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İDAREHANE: 

Yoğurtcu han, 1 ci kat 
No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 

İdarehanemizde görüşülur 

Sayısı 5 kuruş 
Resmi makbuz bedeli ol

mayan tediyat makbul de
iildir. 

'GAZ!a:TESI 
Tdegr.: İst. MÜNAKASA 

Telefon : 42425 

Posta kutusu N. 1261 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 
~~----~---- - ----

Yıl: t Sayı : 178 CUMARTESİ ı 7 Birinci Teşrin 1936 

iÇINDEKiLER: 
al Münakasalar 

* • * 
Kapalı zarfla münakasaya 

konulan 780,840 kilo yulafa ek

siltme günü talip çıkmadığın

dan pa-ıarlıkla alınacaktır~ İlk 
pazarlığı 21-10-936 çarşamba 
günü saat 15tedir. Yulafın tu-

j 2· inşaat-Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi -Harita 
Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

1 Erzak, Zahire, Et, Sebze v · s. 
2 inşaat, Tamirat, Nafia isleri, Malzeme, Harita 
3 Haçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane levazımı 

4 - Nakliyat Boşaltma - yükletme v. s. 
5 Elektrik·Havagazı·Kalorifer tesisat ve Malzemesi 
Ö Mobilya, Ev ve Büro eşyaları muşamba halı v. s. 
7 Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v. s. 
8 Mahrukat, Benzin, Makine yağları v, s. 
9 Müteferrik 

b) Müzayedeler 

Müteferik 
Kanunlar, Kararnameler Ticaret Muhadeleri 

" mı 

~ MÜNAKASALAR 

~zak, Zahire, Et ve Sebze: 

Galatasaray Lisesi Satınalma Komisyonundan: 

Cinsi Kilo Tahmin bedeli 
kuruş 

10000 7 
12000 5 
9000 () 

r'ze soğan 5000 demet 2 
~Şii salata 19000 adet 1 

~ırrnızı turp 35000 demet 3 

Teminatı 

L. K. 

2-16 38 

Sa atı 

15 

littıon 35000 adet 3 

~Uru soğan 12000 4 
15 

15 
~llates 18000 7 130 50 
~indi 5000 42 157 50 15 30 

Galatasaay L~esinin Mayıa 937 gayesine k~da~ ihtiya~ı olan 
Ve Yanlarında tahmin bedeli, ve beHi saatlerıle. ı~k temınatlan 
}'azılı yiyecekler İstanbul Liseler Muhasebecilığı~de toplanan 
l\oınisyonda 2-11-936 pazartesi günü açık eksiltmeler.ı yapılacaktı~. 
&ı.ı işe gireceklerin Ticaret Odasının yeni sene v~sıkası ve temı-
11at rnakbuzlarile belli saatte Komisyona gelmelerı. 

Şartname mektebde görülüp öğrenilir. 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatmdan: 

G. Antep hudud birliklerinin ekmek lhtiy~cı ola~. ı.~ bin. ~i
l~ un kapalı zarfla münakasaya konmuştur .. ihale g~nu 30 bı~ın
l:ıteşrin 936 cuma günü saat 10 dadır. Tahmın bedelı 1?180 .. lıra
dıt, İlk teminab l 138 lirıı 50 kuruştur. Taliplerin me:ıkur g~n Vf 
'"•tte Ayntap Askeri satınalma komisyonuna müracaatlerı. Ha
tiçten talip olacakların ihale saatınden liakal bir saat evvel tek
lif rnektublarını komisyona göndermeleri. 

* * * 
400 bin kilo arpa kapalı olarak eksiltmeye konmuştur. İhalesi 

2 iki1'citeşrin 936 pazarte-si günü saat 15 de Sivas.ta yapılacaktır. 
liepainin ed~ri 18 bin lira ve ilk teminatı 1350 lıradır. Şartna
lllesj Sivaa Tüm. arttırma eksiltme komisyonunda her gün görü
lebilir, İstekliler teklif mektublarını ihale saatinden bir saat ev

\'eline kadar komisyona vermeleri. 

lstanbul Belediyesinden: 

Aygır Deposu hayvanatı için 
1iıırn olan 50,000 kilo beyaz 
Yular açık eksiltmeye konul
lllııftur. Bir kilo yulafa beş bu
çuk kuru' fiat tahmin olun-

~~Ştur. Şartnamesi Le~azım 
ı·tdürlüğünde görülebilir. l.tek-
1' er 2490 No.lu kanunda yazı-
1' Vesika ve 206 lira 25 kuruş-
~k ilk teminat makbuz veya 

tktubile beraber (bir gün ev
'ytl' 

•ne kadar ilk teminatın ya-
•rı\rn:leı daha muvafık olacatı) 

3-11-936 sah ııünü saat 14te 
Daimt Encümende bulunmalı

dırlar. 

İs tan bul Harici Askeri 
Kıtaatından: 

Kapalı zarfla münakasa~a 
konan 550,000 kilo una talıp 
çıkmadığından bir ay pazarh
ğa konmuştu~. Tahmin bedeli 
60500 liradır. ilk teminatı 4275 
liradır. Talihlerin 14-l 1-936 ta
rihine kadar her gün Erzurum
da Komiıyona ıniiı'acaat edebi- , 

lecekleri. 

tarı 27329 lira 40 kuruş olup 

ilk teminatı 2049 lira 70 kuruş

tur. Şartnamesi Ankara Leva

zım Amirliği Satınalma Komiı

yonunda 137 kuruş mukabilin

de verilir. İsteklilerin kanunun 

2, 3üncü maddelerindeki vesi

ka ve teminat makbu:ılarile be

raber belli gün ve saatte Ko-

misyona müracaatleri. 

Ankara Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonundan: 

Gireson garnizonu için 
200 bin kilo un kapah zarfla 

satın alınacaktır. Tahmin bedeli 
30 bin liradır. 

2 - Şartnamesi Giresun 
alay satınalma ko'llisyonundadır. 

3 - Eksiltme 20- l0-936 sa -
lı günü saat 15 te alay satınal-

ma komisyonunda yapılacaktır. 

4 Muvakkat teminatı 
2250 liradır. 

5 - Zarflar saat 14 de a

lay satınalma komisyonuna ve
rilmiş olacaktır. 

• • • 
1 - Müstahkem mevki kı

taat ihtiyacı için kapalı zarf i
le 259 bin kilo yulaf salın alı
nacaktır. 

2 - Yulafın beher kilosuna 

5,50 kuruştan 14245 lira fiat bi
çilmiştir. 

3 - İhalesi 28- IO 936 çar
şamba günü saat 10 da Çanak
kalede müatahkem mevkii aa-

tınalma komisyonunda yapıla
caktır. 

4 - İstekliler ihaleden bir 
saat evvel teminat akçaları o
lan 1069 lirayı ve ihale kanu-

nunun 2, 3 üncü maddelerinde

ki vesaikle bir saat evvel ko
misyona müracaat etmeleri. 

• * • 
1 - Müstahkem mevki kı

taat ihtiyacı için kapalı zarf ile 

25.3 bin kilo yulaf satın alına
caktır. 

2 Yulafın beh«:r kiloıu-

na 5,50 kuruştan 139l5 lira fi 

at biçilmiştir. 

3 - İhalesi 28-10-936 çar
şamba günü saat 15 te Çanak
kalede müstahkem mevki aa-

tınalma komisyonunda yapıla
caktu . 

4 - İstekliler ihaleden bir 

saat evvel teminat akçaları o 
lan 1044 lirayı ve ihale kanu
nunun 2, 3üncü maddelerinde-

ki veaaikle bir saat evvel ko
misyona müracaat elmeleri. 

Kaldırım yol: Harp okulu mıntakasında pazarlıkla kaldırım 
yol yaptırılacaktır. Keşif tutarı: 1338 lira 68 kuruştur. Keşif ve 
şartnamesi bedeline l: arşı inşaat şubesinden alınacaktır. İhalesi: 
26-10-936 pazartesi günü saat onbirdedir. İlk teminatı: 100 lira 
40 kuruştur. Pazarlığa gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayı
lı kanunun 2, 3üncü maddelerinde istenen belgelerle birlikte pa
zarlık gün ve vaklında M. M. V. satınalma komisyonuna gelsinler. 

İzmir Bayındırlık Direktörlüğünden: 
1 - İdarei hususiyeye aid İzmir Agamemnun İlıcalarındct ye· 

niden yapılacak a.ni ve fenni bina ve tesisatın İzmir Bayındırlık 
Direktörlüğünde mevcut şartname ve krokide gösterildiği üzere 
projesinin tanzimi mlisabakaya konulmuştur. 

2 - İstekliler krokisi ve şartnameye göre tanzim t"dilecekleri 
plan ve projeyi 30-11-936 tarihinde İzmir Bayındırlık Direktör
lüğüne teslim edecektir. 

3 - İstenilen şerait dairesinde tanzim olunacak projelerden 
Nafıa direktörlüğünce intihap edilecek ve Nafıa Bakanlığınca da 
tasdik ve kabul edilecek 2 proje sahibi de 500 lira mükafat ve
rilecektir. 

Fazla izahat almak istiyenlerin İzmir Bayindırlık Direktörlü 
ğüne müracaat etmeleri. 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatındao: 
Muhtelif yerlerde yaptırılacak 14 yer altı benzin tankı kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin edilen bedeli 144956 lira 
76 kuruş oluk ilk teminatı 8487 lira 80 kuruştur. İhalesi 2-12-936 
çarşamba günü saat 15 tedir. Eksiltmeye girecekler : enveli ehli
vesikaların havi inşaat şubeeine gösterdikten sonra alacakları 

vesikayı M. M. Vilayet Satınalma komisyonuna göstererek şart
tnamesini 740 kuruş mukabilinde alabilirle-r. Evvelce inşaat şu

besinden vesika almıyanlar eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı 

kanunun 3, 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle Bayındırlık 

Bakanlığından fenni ehliyetnameleri birlikte idari şartnamede 

istenen ve behemehal verilmesi mecburi olan vesıkalarla teminat 
ve teklif mektublarıuı ihale gününden en geç bir saat evveline 
kadar M. M. Vekaleti Satınalma komısyonuna vf!rmeleri. 

İnhisarlar Kocaeli 
Başmüdürlüğünden: 

İdaremizin İz.mitte Cedid ma
hallesinda Devebağırtan mev
kiindeki arsasına yaptırılacak 

olan tecrid, kaba barut dina -
mit, kapsül depolarile bekçi e
vinden müteşekkil grupun in
şaatı pazarlıta vazedilmiştir. 

2 - Muhammen bedel 8546 

lira 77 kuruştur. 
3 - Pazarlık 22-10-936 ta

rih\ne müsadif perşembe günü 
saat 15 te İ:ımitte İnhi.arlar 
Başmüdürlüğünde müteşekkil 
Komisyonda yapılacaktır. 

4 - Bu inşaata ait projeler 
fenni ve hususi şartnemeler 

43 kuruş mukabilinde İnhisar· 
lar Umum ve Kocaeli Başmü· 
dürlükleri İnşaat şubelerinden 
alınabilir. 

5 - Pazarlığa iştirak et
mek istiyenlerin muvakkat te
minat akçası olan 641 lirayı 

veya o miktarı ihtiva eden hü
kumetçe muteber milli bir 
bankanm teminat mektubunu 
ye bu işlere uğraştığım bildi
ren resmi vaaaiki hamilen ko
misyona müracaatlcri. 

İst. Posta T. T. 
Başmüdürlüğünden: 

İhalesi 12-10-936 tarihinde 
yapılmak üzere açı,k ekıillme
ye konulmuş olan Jstan~ul Ye-
nipostane binasının çata tami
ratı eksiltmesi, şeraiti mat]fı

beyi haiz talip zuhur etmeme
sinden IO gün müddetle uza
tılmıştır. Eksiltme 23-10-936 
cuma günü saat 15,30 da Ga
latasarayda İstanbul Posta T. 
T. Başmüdürlüğü ahm satım 

komisyonunda yapılacaktır. 
Keşif bedeli 950 lira 92 kuruş, 
muvakkat teminat 7l lira 32 
kuruştur. Eksiltmeye girecek· 
lerden en az 500 liralık buna 
benzer iş yaptıklarına dair İs
tanbul Nafıa Müdürlüğünden 
alınacak müteahhidlik ve Tica
ret Odası vesikası aranır. İs· 
teklilerin şartnamesini görmek 
ve muvakkat teminatlarını ek
siltme gününden evvel yatır

mak üzere çalışma . günlerinde 
Başmüdürlük Yazı işleri Kale
mine müracaatleri. 

• * • 
4746,35 lira ketif bedelli 

Paşabahçe fabrikasında yapıla
cak ihata dıvarına ait inşaat 
eksiltmeıi IO gün temdid edil· 
miştir. Bak~ inhisarlar U. Mü
dürlüğü İlanlarına. 

3-iıaçlar, Klinik ve İspençiyari alat: 
Çanakkale Vilayeti Daimi Encümenden: 

Muham. Muvakkat 
bedeli teminat 

Alınacak malzeme 
Memleket haataneııinin 936 mali yılı içinde ihli 



Sayfa ?. 

ya.cı bulunan 167 kalem cerrahi 1 

alat ve mualece 2300 Lira 
172.50 L. 

1- Eksiltme 2-11·936 pa· 
zartesi günü saat 16 da açık 
olarak Vilayet Daimi Encü· 
meninde yapılacaktır. 

MÜNAKASA GAZETESİ 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
Levazım amirl 'ğine bağla müesseseler için beş bin aded elek

trik ampülü 20-I0-936 salı günü saat 14,30 da Tophanede satın
alma komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. Hepsinin tahmin be
de)i 1860 liradır. İlk teminatı 139 buçuk liradır. Şartnamesi ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalariyle belli saat
te komisyona gelmeleri. 

4# SR TTm"' -

Sıhhat ve içtimai 
i\luavenet Vekaleti İskan 

Umum Müdürlüğünden: 
Orta Anadolunun Konya, 

Niide, Kayseri, Yozgat, Ço-
rum, Tokat ve Sivasın Şarkış
la kazasile diğer yerlerde is-

17 Birnci teşri:---

ıpıl•' 
Muavenet Vekaletinde Y 
caktır. ,ıer hı 

2 - Şartname, ecza ve alatın 
cinsi hakkında malUmat almak 
istiyenlerin Çanakkale Daimi 
Encümen Kalemile İstanbul Sıh
hat Müdürlüğüne başvurma· 
ları. 

3 - İstekliler2 1 l-936 pazar· 
tesi günü bizzat saat 15te veya 
tahriren saat 14te 2490 sayılı 
kanunda yazılı bilcümle vesa~k
le beraber Vilayet Daimi En· 
cümenine müracaatleri. 

6-Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s.
1 

Aden 

kan edilen ve edilecek olan 
göçmenler için 2 bin çift, yani 
4 bin adet öküz pazarlıkla sa
tın al.ınacaktır. 

Pazarlık 26-10-936 gününde 
saat 15 te Sıhhat ve içtimai 

İdari ve fenni şartn~Plilodf '!( 

İstanbulda İskan Müdi.irlut yer 
mevcuttur. İsti yenler b~·rrter· 
)erden şartnameleri ala 

1 1 b'' 
Pazarlığa girmek iıtiye~·f e
talip 4 bin öküz için tek 

1 .,i•' 
deceği fiatın yüzde 1 ·~ ut "'" 
betinde muvakkat ted11111 kl<•t 

Mu"• meğe mecburdur. 
teminat vermiyenler 
iştirak ettirilmezler. 

paıırhl' 

İstanbul Komutanlığı Satın 
alma Komisyonundan: 

Gülhane hastanesi ihtiyacı 

olaıı 37 çeşid asabiye, 22 çeşid 
bakteriyoloji ve 20 çeşid dahi
liye laboratuarları aletleri pazar
lıkla 10-11-936 salı günü saat 
15 te ihalesi yapılacağından 

muhammen tutarı 850 liradır. 

Şartnamesi komisyonumuzda 
görülebilir. İsteklilerin 68 li
ralık ilk teminat makbuz veya 
mektublarıle beraber belli gün 
ve vaktı muanende Fındıklıda 
Komutanlık satınalma komis
yonuna gelmeleri. 

10000 soba borusu beherinin muhammen bedeli 20 Kr. 
1000 Kırma soba borusu ,, 20 » 

" 1000 Deve boynu dirsek ,, ,, 20 >> 

50 Soba tablası » 200 
" " İlk okullar için lüzumu olup yukarda mikdarları cinsi 

yazılı soba malzemesi açık eksiltmeye konu lmuşdur .Şart · 
namesi Levazım müdürlüğünde görülür İstekliler 2490 
numaralı kanunda yazılı vesika ve t 87 lira 50 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber (bir gün ev
veline kadar ilk teminatın yatırılması daha muvafık ola
cağı) 3-11 -936 salı günü saat l ..f de daimi encümende 
bulunmalıdırlar. (M) 

istanbul Levazım Amirliğ! Satınalma Komisyonundan: 
Levazım amirliğine bağlı müesseleler için 20 adet Zonguldak 

tipi dökme soba 20-I0-936 salı günü saat 15 de Tophanede satın 
alma komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. 

Tahmin bedeli 460 liradır. İlk teminatı 34 buçuk liradır. Şart
name ve nümunesi komisyonda gürülebiliı. 

İsteklilerin kanuni vesikalariyle belli saatte komisyona gelme-
d . 

-4 Nakliyat: Boşaltma - 7--Mensucat - Elbise - _ISundura - Çamaşır v .s 
Yükletme v.s 1 ~ 

--------

istanbul Beledieesinden: 

Karaağaç mezbahası ahırla

rında toplanacak tahminen 
3500 ton koyun ve sığır güb
resi Beykoz ve Büyükdere fi
danlıklarına taşınması açık ek
siltme gününde isteklisi çık

madığından eksiltme 20-J0-936 
ı.alı gününe uzatılmıştır. Bir ton 
gübrenin Beykoz fidanlığına 

taşınmasına 70 kuruş, Büyük
dere fidanlığına taşınmasına 1 
lira fiat tahmin olunmuştur. 

Şartnamesi levazım müdürlü
ğünde görülebilir. istekliler 
223 lira 12 kuruşluk ilk temi
nat makbuz veya mektubile 
beraber (bir gün evveline ka · 
dar ilk teminatın yatırılması 

daha muvafık olacağı) yukar
da yazılı günde saat 14 de Da
imi Encümende bulunmalıdır

lar. 

5 -Elektrik, Havagazı

Kalorifer Tesisat ve 

Malzeme 

Nafıa Bakanlığmdan: 

3 İkinciteşrin 936 salı günü 
saat 15te Ankarada Nafıa Ba-

kanlığı Malzeme Eksiltme ko· 
misyonu odasında 4050 lira 
muhammen bedelli 30 ton yerli 
telgraf teli mübayaası açık ek
siltme usulile eksiltmeye konul
muştur. 

Şartname ve buna müteferri 
diğer evrak parasız olarak 
malzeme dairesinden verilecek
tir. 

Muvakkat teminat 303 lira 
75 kuruştur. 

1936 senesi için Ticaret Oda
sında kayıtlı bulunduğuna dair 
vesika ibrazı mecburidir. 

Eksiltmeye gireceklerin 3 
İkinciteşrin salı günü saat 15te 
Malzeme Eksiltme komisyonun
da bulunmaları lazımdır. 

Bayındırlık Fen Okulu Satınalma Komisyonundan: 

Miktarı Tahmin bedeli Tutarı 
Cinsi aded L. K. L. K. 
Gömlek 222 175 388,50 
Fanile 222 70 155,40 
Don 222 ()0 l3.l20 
Çorap 6füi çift :\5 233, ıo 
Mendil 6f iH 18,75 12-1,87 
Havlu 80 4[) 36 

1071.07 
Okulumuz talebesi için satın alınacak yukarıda cins, miktar, 

tahmin bedellerile tutarları yazılı çamaşırlar 4-11 93(i tarihinde 
çarşamba gÜtJÜ saat 1_5te ihalesi yapılmak µzere açık eksiltmeye 
konmuştur. 111< temınat 8033 kuruştur. isteklilerin şartnameyi 
görmek üzere Arnavutköyiinde Sarraf burnundaki okula gelmele
ri ve teminatlarını gene mektebden ala<.'. akları irsaliyelerle İslan· 
bul Erkek Lisesi binası yanındaki binada Yüksek Mektebler Mu
hasebeciliğine yatırmaları ve Yüksek Mektebler muhasebeciliğin· 
de toplanacak olan (gerek eksiltmeye iştirak için ve gerekse te
minatlarını yatırmak üzere) Komisyonumuza başvurmaları. 

8- Mahrukat Benzin Makine yağlan ve saire 
~-~-~~~~~~~----~-

Istanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 
Çatalca Müstahkem mevki ihtiyacı olan 150 ton lave kömürii 

açık eks:iltme ile satın alınacağından ihalesi 2-11-936 pazartesi 
günü saat 16 yı 15 de yapılacaktır. Muhammen tutarı 2250 lira
dır. Şartnamesi komisyonumuzda görülebilir. İsteklilerin 169 lira
lık ilk teminat makbuz veya mektublarile beraber Fındıklıda 
komutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri. 

9-Müteferrik 

İstanbul Komutanlığı Satmalma Komisyonundan: 
9 uncu Kor için beheri 300 kilo tartan 15 tane baskül 2-11-936 

pazartesi günü saat 15tane açık eksiltme ile satın alınacaktır. Mu· 
hamm~n tutarı 1830 liradır. Şartnamesi komisyonumuzda görüle· 
bilir. isteklilerin 138 liralık ilk teminat makbuz veya mektubla
rile beraber Fındıklıda komutanlık satınalma komisyonuna gel· 
mel eri. 

Yüksek Mühendis Mektebi 

Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan : 

Mekteb malzeme laboratuarı 
için açık t?ksiltme ile elek, te~ 
razi, kesafet şişeleri ve Mihailis 

aleti ve teferruatı alınacaktır. 

Muhammen bedeli 600 ve mu-

vakkat teminat 45 liradır. Ek

siltmesi 19 birind teşrin 936 
pazartesi günü saat l t te ya -
pılaca ktır. 

Şartnamesini görmek istiyen

lerin her gün ve eksiltmeye 
gireceklerin belli gün ve saatte 
Mekteb idaresint müracaatleri 
ilan olunur. 

f stanbul Liman işletme İdaresinden: 
20.10-İdare ıçın yaptırılacak 25 mavnanın açık pazarlığı 

salı günü saat 13 te tekrarlanacağı ilan olunur· 

--------~~~~~~~~ 
b) M Ü Z A V E D E L ~ 
~---~~~~~~~~~--~~~~ 

1-Milteferrik 

Satlak Sağlam Bir Tabı Mapinesi 
.,~ 

Frankental markalı 70X 100 eh' adında gayet temiz ve •Y l•f 
forma ve cetvel ve cetvel ve saire tabetmeğe elverişli ve l<~tıt• 
kullanışlı sağlam bir tabı makinesi motörile birlikte aatılı ,ııı 

Gormek ve pazarlık yapmak istiyenler hergün öğledenevvel Al<f 
matbaa müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

İstanbul Belediyesinden: 
. ·ııd' 

Göksu deresinde Terkoz bendinden denize kadar dere ıÇ• ·ır 
mevcut kum mahallinin ruhsatname müddeti bitmiştir. İıtel<lı 

1 
rin 17-10-936 tarihine kadar istida ile Belediye Reisliğine pıur 1 

caat etmeleri iiao olunur. 

ıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii--iiiiiiiiiiiıiiöiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil"· 

Kanunlar. Kararnameler, Ticaret muhade~ 

Gümrül< ve İnhisarlar Vekaletinden: 

Özü: Kabulü muvakkat sureti 
getirilecek ambalaj et1 
hakkında: 'İ 

1022 sayılı ve 22-5-935 tarihli genel yazıya ekli Maliye Ve 

liği yazısının 1 nci maddesin<ie "mal Türk taciri tarafından s~ 
alınmıyarak sadece ihraç maddesile doldurduktan sonra ııor . 

gönderilmek üzere getirildiği takdirde her hangi bir şekilde o~ 
me yapılmıyacağından bedellerinin ne kliring hükümltrine ve ,. 
sayılı kararnamenin ::\2 nci maddesine göre Merkez Bank••1ol' 
yatırılması ve ne de serbest dövizlerle tediyesi mevzuubahiı 
mıyacağı., yazılı idi. ·~ 

Bu maddedeki "geri gönderilme,, kaydına yanlış mana "er• 
diği ve muvakkat muaflık suretile idhal edilen ambalaj eşY-'r 
nın Türk mahsüllerile doldurularak getirildiği memleketten g•f 
ri memleketlere sevkedilebileceği şeklinde telakki edildiği adlt 
şılmıştır. . 

Bundan soara bunlar ancak hangi memleketten ve hangi fi~ 
madan sevkedilmiş ise yerli mamul ve mahsüller ile müddeti . 

1 

çinde ayni memlekete ve mürsil firmaya ihraç olunduğu takd1~. 
de bedelJeri Merkez Bankasına yatırılmaktan veya serbest d 
vizle ödenmekten vareste tutulur. 

Bunun teminin i~in ce: 

A - Bu gibi idhalattan kambiyo merciler!nin haberdar edil' 
mesi, 

B Getirilen ambalaj eşyasının aynı memlekete ve aynı fit' 
maya mal sevki suretile iade edileceğine dair alakadarlardan ta•~· 
hüdname alınması, 
uygun görülmüş ve bu cihet Maliye Vekilliğinin 15-9-1936 tırl~ 
ve 54300 4 12832 ıayılı yazısile bildirmiştir. 

Kilo 
350 

İstanbul Belediyesi İlanları 

Muhammen 
Çuval Tutarı İlk teminatı 

tuzsuz tereyağı 334,50 26 lira 
70 toz şeker 1785 134 ., 

Düşkünler evi için lazım olan yukarda cinsi mikt•'1 

ve tutarları yazılı yereyağı ve toz şeker açık eksiltllle 
gününde isteklisi bulunmadığından pazarlığa çevrilmiştir· 
Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekli o' 

lanlar hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veY' 
mektubi 'e beraber (bir gün evveline kadar ilk teminat111 

yatırılması daha muvafık olacağı), 3- l 1-936 salı günü '!:! 
14te Daimi encümende bulunmalıdırlar. (D) ~ 

• • • 
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temi. 
l İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 : ~_ . 

Havacılığın ehemmiyeti Muhammen lık 
bedeli 

~ı okullar için l 00 tane siy ah yazı tah· 
t~ ~b~herinin muhammen bedeli altı li · 
tok t<uruştur.) 
btb u.Uar için dört ayaklı 60 tane masa 
~ etınin muhammen bedeli 8 liradır). 
~ 0kullar için 100 tane yemek masası 
~ 200 tane banko 
1. .<>kullar için 400 tane sandalye (be
-ıtı . 

t,ın muhammen bedeli iki liradır). 
rupa taklidi hezaren) 
bok~llar için 50 tane muallim kürsüsü 
Ctınin muhammen bedeli 8 liradır). 

0kuUar için alınacak 50 tane yazı
~e (beherinin muhammen bedeli 50 
~dır) 
t • 

650 48,75 

480 36 

IOOO 75 

800 60 

400 30 

2500 187,50 
. <>kuHar için 200 tane dolap (behe-
1j muhammen bedeli 10 liradır). 2000 150 
lk okullar için lüzumu olan mıktar ve cinsi yukarda 

~~ılı masa, dolap vesaire ayrı ayrı ~~ı~ .~w~~iltmey.~ .~o
il·"ıuşlardır. Şartnameleri levazım mudur1ugunde gorule
l ıt, istekliler 2490 N.lu kanunda yazılı vesika ve hiza
tında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile 
~haber (bir gün evveline kadar ilk teminatın yatırılması 
~ .a muvafık olacağı) 27-10-936 salı günü saat 14te 
~1ltıi Encümende bulunmalıdırlar. (İ) il27 

İstanbul --Defterdarlığından: 

hzada 

a.vudköy 

~Ukpaıar 

lltud ar 

rk u Çarşı 

~~ık .. oy 

Muhm. kıy. 

Katip Kasım mahallesi Değirmen 
sokağı eski 39 yeni 62 sayılı 34 

Lira K. 

metre murabbaı arsa. 68 00 
: Bostaniçi sokağı eski 59 sayılı 
bağın 1 2 payı. 97 50 
Bahçeler sokağı eski 11 M. 591 met-
re ve 26 desimetre murabbaı arsa. 591 26 
Karabaş mahallesi Topçular cad· 
desi eski 309, yeni 303 sayılı üs-
tünde odaları bulunan dükkanın 

70 240 payı. 350 00 
Büyükayazma ve Y eniçeşme so-
kağı eski 30-32 yeni 36-11 iki 
evin 33 t 2 8640 payı. 1000 00 
Keçeci piri mahallesi Çakırgöz · so· 
kağı yeni 11 sayılı evin J 8 40 payı. 300 00 
Demirtaş mahallesi Kantarcılar 
sokağı eski, yeni 15 sayılı dük· 
kanm 1 2 payı. 'l.75 00 
Karanfil mahallesi Hekimoğlu so-
kağı eıki 2, yeni 8 sayılı evın 
1498 5090 payı. t 78 34 
Ayazma mahallesi Ayazma iske· 
lesi ıokağı eski 1, yeni 13 sayılı 
dükkanın 20 120 payı. ı 16 66 
Portakal arkası sokağı eski 21, 
yeni 27 sayıla evin tamamı. 660 00 
Karamanlı oğlu sokağı eski yeni 
1 sayılı dükkanın tamamı. 216 00 
Caferağa mahallesi Duvardibi so· 
kağı eski 4-6·8 yeni 55-57 sayılı 
evlerin 3 16 payı. 375 00 
Kürkçübaşı mahallesi Kuyulu so-
kağı eski 20, yeni 30 sayılı ha-

raphane. 250 ()() 

Camiikebir mahallesinde Tersane 
kapası caddesi eski 3 t, 31 M. ye-
ni 21-23-?.5 sayılı dükkan ve han. 1200 00 
Çarşı oaddesi eski 29 yeni 33 
sayılı kahvehanenin 2 5 payı. t 92 00 
Kuyu sokağı eski 44 yeni 6 sayı· 

60 00 lı evin tamamı. 

Büyük yeni han alt kat eski 33 
yeni 32 sayılı odanın tamamı. 216 00 
Kamerhatun mahallesi Çukur ıo· 
kağı eıki 4, yeni 6 sayılı evın 
enkazı. 99 84 

~~ ~ukarıda yazılı mallar 20-10-936 sah günü saat 14te 
lilltın. Para ve açık arttırma ile satılacaktır· Sat~ı b~dc • 
~ab •stikrazı dahili ve yüzde 5 faizli hazine ta~v~llerı d~ 
ı... ut olunur Taliblerin yüzde 1 5 pey akçelerını vakta 
... ll, · ' ·ır ı .. k 
ttıu ~Yeninden evvel yatırarak defterdarlık mı 1 em a 

dUrlUğünde müteşekkil satıf komisyonuna müracaatları· 
(F) (1867) 305 

ı - 1 3· tO .916 tarih inde ihale si yap ılm ı :nış olan 47 4 6.35 1 

lira keşif bedelli plan ve şartnamesi mucibince .Paşabahçe 
fabrikasında yapılacak ihata dıvarı inşaatma aıd açık ek-

siltme 1 O gün temdit edilmiştir. 
2-Eksiltme 26· 10·936 tarihine rastlayanp azartesi gü· 

nü saat 15 de Kabataşta Levazım ve mübayaat Şube
sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3- İnşaatın plan, şartname ve keşifnameleri parasız 
İnhisarlar Muskirat Fabrikalar şubesinden alınabilir. 

4- Muvakkat güvenme parası 356 liradır. 
5- İıteklilerin Eksiltmeye girebilmesi için kanunen 

aranılan vesikalardan maada bu gibi işleri muvaffakiyet· 
le yapmış olduğuna dair vesikalarile birlikte eksiltme 
için tayın olunan gün ve saatte sözü geçen komisyona 
gelmeleri lazımdır. 2211 1-3 

~ "' ılı 

3 adet yün bayrak 150 x 225 
5 ,, ,, ,, 100x 150 
6 " il " 85 x 1 30 
30 ,, 70 x 105 
95 ,, ,, ,, 50 x 7 5 
1 - Şartnamesi mucibince yukarıda ebadı gösterilen 

139 adet yün bayrak pazarlıkla satın alınacaktır. 
2- Pazarhk, 28-10·936 tarihine rastlıyan çarşamba 

günü saat t 4te Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesiu· 
deki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

3- İsteklilerin tayin olunan gün ye saatte yüzde 7,5 
güvenme paralarile birlikte adı geçen komisyona müra
caatları lazımdır. (2t26) 328 2-4 

* * • 
300 Adet P. M. 32· t t zincir başlıklariyle beraber 
200 » P. M 10-56 Rezistans(Tekli) 

150 » P. M 45· t 9 >> (Çiftli) 
400 metre kalın çivili kayış ekselsiyor makineleri için 

ı - Numune ve şartnamesi mucibince yukarıda yazılı 
dört kalem malzeme pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 28-10-936 tarihine rastlıyan çarşamba 
günü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şube· 
sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3- Ş~rtnameler her gün paraıız adı geçen şubeden 
almır. 

4- isteklilerin, pazarlık için tayın olunan gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur ko-
misyona müracaatları (2093) 331 2 - 4 

1 - 29·9·936 tarihinde isteklisi çıkmadığından dolayı 
ihalesi yapılmamış olan 1285.88 lira keşif bedelli Ahır 
kapıdaki iskelenin kısmen tamiri ve ön kısmının yem· 
den inşaası takrar pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme 23· 10·936 tarihine rastlıyan cuma günü 
saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesinde· 
ki alım komisyonunda yapılacakbr. 

3- İsteklilerin şartname ve keşifnamesini görmek 
uzere her gün ve pazarlık için de tayın olunan gün ve 
saatte yüzde 7 ,5 muvakkat güvenme paralarile birlikte 
ismi j!;eçen komisyona müracaatları. (1935) 319 3-4 

* • • 
l - 8· t 0·936 tarihinde isteklisi çıkmadığından dolayı 

ihalesi yapılamamış olan Toptaşı deposu arkasındaki sa· 
hada yaptırılacak 3430, 13 lira keşif bedelli 3 ambarın in
şası yeniden pazarlık suretile eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme 27-10-936 tarihine rastlayan salı günü 
saat 15te Kabataşta Levazım ve mübayaat şubeıindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır· 

3- Muvakkat teminat 257,25 liradır. 

Bütün ulusların hava kuv· 
vetlerini artırmak için göa· 
terdiği telaş, havacılığa ver
diği önemi yakından gördük
ten sonra, kavacılığın bizim 
için bir fantazi olmaktan 
çok uzak, canla başla sarı

lacak bir ana iş olduğunu 

bir kat daha anlamış bulu· 
nuyoruz. 

Göklerini avucunun için· 
de tutmayan ulusların halini 
görüyoruz. Uçak filolarının 
bir insan ağırtığındaki bom· 
balarile dünyanın en vuruş· 

kan yiiitleri bile başa çıka· 
ınıyor. 

Hiç durmadan hemenha· 
vacılığa para yetiştirmek, 

ancak bütün ulusun aynı cö
mertlikle yardıma koşması

na bağlıdır. 

f ratelli S PERCO 
Galata Gümrükleri karşmnda 

Hürdaverdigir Han. 
Telefon: 44792 

Amıterdam - Kompani Ro7al 

Neerlande1 dö Navigasyon a 

vapör Anvers, Rotterdam, A· 

msterdam ve Hamburg için ya· 
kında hareket. 

MEROPE vapuru 5-10 10-936 

tahmil 
CERES 15-17 lci Teş.-936 va-

puru tahmil. 

BACCHUS vapuru 19-24 t ci 
teş. 936 

U L YSSES vapuru 26-31 1 ci 
teşrin 936 

Nerlandez kompanyuının 

nehri vapurları limanlar için 
hususi ve seri aeferler. 

Bütün limanlar için Neer· 

1 sndez Kumpanya11 ile anlaşıl

mak ıuretile bütün dünya li· 
mantarı için dotru kontimen· 
tol ar verilir. 

İTHALAT SER VİSI 

Amsterdamdan beklenilen 

vapurlar. 
MEROPE vapuru 6-10-936 
BACCHU.5 vapuru l9·10-936 
UL YSSES vapuru 20· 10-936 

ltalyan Sey abat Kumpanyası 

Dünya seyahat tetkilitı 
Götürü seyahat 

Otellerde oda tutulması 
Deniz yolu biletleri 
Hava yolu ,. 
Demiryolları ,, 
Bagajların ıigorta.ı 

İtalyan demir yollarında 
yüzde 50 tenzilat 

Galata Gümrükleri karşısında 

4-Şartnameier hergün İnhisarlar İnşaat Şubesinden pa· 
rasız alınabilir. (2087) 326 1-4 

Hudaverdigar han 
Telefon : 44792 

da FRATELLI SPERCO 
nezdinde C. 1. T. ye müra · 

ca•t olunur. 

Şikayeti olanlara Nippon Yusen Kaisha 
Ga:elt>ml:i Jıem dePail'f resmiyryi rıe lıem de ulıika-

d ar miiessesati Lliccariye,ııi memnun .edecek.ııe ı_'lıtlya.c- JAPON VAPUR KUMPANYASI 
k Yakohama, Kobe, Singapur, 

Zarım emamiylt> kaq;rlayacak şe/\ılde le ·ımml ettır- Colombo, Süveyiş, Port·Said, 
mek için <'limf :clen gelen lıer Jeclakcirll{Jt yapmakta~ Beyrut ve Iıtanbul limanları 
çekinmiyoruz. Gürülecek nn/..-san ve kusurları lalın- arasında doğru seferler: 
ren ve ya tele,fnnla bize ihtar t•decek al>onelerimi:e Pire, Marıilya, Liverpool ve 

minnettar o/uru:. Çünkü gayemiz, J.i.lıtilerimi:i 111enı- Gl aıkov. 
ırn etmek UI' n11'mil'kele. mci/ıl olmakltr. (doğna ve aktarmaaız) 

• ____ ._ ____ 

1 

___________ _. ILIMA MARU lS· l 1·936 



ABONNEMENTS: 

Ville et Province 

J MOIS Ptrs. 450 

6 " " 850 
12 " " 1500 

Le No. Ptrs. S 

Pour la Publicite s'adreHer 
a l' Adminiıtration 

1 ere Annee No. 178 

•• 
MUNAKASA 

GAZETESİ 

Journal Quotidien des Adjudications 

SAMEDI 

A.DMINISTRATION 

Y oghourtchou Han 

ter Etage, N. 3-4 at 
Galata, Perchembe Bal 

T elefone: 42425 
- 1 

Boite Postale N. 126 - . 
b . .... 

Adresse Telegrap ıq 

l•tanbul - MÜNAKA/ 

Objet de l' adjudication 1 
Genre ı 

d 'adjudic Lieu d' adjudication. Cah. des Charges O ate -
Construction-Reparation-Travaux Publics 
-Materiel de Construction-Cartographie 
Constr. d'une route aux envir. de l'Ec. de Guerre. 
Concours pr. projet relatif aux installations et bati-

ments modernes des thermes d' Agammennon (ler 
pr. L. 500). 

Repar. du toit de la nouvelle poste (aj .). 
Conslr. mur de clôture fab . Pachabahdje (aj .). 
Constr. en divers endroits de 14 r eservoirs iı ben· 

:::ine souterrains (cah. eh . P. 750). 
Constr. de depôts pr. poudre noire, dynamite, cap· 

sules et d'une maison pr. gardien iı lzmidt (cah. 
eh. P. 43). 

L'adj. relat. iı la constr. de 2 maisons pr. employ{·s aura 
lieu le 27-10-36 et non le 27-11-36 comme il avait 
ete annonce erron. dans le No. 175. 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques -
lostruments Sanitaires -F ourniture pour Hôp. 

1 

1338 68 

950 92 71 32 Pu 11l ique 

356 " 
144956 768487 80 Pli cach. 

8546 77 611 - Gr ı·· iı gri· 

6737 54 506 -

Com.Ach MinDef.Nat.Ankara. 
Oir. Trav. Pubics lzmir. 

Co m. A ch. D. G en. PTT. G.saray. 
Com. \ eh. Econ. Monop. l\ .tache. 
Com. A ch. Min. DPf. Nat. Ankara 

Dir. G Pn. Monop. lzmidt. 

D i r . v.· t.~ri n:ıir"" Boıı r sa. 

Sf.crf.tarial Dir. G en. PTT. 
Dir. Fab. Liqueurs Monopoles 

Std. Con:1tr. D.G. Monop. Kodjaı.'· li . 

Dir. F~rme El. Merinoı Karadja B. 

lnstruments de laboratoire mal. nerv. : 37 lots, bac- 850 68 - Gn" iı grt" Com. Ach. Comm. Ist. Findikli. 
ter.: 22 lots; mal. internes 26 lots (pr. Gulhane) . 

lnstruments chirurgicaux et medicaments (pr.hôp.R&g. ı : 2300 172 5 Publique Com. Perm. Vilayet Tclıanakkale. Secr. Vil . Tclıanak . -Dir. Hyır. lıt. 
167 lots. 

lnstallation et Materiel d'Electricitel 
de Gaz, de Ch:tuffage Central 

Ampoules electriques : 5000 p. 
Fil t elegraphique indigene : 30 t . 

Ameublement Mobilier pour Habitation ete 
Bureaux-Tapisserie- Linoleum- Tapis ete. 
Poeles en fonte type Zongouldak : 20 p. 
Tuyaux de poele : lOOL O p.-Plateaux pr. poele: 50 p.-

Tuyaux coudeı: 1000 p. Coudes : 1000 p. 

Combustible, Charbons - Carburant. 
(Benzine, ete.) 

Charbon lavc : 150 t. (pr. Tchataldja). 

Transport-Chargement Dechargement 

Transport de 3500 t. de fumier de Karaaghatclı aux 
pepinieres de Beykoz et Buyukdi·re (aj.). 

Habillement- Lingerie- Chaussuresetc. 
Articles de bonneterie tels que : chemises, caleçons, 

mouchoirs, serviettes, ete. : 6 lota. 

Divers 

Bascules pouvant peser 300 kg. : 15 p . 
Tamis,balanccs . denıiaaetres et app.Mihailis pr. le labor. 

Boeufs pr. les ioımigres: 2000 paires. 
Constr. de 25 mahonnes pr. l' Admin. (aj.). 

B) Adjudicalions il la surenchere 

Macbine a irnprimer, ınarque Frankenthal (70 x 100) 
avec motcur (prive). 

1860 - 139 50 Grt'.· a gri· 
4050 - 303 75 Publique 

460 - 34 5 Gri· a gri· 
2500 - 187 50 Publique 

Com. Ach. lotend . Tophani•. 
Com. Aclı. Matl~r. Min. Trav. Pub. 

Com. Ac h. lntend. lst. Tophanl- . 
Com. Perm. MunicİJJalitt- lstanbul. 

2250 -ı 169 _I Publique Com. Adı Comm. lst. findikli . 

Dir. Ec0 nom. Municipalite lstanbu 

223 1' Com. Perm . Municipalitı" lstanbul. Dir. Econom. Municipalit{• lstanbul 

1071 O 80 33 Publique Compt. Ecoles Sup~rieurt's. Dir.Ec. Trav. Pub. ( Arnavoutkeuy) 

1830 - 138 - Publique Com. Ach. Comm. lst. Findikli. 
600 - 45 " Com. Ach. Ec. Sup. lngenieurs . 

Gre a gre Min. Hyg. et Asa. Soc. Ankara. Dir. Gen. Etablts, Ank. lst. 
" Dir. Exploitation Port lstanbul. 

Dir. lmprimerie "Akşam". 

26-t0-36 
30-11-36 

23-10-36 
26-10-36 
2-12-36 

22-10-36 

27-10-36 

10-11-36 

:.!-11-36 

20-10-36 
3-11-36 

20-10-36 
3-11-36 

2-11-36 

20 10-36 

4 -11-36 

2-11-36 
19-10-36 
26-10-36 

20-10-36 

ouı lea jours 

Lois, Decrets lois, 
Les produits du sol tutc : 

les Pİ•laches 

Traites de Commerce 
, tache11 de Gazianteb, a en quel· 
' que sorte uaurpe uoe appellation 

depuis l'instauration de la Repu
blique l'objet de la sollicitude et 
de l'interet des autorites, qui font 
tout le necessaire pour l'accrois· 
sement de la produdion et l'ex
portation de ces fruits exquis. 

million de Livres au pays. La re· 
colte de cette annee est de tro is 
mille tonnes, et il ne subsiste plus 
de aıtock de celle de l'annee der
niere. 

Notre Boite Postale 

Les pistaches •ont un des beau\ 
produits du su-1 •ıtatolien, et par
ticuliereme~t de la region de Ga
zianteb. Bıen qu'il n'existe pas 
un seul pistachier a Daaıaı, cette 
ville en donnant •on 00111 aux pis· 

qui n'est Pas exacte. Cette "usur· 
pati on" vient sana doute du f ait 
que les piataches de Gazianteb 
İ!\aient , sous l'E.mpire, exportees 
Par voie de Syrie, 

La culture dea pistacheı est 

La production des pistaches, 
dans la seule region de Gazian
teb, a atteint l'an dernier le to· 
tal de 2000 tonnes, rapportant 1 

60 pour cent de la production 
sont expedies en Amerique. Deı 
exportations de pistaches ont ega
lement lieu a destination de l'Eu
rope et des Inde9. 
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