalı zarfla münakasasıaa talip çıkmadığından tekrar 
kapalı zarfla ihalesi 4-3-937 perşembe günü saat 16 d~ 
yapılacaktır. Muhammen tutarı 8580 liradır. Ş~rtna~es~ 
her gün öğleden evvel komisyonda görülebilir. ~steklılerın 
644 liralık ilk teminat makbuz veya mektublarıle 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 ünçü maddelerindeki vesaikle be
raber ihaleden en az bir saat evveline kadar teklif mek
tuplarını Fındıklıda komutanlık satınalma komisyonuna 

gelmeleri. 

• • • 
Çatalca Müst. Mev. eratın ihtiyacı olan 4000 . kilo 

zeytinyağı ihale günü talibi çıkmadığından açık eksıltme 
ile ihalesi 20-2-937 cumartesi günü saat 11 de yapılacak
tır. Ml1hammen tutarı 2660 liradır, şartname her gün öğ
leden sonra komisyonda görülebilir· İsteklilerin 200 lira
lık ilk teminat mektub veya makbuzlarile beraber ihale 
günü vakti muayyeninde Fındıklı komutanlık satınalma 
komisyonuna gelmeleri. 

•• 

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

SALI 

Çatalca Tum Kor Satınalma Komisyonundan 

Cinsi İlk tem. M. bedeli Miktarı 

münakasa 
Şekli 

Lira k. Lira kilo 
Yulaf veya arpa 258 38 3-115 53000 açık eks . 

2 Mart 937 salı günü saat 14 de 

Bulgur 575 25 7670 59000 kapalı zarf 
3-3-937 çarşamba günü saat 14 de 

Kuru fasulya 409 50 5-160 42000 " 
,, 

4-3-937 perşembe günü saat 14 de 
Tümen birlik\eri ihtiyacı için yukarıda cins ve miktarları ya· 

zıh üç kalem erzakın hizalarında gösterilen gün ve saatlerde mü
nakasaları yapılacaktır. Kapah zarflarda ilk teminat makbuzla
rile birlikte mektuplarını belli saatten laakal bir saat evvel Ko
miıyona vermeleri ve açık eksiltmede münakasa saatinde ilk te
minat makbuzlarile birlikte Komisyona müra caatl nı. Şartname· 
leri hergün görülebilir. Münakasalar Çatalcada Tümen satınalma 
Komisyonu binasında yapılacaktır. 

Lüleburgaz Tümen 
Satınalma Komisyonundan: 

Tümen birlikleri için 139 
ton arpa kapalı zarfla alına

caktır. Eksiltmesi 4-3-937 saat 
15 dedir. Muhammen bedeli 
7645 lira ilk teminatı 574 lira
dır. Zarflar bir saat evveline 

kadar kabul edilir. İsteklilerin 
şartnameyi görmek üzere her 

ı gün ve ekailtmeye iştirak için 
belli gün ve saatte teklif mek
tupları ve kanuni ves ikalarile 
birlikte Lüleburgaz Tümen sa
tınalma komisyonunda bulun· 
mal arı. 

2-İnşrıat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

Nafıa Vekaletinden: 

1 - Eksiltmiye konulan iş: istanbulda Bahçeköyde 
Orman Fakültesinde yaptırılacak çalışma binasıdır. 

Keşif bedeli 130,000 liradır. 
2- Eksiltme 4-3-937 tarihinde perşembe günü saat 

15 te Nafıa Vekaleti Yapı İşleri Umum Müdürlüğü Ek
siltme komisyonu odRSında kapalı zarf usulile yapılacak-
tır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 650 
kuruş bede\ mukabilinde Yapı işleri U. Müdürlüğünden 
alma bilir. 

4 - Eksiltmiye girebilmek için talihlerin 7750 liralık 
muvakkat teminat vermesi ve Nafıa Vekaletinden alın
mış müteahhi dlik vesikasını haiz olması ve l 00,000 lira
lık bir işi yapm'ş bulunması ve kendisi mühendis veya 
mirııar olmadığı taktirde işin fenni mes'uliyetine alacak 
bir mühendis veya mimarı inşaat müddetince istihdam e· 
deceği kabul eylemiş bulunmas1 lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı 
saatten bir saat evveline kadar Komisyon Reis
liğine makbuz mukabilinde vermesi muktazidir. Postada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Nafıa Vekaletinden: 

Sıvaa-Erzurum hathnın 208+263 üncü kilometresinde ve Frat 
suyu üzerinde 60 metrelik bir demir köprünün inşa ve montajı 
u ve lüzumu halinde ripajı,, kapalı zarf uıulile eksiltmeye konul 

muftur. 
1- Ekailtme 2·4·937 tarih inde saat 15 te Ankarada Nafıa 

Vekaleti Demiryollar İnşaat Dairesinde yapılacaktır. 
2- Muhammen bedeli 54054 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 3952,70 liradır. 
4- Eksiltme şartnamesi mukavele projesi vesair evrakı 270 

kuruş mukabilinde inşut dairesinden verilmektedir. 
5 - Bu eksiltmeye girmek isteyenler 2490 No. 1ı kanun muci

bince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikaları 7·5-936 ta
rihli ve 3297 No. lı resmi gazetede ilan edilen talimata göre ve· 
rilmiş 937 senesine aid müteahhidlik vesikasını ve fiat teklifini 
havi zarflarını mezkur kanunun tarifatı dairesinde hazırhyarak 
2-4-937 tarihinde saat 14 e kadar Demiryolları İnşaat Dairesine 
makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

6 - Bu ekıiltmeye gireceklerden laakal 50 metrelik bir de
mir köprü montajını muvaffakiyetle yapm111 olmak şartı arana

caktır. 

Sivas Evkaf 
Direktörlüğünden: 

1- Eksiltmeye konulan iş 
Sivaata hamamcı o. hanının 

mahkeme çarşısına yeni açılan 
kapusunun tarafeyninde kalan 
eıki kürkciler camii arsasına 

mahfuz keşif ve plinı muci
bince yapılacak 3 dükkanla 1 
mağaza olup keşif bedeli 6488 
lira 12 kuruştur. Teminatı 486 
lira 50 kuruştur. 

2 - Ekıiltme l -3-937 tarihin· 

de pazartesi günü aaat 14 de 

Si~as Evkaf müdürlCığünde 
muteşekkil müzayede ve müna· 
kasa komisyonunda açık ekıilt· 
me usulile yapılacak ve tekar· 

rur edecek münaka1a bedelide 

şartnamenin 13 üncü maüde
sinde gösterilen eıaslar daire· 

ainde yapılan işin yüzde 75 i 
nisbetinde alelheaap suretile iş 

İDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
idarehanemizde görüşülur 

Telegr.: İst. MÜNAKASA 
Tele fon : 49.t42 

Posta kutusu N. 1261 

bitmezden evvel iki defa ve 
bakiye istihkakta işin hitamın· 
da verilecektir. (tehir) 

Ankara Şehri İmar 
Müdürlüğünden 

Açık ekıiltmeye konup talibi 
zuhur etmeyen 7996 lira 11 ku
ruş bedeli keşifli mezarlık mu
muvakkat gaaılhane ve bekçi 
binaları şartnamesi tadilen ye· 

16 Şubat t 937 

niden açık eksiltmeye konul· 
ı~uştur. 

İhale 3-3-937 çarşamba ğünü 
saat 17 de İmar müdürlütünde
yapılac:ı.ktır. Taliplerin fartna· 
me ve sa\r evrakı göamek üze· 
re hergun imar müdürlüğüne 

ve ihale gü.-ıü teminat makbuz· 
larile komiayona müracaatları 

ilan olunur. 

3-Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

Havza Belediye Riyasetinden: 

- Havza şehri elektrik tesisatı Nafıa Vekaletinden musad
dak proje ve ş&.rtnamesi mucibince 12-2-937 tarihinden itibaren 
45 gün müddetle ikinci defa olarak kapalı zarf usulile ekailtme
ye çıkarılmıştır. 

2 - Ekıiltme 29-3-937 pazartesi günü saat 16 da Havza Be· 
lediye Encümeninde yapılacaktır. 

3- Tahmin edilen bedeli yaptırılacak lokomobilli elektrik 
tesisatına evvelki eksiltmede talih bu lunnıamasından keşifte ra· 
yice zam ve ilaveler yapılmak suretile bilumum malzeme ve in
şaat bedeli tutarı (mevcud bina ve ağac direkler haric olmak 
üzere) 17,785 liraya çıkarılmıştır. 

4- Bu işe aid evrak şunlardır: Proje ve teferrüatı, ekailtme 
şartnamesi, mukavelename, fenni ve mali şartnamaler, ketifna
meler , teferrüatı vesaire olup istekliler Havza Belediyesinde ve 
lstanbulda Mühendis Hasan Halette görebilecekleri gibi 5 lira 
bedel mukabilinde alabilirler. 

5 Umum keşifte dahil 2175 liralık inşaat işi yapılacak tek· 
liflere göre Belediye tarafından da yaptırılması kabul edilebilir. 

6- Muvakkat teminat 1333 liradır. 
1- İşbu. arttır.ma. ve e~siltme 2490 sayılı kanuna göre yapı

lacağından ısteklılerın eksıltme şartnamesinde yazılı hususatı ta· 
mamen ikmal etmeleri ve teklif mektublannı vakbnde Belediye 
Riyasetine vermeleri ilan olunur. 

İatanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Davutpaşa kışlasındaki birinci topçu alayının ikamet ettiği 

mın_takan~n t~nviri. için yaptırılacak olan elektrik tesisatının açık 
eksıltme ıle ıhalesı 4-3-937 perşembe günü sad 15,30 da yapıla
~aktır. Muhammen ketif bedeli 1100 liradır. Şartnamesi bergün 
oğledeu evvel komiayonda görülebilir. Muvakkat teminat 83 li· 
radır. 

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

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınaima komisyonundan: 

1 - ~e~reaine 275 kıı~uş kıymet biçilen 63000 metre kışlık 
Erat elbıselık kumaşla '29J kuruş kıymet biçilen 42300 metre ka· 
potluk kumaş 3-3-937 Çarşamba günü saat 10 da kapalı zarf ek
siltmesile aatınalınacaktır. 

2 -:-. E~siltme .şsırtnamesi 1491 kuruş karşılıkında Komisyondan 
alınabılır. ilk temınat 15691 lira 40 kuruştur . 

3 - Eksıltmeye girmek isteyenlerin ilk teminat makbuz veya 
Banka mektubu ve şartnamede ya:ııh belgeleri muhtelif teklif 
mektublarını belli günde aaat dokuza kadar Komisyona vermi 
olmaları. ş 

İsianbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
- Maltepe Askeri Lisesi okulları için 3200 nevresimlik bez 4 
m~rt 937 perşembe günü saat 14,30 da Tophanede aatınalma ko
~ısyonu.nda açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 2304 
lıradır. ilk teminatı 172 lira 80 kuruştur. Şartname ve nümu · 
k · d · nesı 
o~ısyon a görülebilir. isteklilerin kanuni vesikalarile beraber 

bellı saate komiayona gelmeleri. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satıoalma komisyonnnpan: 
Beher metresine biçilen ederi 26 kuruş olan 300 bin 

metr~ çamaşırlık bez kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş· 
~ur. ihalesi 4 Mart 937 perşembe günü saat t t dedir. 
ilk teminatı 5150 liradır. Şartnamesi 390 kuruşa M. M. 
Vekaleti satınalma komisyonundan alınır. Eksiltmeye gi
recekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektub
larını ihale aaahndan en az bir saat evvel Ankarada M.M. 
Vekaleti Satınalma komisyonuna vermeleri. 

• • • 
1 Behe~ metresine biçilen ederi 410 kuruş olan elli beş bin ili 

altmış bın metre kaputluk kumaş kapalı zarfla k 'lt k e ıı meye onul-



Sayfa 2 

muştur. İhalesi 4 Mart 937 perşembe günü saat 15 dedir. İlkte· 
minatı 10550 liradır. Şartname 930 kuruşa M. M. Vekaleti Sa
tınalma Komisyonundan alınır. Eksiltmeye girecekler kanuni te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3üncü maddelerinde yazılı 

belgelerle birlikte teklif meklup'armı ihale saatia'den en az bir 
saat evvel Ankaraba M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonuna 
vermeleri. 

• ' . 
Beher metresine biçilen ede· 

ri 350 kuruş olan 24600 metre 
haki elbiselik şayak kapalı zarfla 
alınacaktır· Şartr.ames 431 ku
ruşa almak ve örneklerini gör
mek isteyenler her gün öğlen

den sonra komisyona gelmele
ri. İlk teminat miktarı 5555 li
radır. İhalesi 5 Mart 937 cuma 

günü saat 11 dedir· Eksiltmeye 
girecekl ~ rin 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3üncü maddelerinde 
yazılı vesikası ve ilk teminat 
larile birlikte teklif mektupla
rını ihale saatinden en az bir 
saat evvel Ankara M. M. Ve
kaleti Satınalma Komisyonuna 
vermeleri. 

• • • 
1 - Beher tanesine biçilen 

ederi 9,84 kuruş olan 17000 
tane mendil müteahhit nam ve 
.. esabına olmak üzere açık ek
siltme ile alınacaktır. 

2- Şartnamesini parasız al
m"lk ve örneğini görmek iste
yenlerin hergün öğleden !lonra 
komisyona gelmeleri. 

3- hk teminat mikdarı 127,5 
liradır. 

4 - İhalesi 3-3·937 çarşamba 
günü saat 11 dedir. 1 

5 Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ün
cü maddelerinde yazılı vesika
larla müracaatleri. 

Askeri Fabrikalal? U. Mü
dürlüğü Satınalma Komi

syonundan: 

·28 l takım yazlık erat elbisesi 
Tahmin edilen bedeli 1967 li

ra ol.ın yuk.: rıda m:kdarı ve 
cinsi yazılı melbusat Askeri fab
rikalar umum mlidürlüğü satın 
alma komisyonunca 2 ·3-937 ta
rihinde salı günü saat 14 de a · 
çık eksiltme ile ihale edilecek
tir. Şartname parasız olarak 
komisyondan \•erilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan 147 li· 
ra 53 kuruş ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 maddelerinde· 
ki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

5-Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Mo.lzemesi 

Devlet Demir Yolları ve Limanları Umum 
İdaresinden : 

Muhammen bedelli 8193 lira 85 kuruş olan 49 kalem 
tersim ve kırtasiye malzemesi 5·3 37 cuma günü saat 15 
te Haydarpaşada gar binası dahilindeki 1 nci İşletme Ko· 
misyonu tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 614 lira 55 kuruşluk mu -
vakkat teminatla kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi 
gazetenin 7-5·9J6 gün ve 3297 No. lu nüshasında intişar 
etmiş olan talimatııame dairesinde alınmış vesika ve tek
liflerini ayni gün saat 14 de kadar Komisyon Reisliğine 
vermeleri lazımdır. Bu işe ait şartr.ame ve mukavele pro
jeleri Komisyondan parasız olarak verilmektedir. 

6 --Mahrukat Benzin - Makine yağlan . 
ve saıre 

~~~~~~~~~~ ~--~~~~ 

Ankara Belediyesinden: 
l - Su idaresi için alınacak 20 ton kuru meşe 15 gün müd-

detle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 400 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 30 liradır. 
4 Şartnamesini görmek istiyenler hergüo yazı işleri kale-

mine ve isteklile:-in de 26-2-937 cuma günü saat on buçukta Be
lediye Encümenine müracaatları. 

• * • 
1 - Su idaresi için alınacak 

50 ton sömikok 15 gün müd
detle açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 1420 
liradır. 

3- Muvakkat teminatı 107 
liradır. 

4- Şartnamesini görmek is-
tiyenler hergün yazı işleri ka
lemine ve isteklilerin de 26 
şubat 937 cuma günü saat on 
buçukta Belediye encümenine 
müracaatları. 

Gümrük ve İnhisarlar 
Vekaletinden: 

l - Vekalet kalorifer !htiya
cı için 140-160 ton miktarında 

(scmikok-türk antrasiti} açık 

eksiltme usulile satın alınacak-

tır. 

7- Müteferrik 

2- Bu iyin tahmin edilen 
bedeli beher tonu 29 lira ve 
muvakkat teminatı 315 lira 35 
kuruştur. Bu işe ait şartname
ler vekalet levazım müdürlü
ğünde bedelsiz olMak hergün 
görülebilir. 

3 Açık ek.iltme 1-3-937 
pazartesi güoü saat 14 de Ve
kalet binasında alımsatım ko · 
misyonunda yapılacağından is
teklilerin bu tarihten önce 
muvakkat teminatlarını veka
let veznesine yat ırmış bulun
maları ve belli edilen gün ve 
saatte komisyonda hazır bulun
maları şarttır. 

4- lh<\leye 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı şartları haiz olanlar gi
rebilir. 

İstanbul Liman İşletme İdaresinden: 
l - 15-2-937 de pazarlıiı ilan edilen 21 parça mavna ve du

banın pazarlığı 20 şubat cumartesi saat 10 da tehir edilmiştir. 
2 - Teminatı 5000 lira olan işbu makinesiz: vesaitin teslim 

müddetı 30 eylul 1938 e kadar olmak üzere temdid edilmiştir. 
3- Şartnameye ihale bedelinin yüzde 25 i nisbetinde avans 

verebılecegi ilave edilmiştir. 

İnhisarlar U· Müdürlüğünden 
l · Şartname ve resmi mu· 

cibince kıyım makineleri bicak
larını bilemeğe mahsus 8100 li 

ra muhammen bed<!li 3 aded 

bileme makinesi kapalı zarf 

usulile satın alınacaktır. 
2 - Eksiltme 2-4 937 tarihi-

MÜNAKASA GAZETESi 

ne raslıyan cuma günü saat 15 
te Kabataşta Levazım ve Mu
bayaat Şubesindeki Alım Ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 607 
lira 50 kuruştur. 

4 - Şartnameler parasız ola
rak her gün sözü g·eçen şube

den ve "M. 16 175,, sayılı re
simleri İnhisarlar Umum Mü
dürlüğü Tüfün Fabrikalar Şu· 

besinden alınabilir. 

5 - Eksiltmiye girmak isti
yenler asgari bir hafta evvel 
fiatsız tekliflerini İnhisarlar U. 
Müdürlüğü Tütün Fabrikalar 

Şubesine vermeleri ve ekıilt

meden evveline kadar da tek
liflerinin kabulüne dair mezkur 
şubeden vesika almaları lazım· 
dır. 

6 - İsteklilerin yukarıda ta · 
yin olunan gün ve aaatte ek
siltmeye girebilmeleri için mü
hürlü teklif mektubunu ve ay
rıca kanuni vesikaları ihtiva e-

decek olan kapalı zarflarını en 
geç ihale iÜnÜ tam saat 14 e 
kadar yukarıda adı geçen Alım 
Komisyonun Reisliğine makbuz 
mukabilinde teslim etmeleri i
lin olunur. 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

5-3-937 cuma giinü saat 15 de İstanbulda Nafıa Mü· 
di:.rlüğünde 944 lira keşif bedelli İstanbul Jandarma an· 
bar binasında yapılacak sabit raflar açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi 
ve fenni şartnameleri, proje keşif hülasasile buna müte
f erri diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 7 t liradır· 
İsteklilerin en az 500 liralık bu işe benzer iş yaptı

ğına dair göstereceği vesika üzerine Nafıa Müdürlüğün
den almış olduğu müteahhıtlik ve ticaret odası vesikala
rile muayyen gün ve saatinde İstanbul Nafıa Müdürlü-
ğüne gelcoeleri. M 

• 

İnhisarlar U. Müdürlüğünde~! 
!.-~~~~----~~~~~--~--~~----~~~~~-----

1 - Şartnamesi mucibince I0.000 kilo yerli mali Ni-
şasta Kola pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 17-11-937 tarihine rastlayan çarşamba 
ıünü saat 15 de Kabataşda levazım ve mübayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
3-Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şu· 

beden alınabilir. 
4- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 

saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen 
komisyona gelmeleri ilan olunur. (689) 97 4-4 

.. 
• • 

1 - Şartnamelerine ekli listede mikdar ve müfredatı 
yazılı 10 kalem şarap ecza ve malzemesi pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

2 - Pazarlık 5.3.937 tarihine rastlıyan çarşamba gi\-· 
nü saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

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

4- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7.5 güvenme paralarile adı geçen komisyona 
gelmeleri ilan olunur. (750) 1 1 1 2 -4 

* • • 
t - Şartnamelerine ekli listede cins ve miktarı yazılı 

'lluhtelif renkte yaldız, ipek ve ipek taklidi üçlük bobin 
pazarlıkla satın :alınacaktır. 

2 - Pazarlık 26-2-937 tarihine rastlıyan cuma gunu 
saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki 
alım kr:msiyonunda yapılacaktır. 

3- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

4 - İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen 
komisyona gelmeleri ilan olunur. (795) 1 19 2-4 

629 Paketten ibaret 933 belediyeler müşterek bütçe
lerinin anbalaj ve vilayetlere sevki açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Beher paket için 27 kuruş 50 santim fiat tah· 
min olunmuştur. Şartnamesi Levazım müdürlüğünde gö
rülebilir. İstekliler 2490 N.lı kanunda yazılı vesika ve 12 
lira 97 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile be-
raber 2-3-937 salı günü saat 14 de Daimi encümende 
bulunmalıdırlar. (İ) 117 

• • • 
Keşif bedeli 2388 lira 48 kuruş olan Y alovada sıfat 

istasyonu ikmal inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. Ke
şif evrakı ve şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görüle· 
bilir. İstekliler 2490 N.lu kanunda yazılı vesikadan başka 
bayındırlık Direktörlüğünden alacakları Fen ehliyet ve
sika sile 180 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 2-3-937 salı günü saat 14 te Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (İ) 118 

--~----- - -... ~·-~---

16 Şubat 

lstanbul Nafia Müdürlüğünden 
18 2-937 perşembe günü saat 15 de İstanbulda Nafıa 

Müdürlüğünde 2024 lira keşif bedelli İstanbul Jandarma 
anbar binası demir inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme Bayındırlık işleri genel, hususi ve 
fenni .şartnameleri. Proje keşif hülasasile buna müteferri 
diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 152 liradır. 

İsteklilerin en az 1500 liralık bu işe benzer iş yaptı
ğına dair gösterecekleri vesika üzerine Nafıa Müdürlü
ğünden almış olduğu müteahhitlik ve Ticaret odası ve
sikalarile 18-2·937 perşembe günü saat 15 de Nafıa Mü
dürlüğüne gelmeleri. (600) 131 

Kanunlar~ Kararnameler,Ticaret muhadeler 

Madeni ufaklık para hakındaki 2461 sayılı kanunun 
birinci maddesinde değişiklik yakılmasına dair kanun 

Kanun No. 3103 Kabul tarihi: 25-1-937 
Madde 1 Madeni ufaklık para hakkındaki 3 haziran 933 

tarih ve 2257 sayılı kanunun bazı maddelerinin tadiline ve bu 
kanuna bir madde ilavesine dair olan 28-5-934 tarih ve 246\ sa
yılı kanunun birinci maddesinin ilk bendi aşağıdaki şekilde de· 
hiştirilmiştir . 

İşbu kanunun neşri tarihinden itibaren Maliye Vekaletince 
tedricen on altı milyon liralık gümüş ufak para çıkarılır. Maliye 
Vehili bu mikdarı görülecek lüzum ve ihtiyaca göre yirmi beş 

milyon liraya iblağa mezundur. 
Madde 2 - Bu kanunun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 - Bu kanunun hükümlerine icraya Maliye Vekili 

memurdur. 28-1-937 
ı Resmi Gazete 2-2-37 sayı 3523) 

Türkiye lsviçre Ticaret Anlaşması listelerinde 
değişiklikler 

Kendiliğinden 1937 nihayetine kadar uzayan 3 İkıncikan un 
1935 tarihli Türk - İsveçre anlaşmasına bağlı A, B, C listelerinde 
bu kerre bazı değişiklikler yapılmı4hr. 10 ikincikanun 937 den 
itibaren meriyete giren bu listeler ile bu hususta teati olunan 
mektuplar aşağıda verilmiştır: 

A. LİSTESİ 
İsveçreden Türkiyeye ithal serbest olan emtea 

Türk tarife 
No Malın nevi 

23 Tamamen 
23 a, b, c 
24 b den Gravyerler; emmental, Graviyera, Saanen, Sbrinz 

ve diğer Spalen (kutu içinde emmental ve grav
iyera dahil) 

66 c 
89 

10'2 
103 
132 b 
139 b 
148 b, 2 
164 a, b 

212 
227 
278 
281 
321 b, 
345 b 
353 b 
363 b 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 

380 
382 
384 
386 
399 
423 

437 b 
441 
446 
449 
.ı52 

453 
455 

+ 481 c 
488 
491 b 

494 a, 
505 
510 a, b 
533 
535 
538 
539 
540 

Tamamen 

" 
" 

Nestle ve mümasili unlu müsahzerat gibi ütlü 
unlar, şekerli, ,ebersiz 
Tamamen 

" 
" 
" 

Tamamen 

" 
" ,, 
,, 
" 

Yalnız file imaline mahsus pamuktan iplik ve 
sicim. 
Temamen, bu pozisyona giren kanavalar dahil 
Tamamen 

" 
" 
" Tamamen, fapkacılığa aid, pedalin, parlak ve mat 

Nora tesmiye edilen maddeler de dahil olmak üzere 
Tamamen 

" 
" 
" Muşammadan mamul metre şeritleri 

Ateş tuğlası ve kiremidi 
Tamamen 
Yalnız saatçilik ve kuyumculukta müstamel ıen· 

tetik taşlar 

Tamamea 

Tamamen 
,, 
" 
" Makinalı ustura bileyileri ve bunların yedek akaamı 



l .. 

----- --
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Gelecek üç gün zarfında vuku bulacak 
Münakasa ve Müzayedeler hakkında 

__ _ MUHTİRA 
-·~ 

Çarşamba 17-2-1937 

Erzurum Nüm. hast. ka:orifer tesisatı. (Erzurum Nafıa Müd.) .\~ 249 
1 kt 'k t s"ısatı - Gümü•suyu hast. su Maslak prevantoryomunun e e rı e Y 

tesisatı tulumba ile 100 m. hortum (İst. Komutanlığı).\~ 260-259 
Muhabere laboratuvarı için alcit (Yüksek Mühendis Mekt.) .\~ ~ 
73 okt. benzin: t.388.880 litr. - 87 okt. benzin: 2740348 lt. (Mıllı 

Müdafaa) .\: 238 
Yerli ni•asta: 10000 k. (İnhisarlar~ \' 267 

y K ).\"271 Caz malzemesi: 5 kalem (Jandarma omut 
· Kurban derileri (THK İnegöl şub) 
• Çam: 1910 m3 (Eskişehir orman Müd.) 262 

Pamuk ipliği: 263 k. sun'i ipek ipliği: 111,5 k. mendil: 174 k. 

(İst. Gümrük Müd.) 263 . . • No. 
2

74 
• Fiat markalı hususi otomobil. (lst. Beledıyesı) 
Arpa: 175 t, (Samsun) No. 273 
• Köhne eşya: 9 kalem (İst. Belediyesi) No. 2_73 . . .. 
H f t t 1. · 1490 k (Devlet Basımevı Dır.) .\! 27:> uru a ve an er ın. • 

Perşembe 18-2-937 

b d - · e inşaatı. (Manisa Manisa - Akhisar yolunda parke, or ur vesaır 

Vilayeti) .\~ ~63 . f M-d) \'263 
Jandarma anbarı demir aksamının inşaatı (lst. Na ıa u · B-l) 
Kadınhan kasabasınına su isalesi (malzeme dahil) Kadınhan e · 

.\: 264 
Ask. Tıbbiye ok. tamiri (Tophane Levazım) .\' 264 
Sarıkışla ocaklarının tamiri (Ankara Levazım) X 2~7 . 

267 Jandarma tavlasına çatı yapılması (Ankara Nafıa Mud.) ,\.. . t 
Hususi idare tahakkuk şubesinde bölme inşaatı ile muht. tamıra 

(Ankara Valiliği) .\: 269 ·273 
G .. .. h t buhar kazanının tamiri (Tophane Levazım•.\~ 
umuşsuyu as . f t" · 

t .. d" 0 • 4 t - trans orma or. -Yağlar: silindir: 12 t. - mo or ve ınam · · . 
O 5 t k .. . 1 5 t - Vakum· 3 t. - gres: 2 t. - su tesvıye . . ompresor. ! • • 

:;.işesi: 3050 ad. (Devlet Demiryolları) .\~ 263 . • 
265 Normal Kayın travers: 15000 ad. (N&fıa \ ekaletı) ,\ • . 

Ekmek: Yevmiye: 40-50 k. (31-5-937 ye kadar),(Askerı Fabrıkalar) 
.\: 262 

Yulaf: 420 ton (Luleburgaz) .\: 263 
Erzak 17 kalem: (Ankara Vilayeti) .\' 269 
* Kurban derileri (THK Edirne şub. 273 
• Buğday: J 8 ton. (Afyon Vilayeti) .\~ 274 
• Sönmüş kömür: 1200 k. (Tophane Levazım) .\" 274 
Elbi.se: 7 tak.-fotin: 7 çift. (Telcirdağ Vilayeti) .V 275 
* Eski matbaa hurufatı: 400-500 k. (Tekirdağ Vilayeti) .\'• 275 

Cuma 19-2-1937 

Durgun suların akıtılması için tahtelarz bir mecranın yapılması 

(Eskişehir Sıtma Müc. kom.) .\! 267 . . .. 
Matbaa binasına bir kabn ilavesi (Devlet Matbaası Dır.) .\! 26:> 
Bir binanın tamiri (Maliye Vekaleti) .\~ 267 
Gerede kasabasının elektrik tesisatı. (Gerede Belediyesi) .\" 247 
Asit nitrik: 500 ton (Askeri fabrikalar) .\' 238 
Künlü mutlak: 1000 it. (İnhis. İdaresi) .\'260 
Yollama Amir. bir teknenin tamiri - Hasta abalığı kumaşı (er

ler için): 4500 m. (subaylar için): 900 m. (Tophane Levazım) 
.\: 268-266 

Battaniye: 132 ad. (Ankara Okul Sayışm.) .\~ 265 
Kardif kömürü: 1500 ton (Milli Müdafaa Vek.) .\~ 256 
Matbu nota: 64 ad.- yangın söndürme aletleri. 2 kalem dstanbul 

komutanlığı ) .\' 259-262 
Yangın tulunbaaı: 5 ad. (Edremit) .\! 271 
Motopomp: 1 ad. (Devlet matbaası Dir) ,,: 271 
Kırma taşı ihzarı: 1140 m3 (İst. Belediyesi) .\; 268 ~ 
Atölye tezgahı: 12 ad. (6 gurup) (Nafıa vekaleti) ,,: 26:> 
Vagon kurşunu: 10 ton (Devlet Demiryollar.ı) ·': 26[} 

2 7 H. paşada buğday nakliyatı (Ziraat Bank. ltt. şub) No. 6 
Un: 92 ton (Mersin) 268 
* Kanaviçe: 464 k. (Samsun gümr. Müd.) 273 
* Pamuk mensucat: 618 k. - yün 11 l k. - makine aksamı: 1686 k. 

(İst Güm. Müd.) 263 
Yanık yağı: 5 ton (Ankara Belediyesi) 269 . 

• Çul: 3226 k. çuval 3886 ad. (köhne) (inhisarlar İdaresı) 265 
* Matbaa makinesi v. s. (İst. Vakıflar direk.) 274 
* Hurda demir: 50 ton (İst Belediyesi) 26H 

Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamiş : "No.,, işareti ilanı havi gazetemizin sayısını gösterir. 

550 
552 
553 
557 
558 
559 
562 
565 
567 
569 
582 
593 

595 
598 
606 
607 
614 

Tamamen 

" 
" ,, 
,, 
" 
" 

Tam:men eclair tesmiye edilen tertibat dahil 

Tamamen 

Kut: içinde her nevi cep ve kol saatleri, saatler.e 
aid bilezikler ve madeni olmıyan yedek saat bı
lezikleri dahil 
Tamamen 

,, 
" 
" ,, 

(Devamı var) 

MÜNAKASA GAZETESi 

Ticaret ve Zahire Borsası 
~Ş::: aa 3j 15 - 2 - 1937 

MADDE 

Afyon 

" Araşit yağı 

Arpa 

" Av derisi 

" 
" 
" 
" ,, 
" ,, 
" 

ince 
: kaba 

: yemlik çuvallı 
: biralık dökme 
: çakal ad 
: kurt ,,1 
: kunduz 
: porsuk 
: .ı.ansar 

tilki 
: tavşan 
: varşak 
: zerdeva 

" 
" 
" ,, 

" ,, 
Ayçiçeği yağ : 
Badem kabuklu 

" iç 
Bakla 
Bezelye 
Börülce 

ithalat 

Ton 

150 

Buğday 

,, 
: Eks. yumuşak 660 
: yumuşak 

,, 

,, 
,, 
" Bulgur 

Burçak 
Ceviz 
Çavdar 
Darı 

" Fasulye 
Fındık 

" ,, 
Haşhaş 

,, 
İpek 
İrmik 
Kaplıca 

Keçi kılı 
Kenevir 
Kepek 
Keten 

,, 
Koza 
Kuş yemi 
Mercimek 
Mısır 

" 
Nohut 

" 
" Pamuk 

: eks. ıert 
sert 
sümter 
kızılca 

mahl\ıt 

: iç 

: beyaz 
: sarı 

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

: tohumu 
: yağı 

yeni mahsul 

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

Pamuk yağı : 
,, tohumu: 

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

Peynir kaşer : yağlı 
,, ,, : yağsız 

Razmol 
Susam 

,, yağı 
Tiftik 

,, 
,, 

" 
" 
" Un 

,, 
,, 
,, 

Yapak 
,, 
" 
" Yulaf 

Zeytin yağı 
,, ,, 
,, " 

: yeni mahsul 

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

ekstra ekstra 
ekstra 
l inci yumuşak 

,, sert 
: Anadolu 

,, tabak 
: Trakya kırkım 

,, tabak 

ekstra 
: yemeklik 
: sabunluk 

Telgraflar 2 937 

ı 

195 

7-
6 -

45 

56 

6 

2 75 

10 75 

10 75 
10 50 

23 

13 25 

I 

1 

/ ,.'"'' 
1 Ton 

SATIŞ LAR - --
Asgati 

Kilosu 
Azami 

Kilosu 
Kr. Pa. Kr. Pa. 

460 

4 35 

ç 

" 200 
• 1000 

" 560 
" 3000 
" 480 
a 23 50 

ıooo 

ç 5050 

530 

1100 
1600 
650 

4600 
2000 
26 50 

5800 

6 20 - 6 24 

6 15 - 7 -

9 

14 10 

5 5 5 

4237 43 20 

63 65 

K.S. 

Londra Mısır Laplata 2:ci kin. tahmili korteri 24 şi 3 p Ki 3 44 
,, keten tohumu ,, ,, ,, tonu 11 st. 7 1 2 f• ,, 7 23 

Anvers Arpa Lehistan Şubat ,, 100 ki. 122 B. fr. ,, 5 20 
Liverpul Buğday Mart ,, 100 libr. 8 şi 8 1/2 p. ,, 5 94 
Şikago ,, Hartvinter Mayıs ,, Buşeli 137 7 8 sent ,, 6 39 
Vinipek. ,, Manitoba ,, ,, ,, 133 ,, ,, 6 04 
Hamb. iç Fınd. Giresun derhal tahmil 100 k.153 R M. ,, 77 81 

,, " Levan ,, ,, ,, ,, 152 ,, ,, 77 30 

İşaretler : ki (kilo), ad (adet), ç (çift), kr (kuruş), pa (para), şi 
(tilin), aa (Hntim), st (sterlin), RM tRayhsmark), p (pen
ni), B.IFr (Belcika frank), t (ton). 

- - - ---- - -- - -

(Suite de la 4me page) 

Avoine: 420 tonnes (Lulebourgaz) .\ : 263 
Provisions: 17 lots (Vilayet Ankara) .\'. 269 
"' Peaux (Section Edirne Ligue Aeronautique) .\: 273 
"' ole : 18 tonnes (Vilayet Afion) .\~ 274 
* Charbon eteint: 1200 kilos (lntend. Tophane) .\: 274 

Sayfa 3 

Costumes: 7 p -Bottines: 7 pa. tVilayet Tekirdagh) .\'. 275 
Caracteres d'imprimerie usages: 400-500 k. (Vilayet Tekirdagh) 
No. 275 

Vendredi 19 Fevrier 1937 

Constr. conduit souterrain pour ecoulement eaux staırııantes (Com . 
Lutte c Malaria Eskichehir) .\~ 267. 

Adjonction etage iı immeuble imprimerie (Dir. lmprimerie Etat) 
.\~ 265 

Reparation dun immeuble (Ministere Fiııances) .\~ 267. 
lnstallation electrique de Guerede (Municipalite Guerede) .Y 247 
Acide nitrique: 500 tonnes (Fabriques Militaires) .Y 238 
Alcool absolu : !000 litres (Monopoles) .~: 260. 
Rcpar. embarcation serv. exped .-etoffe pour robes de malades (pr. 

soldats) : 4500 metres- (pour officiers): 900 metres.\! ::!68-266 
Couvertures: 132 pieces (Comptabilite Ecoles Ankara) .\? 265 
Cardiff: 150) tonnes (Min. Def. Nat.) .\: 256 
Notes İmprimees: 64 p. - Appareils extincteurs: 2 lots (Comm. 

lst. Findıkli) .\: 259- 262 
Pompes a incendie : 5 pieces (Com. Militaires Edremit) No 271 
Motopompe : 1 pıcce (Dir. lmprimerie Etat) No 271 
Preparation pierres concassees : 1140 m3 (Mun. lstatanbul) .\' 268 
Etablis d'atelier : 12 pieces (6 groupes) (Min. Travaux Pub. N . 265 
Plomb pour wagons : 10 tonnes (Che-mins de Fer Etat) .\: 265 
Transport de bles a Haydarpacha (Succ. lst. Bque Ag-ricole N. 267 
Farine: 92 tonnes (Mersine) N. 268 
* Canevas : 464 kilos (Douanes Samsoun) No 273 
• Lainages : 111 k.- Pieces de machine : 1686 k. Cotonnades : 

618 kilos (Douanes lstanbul) No 263 
"' Huile brulee : 5 tonnes (Municipalite Ankara) No 269 
• Dechets de iute: 3226 k. - Sacs Id. : 3886 p.(Monopoles) N. 265 
* Machioe d'imprimerie ete. (Dir. Vakoufs lstanbul) .Y 274 
* Vieilles ferrailles : 50 tonnes (Mun. lstanbul) .\ ' 268 

* Les asterisques indiquent une vente par voie de ~urenchere. 

N. 8.- Les Nos indiques en regard des articles sont ceux du 
journal dans lequel l'avis a paru . 

lndustrie - Finances - Commerce 

L'expedition des Tabacs Achetes par les Regies Etrangeres 

L'Expedition d~s tabacs achetes par les regies françaises et 
tchecoslovaque en Turquie, se poursuit activement. Une grande 
partie des tabacs vendue a 'la reırie polonaise et au monopole 
suedois vient egalemeni expediee. 

Les tabau de notre recolte de 1935, achetcs par l'Allemagne 
et l'Amerique qui s'elevent approximativement a 16 millions de 
kilos , ont commence a etre manipules. On ne pourra les expe
dier que d'ici trois mois. 

Les ventea de tabac se deroulent dans le pays dans des con -
ditions normales Les compagnies americaines continuent leurs 
achats a Samsun et a Bafra. 

Leı autres acheteurs font leurs derniers preparatifı pour par
ticiper aux operations de la zone de Marmara qui ı'ouvriront 
prochainement. 

Fromages d'lzmir 

Des fromages fraiı d'lzmir et des environs ont commence a 
arriver sur le marche. 

Societe Anonyme 

Turque d'Electricite 

Avis au Public 
La Societe Anonymc Turque d'Electricite informe l'ho· 

norable public suivant la decision du Ministere des Tra· 
vaux Publics, que le tarif maximum a partir du 1 er 
Fevrier 1937, sera de Ptrs. 12 le kvvh. 
pour l'eclairage d les usages domestiques. 

Suivant la meme decision, le tarif 
pour usages industriels sera de 

Quant aux prix reduits. que le Soci
ete applique benevolement a l'eclairage 
et aux usages domestiques, ils restent 
inchangea, soit: 
2eme echelon du tarif normal 
3eme ,, ,, ,, ,, 
Double-tarif (consommation mesuree de 
21 h. a 17 h.) 
Tarif P etN (consommation mesuree de 

6 

1 25 
3 75 

7 25 

22 h. a 16 heures) 
Chauffo-eau 

3 75 
6.5 et 2 

Tarif cuisine 5 -et 4 
Reclamea luınineuses ( consomma tion me-

Ptrs. kwh. 

" ., 

" 
,, 

,, ,, 

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

suree de 20 h a 16 h.) 7 25 ,, " 
Aux prix ci-dessus, bien entendu, la taxe gouverne

mentale de Ptr. ı.- par kwh. pour les usages industriels, 
et de Ptrs. 2.- par kwh. pour tous les autres usages. ( t 13) 
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