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İÇİNDEKİLER: 
a) Münakasalar 

l Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 
2 inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 
3 - Mobilya. Ev ve Büro eşyaları muşamba halı v. s. 
4 Matbaa işleri - Kırtasiye • Yazıhane Levazımı 
5 ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane l~vazımı 
6 - Elektrik·Havagazı ·Kalorifer tesisat ve Malzemesi 
7 Mahrukat, Benzin, Makine yağları v, s. 
8 Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v. s. 
9 - Nakliyat Boşaltma - yükletme v. s. 

IO - Müteferrik 
b) Müzayedeler 

- Müteferrik 
Kanunlar, Kararnameler Ticaret Muhadeleri 

3 

~) MÜNAKASALAR 

~zak, Zahire, Et ve Sebze: 

Ankara Levazım Amirligi Satınalma Komisyonundan: 
Çarum garnizonunda bulunan kttaatın ihtiyacı için 60 bin ki

lo sı~ır eti kapalı zarfla eksi\tmeye konulmuştur. M.uhammen be
deli 7500 liradır. İlk teminatı 562 lira 50 kuruştur. ihalesi 26 bi· 
1İtıci teşrin 936 pazartesi günü saat 15 de Çorum ordu evinde 
>ıtpı lacaktır. 

İstekliler içinde ilk teminat makbuzları da olduğu halde tek
r mektublarını yukarda yazılı gündeki saatten evvel komisyona 
trmiş olmaları ve hariçten iştirak edeceklerin zarflarını da ayni 
~•tnanda komisyona göndermiş bulunmak şartı ile postaya ver
llıeleri lazımdır. 

istanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 
İstanbul Komutanlığı birlikleri senelik ihtiyacı olan 17000 ki

lo kuru soğan ihalesi 5-11-936 perşembe günü saat 16, 15te açık 
~ksiltme ile yapılacaktır. Muhammen tutarı 850 liradır. Şartna• 
llıesi komisyonumuzda görülebilir. İsteklilerin 43 liralık ilk temi
llıtt makbuz veya mektublarile beraber belli gün ve saatte Fın
dıklıda komutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
Trakyada bulunan birlikler için kırdırılacak 200 ton buğdayın 

kırma pazarlığı 23-I0-936 cuma günü saat 14te Tophanede Satın
atllla Komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 2600 liradır. İlk teminatı 195 liradır. Şarlna· 
?tıesi Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli saatte Komisyona 
hhneleri. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 
İstanbul Komutanlığı Birlikleri ihtiyacı için 2000 kilo beyaz 

Peynir 6-11 ·936 cuma günü saat 16 da açık eksiltme ile alına
~aktır, Tahmin bedeli 800 lira olup ilk teminatı 60 liradır. Evsaf 
"'e Şartnanıesi her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin i)k 
teminat makbu:ı.larile birlikte vakti muayyeninde Komisyonda 
buıunnıaları. 

Edirne Jandarma Efrat Mektebi Komutanlığından: 
8-10-936 perşembe günü 2nci defa yapılan 180.000 kilo 1 nci 

~e\ i ekmeklik un kapalı zarf eksiltmesine istekli çıkmamasından 
1:ıtürü 2490 sayılı kanunun 43üncü maddesi mucibince pazarlığı 
5.1t.936 perşembe günü Edirne Merkez Muhasebe Müdürlüğü O
dasında yapılacaktır. İsteklilerin teminat makbuz veya Banka 

ttı.ektublarile birlikte komisyona gelmeleri. . ı 
Cınıi Miktarı Tahmin F. Muv. Tem. Tutarı Şeklı 
1 İnci nevi Kilo Kuruş Lira Lira pazarlık 
tk"'•klik un 180.000 t 4 1890 25200 1 

~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!~!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!~ 

, ~aat-Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

,; Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresinden: 

,. l\1uhammen bedeli 27500 lira olan 3 İngiliz (Muı.aaf) ve 10 ba
ıt ll"ıakoı takımı 7-12-936 pazartesi günü saat 15,JOda kapalı zarf 

usülile Ankarada İdare bina· 
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 
2062 lira 50 kuruşluk muvak
kat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları, resmi gaz'!te
nin 7-5-936 t. 3297 No.lu nüs
hasında intişar etmiş olan ta
limatname dairesinde alınmış 

vesika ve tekliflerini aynı gün 
saat 14,30a kadar komis1 on 
Reisliğine v~rmeleri lazımdır. 

Şartnameler 135 kuruşa An
kara ve Haydarpaşa veznele
rinde satılmaktadır. 

Tekirdağ inanlı Aygır 
Deposu Direktörlüğünden: 

Kapalı zarf Usulile eksiltme 
1- Eksiltmiye konulan iş: 

İnanlıda depo merkezinde ya
pılacak Aygır tavlasıdır. Keşif 
bedeli 20875 lira 75 kuruş o· 
lup muvakkat teminatı 1556 
Jiradır. 

2- Bu işe aid evrak şun

lardır: Eksiltme şartnamesi, 

mukavele projesi , Bayındırlık 

işleri genel şartnamesi, fenni 
şartname, keşif cetveli, projeler. 

İstekliler bu tvrakı Tekirdağ 
Nafıasından ve İnanlı deposun-

da görebilirler. 
3- Eksiltme 20-10-936 tari· 

hinden 8-11-936 tarihine kadar. 
yirmi gündür. Teklif mektub
ları 9-11-936 tarihinde pazar
tesi günü Tekirdağ Belediye
sindeki Eksiltme komisyonuna 
saat 15 e kadar makbuz muka
bilinde verilmiş olmalıdır . 

4- Eksiltmeye girebilmek 
için isteklilerin bu kıymet ve 
evsafta inşaatı başarabilecek 

lerine dair Nafıa Vekaletinden 
müteahhidlik ehliyet vesikası 
getirmeleri lazımdır. 

5 İstekli yapılacak işin fen
ni mes'uliyetini deruhte edecek 
bir mühendis veya mimar bu
lundurmağı taahhüd etmiş ola
caktır. -
Tekirdağ İnanlı İnekhanesi 

Direktörlüğünden; 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
l - Eksiltmeye konulan iş: 

İnanlıda yapılacak inek ahırla
rıdar. Keşif bedeli 39339 lira 
65 kuruştur. Muvakkat temina
tı 2950 lira 47 kuruştur. 

2 - Bu işe aid evrak şun -
lardır: Eksiltme şartnamesi,l 
mukavele projesi, Bayındırlık 
işleri genel şartnamesi , fenni 
.şartl?ame, keşif cetveli, proje
ler. istekliler bu evrakı Tekir
dağ Nafıasında ve İnanlı inek· 
hanesinde görebilirler. 

3 - Eksiltme 20-10-936 ta· 

rihinden 8· l 1-936 tarihine ka
dar 20 gündür. Teklif mektup· 
ları 9-11-936 tarihinde pazarte· 

si günü Tekirdağ Belediyesin· 
deki eksiltme komisyonuna sa
at 15 e kadar makbuz mukabi
linde verilmiş olmalıdır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek 
için isteklilerin bu kıymet ve 

evsafta inşaatı başarabilecekle

ri ne dair Nafıa Bakanlığından 

müteahhitlik ehliyet veııikası 

getirmeleri l azımdır. 

5 - İstekli yapılacak işin 
fenni ınesuliyetini deruhte ede
cek bir mühendis veya mimar 
bulundurmağı taalıhüd elmiş o · 
lacaktır . 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
• 

1- Erzurumda kapalı zarf usulile münakasaya konan askeri 
hastanede yapılacak bir pavyon ile koridora talip çıkmadığından 
bir ay pazarlığa çıkarılmıştır. Keşif bedeli 2565 lira 6 kuruştur. 
Muvakkat teminatı 1923 lira 82 kuruştur. Şartname keşif ve re
simlerini görmek istiyenlerin ve talihlerin bu müddet zarfında 

k omisyona n:.üracaatları. 

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

Ankara Okullar Arttırma ve Eksiltme Kom!syonu 
Başkanlığından: 

Ankarada Gazi Lisesi mobilyası kapalı zarf usulile eksiltme
ye konulmuştur. Keşif bedeli 2026 liradır. İhale 2-11-936 pazar
tesi günü saat 11 de Maarif Vekaleti binasındaki Ankara Okul· 
lar sayışmanlığında yapılacaktır. Muvakkat teminat 527 liradır. 

Şartname ve resimleri görmek ve almak istiyenlerin Ankara Ga
zi Lisesi Direktörlüğüile arttırma eksiltme katibliğine müracaat
ları lazımdır. 

4-Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane M~dzeme 
--------

İstatistik Genel Direktörlüğü Eksiltme Komisyonundan. 

1- Kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılan genel nüfus sayı· 
mı neticelerine aid fransızca ve türkçe yazılı beş cild eserin ta
b'ıdır. 

2 Beheri 120-200 sahife tahmin olunan eserin adedi tab'ı 
2000-2500 olacakhr. 

3- Beş cilddier. Tahmin olunan bedeli 2500 liradır. 188 lira 
muvakkat teminat verilecektir. 

4- Eksiltme 9· l 1-936 pazartesi günü saat 14,30 da açılacak
tır. Açılmadan bir saat evvel zarflar komisyon Reisliğine veril· 
mek lazımdır. Şartname komisyon Katibliğinden istenebilir. 

5-iJaçlar, Klinik ve İspençiyari alat: 

istanbul Limanı sahil Sıhhiye Merkezi Satınalma 
Komisyonundan; 

20-10-936 gfınü 4 kalem itlafıfar malzemesi için yapılan eksilt
meye gir~cek olanlar şartnamedeki vesaiki ibraz edememelerin
den eksiltme 3-11-936 salı günü saat 15 te Galatada Kara Mus
tafapaşa sokağında İstanbul limanı sahil sıhhiye merkezi satınal· 
ma komisyonunda tekrar yapılacaktır. 

1 - Tahmin bedeli 868 liradır. 

2 - Şartnameler merkezimiz levazımından parasız alınır. 

3 - Muvakkat teminatı 66 liradır. 
4 - İstekliler bu işin ehli olduklarına dair Ticaret Odasın· 

dan bu davet tarihinden sonra alanmış bir vesika göstermesi 
şarttır. 

5 Eksiltmeye girecek olanların peyler sürülmeden evvel 
muvakkat teminatlannı yatırmış olmaları gerektir . 

6-Elektrik, Havagazı- Kalorifer Tesisat veMalzeme 

İstanbul Levazım Amirliği Sahnalma Komisyonundan: 

Piyade ve Atış okulunda jandarma binasımn elektrik tesisa· 
tının pazarlığı 26-I0-936 pazartesi günü saat 14 de Tophanede 
sahnalma komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 1467 liradır. 
İlk teminatı 110 liradır. Şartname ve keşfi komisyonda görüle
bilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte komis· 
yona gelmeleri. 

Karaman Urayından: 
16-10-936 tarihinde ihalesi yapılacak olan Karaman Elektrik 

tesisatının talih zuhur etmediğinden müddet 17-10-936 tari
hinden itibaren on ıün daha uzatılmıştır. 



Sayfa ?. 

Adapazarı Belediye 
Dairesinden: 

Adet 
1 Tri faze cereyan transfor

matörü 75 KVA. 
3150 380-220 V 50 Periyot 
2 Yağ banyolu üç kutuplu 

200 A. anahtar ve dizjonktöri
le beraber. 

18 Tek kutuplu tefrik anah
tar1 200 A. 

6 Yüksek tevettür için boru 
şekli sigorta ve hamili. 

6 Yüksek tevettür için üç 
kutuplu 200 A. 

2 Primer dizjonktör 1 O A. 
40 Diyazet sistemi havai hat 

sigortası ve teferrüatı 50 ve 3~ 
mm.den 1000 kg. bakır tel. 

Adapazarı Elektrik şebekesi 
için cins ve miktarı yukarıda 

yazılı Transformatörü ile te
ferrüatı sairesi açık eksiltme
ye konulmuştur. Bu malzeme
yi satmak isti yenlerin t 50 lira 
teminat akçesini vermek veya 
bu miktar banka mektubu ib· 
raz etmek suretile 4-i 1-936 çar· 
şamba günü saat 15te mezkur 

Belediyeye müracaat elmeleri 

ilan olunur. 

MÜNAKASA GAZETESİ 

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

Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma Komisyonundan: 

1- Herbir takımına biçilen ederi 11 lira olan 1100: 12{'0 ta
kım şapkalı elbise harp okulu talebesi için kapalı zarfla diktiri
lecektir. 

2 Elbiselere ait yalnız kumaş Vekalet tarafından verilecek-
tir. Diğer bütün malzeme ve işçilik müteahhide ait olacaktır. 

3- Şartnamesini parasız almak ve elbise ve diğer malzeme
nin örneklerioi görmek isteyenlerin her gün öğleden sonra ko· 
misyona gelmeleri. 

4 - İlk teminat miktarı 975 liradır. 
5 - İhalesi 6· 11-936 cuma günü saat l idedir. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3üncü 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif 
•nektublarını ihale saatinden en az bir saat evvd M. M. V. Sa
tın alma Komisyona vermeleri. 

9- Nakliyat: . Boşaltma -Yükletme ~ 
Zıraat Bankası Samsun Şubesindeıı: 

Alım merkezlerinden gelecek buğdayın istasyondan depolara 
nakli ve depolardan dökme ve paket halinde vagona veya va
pura yükletilmesi 12-10·936 tarihinden itibaren bir ay müddetle 
açık eksiltmeye çıkarılmıştır . 

Talihlerin ve izahat almak istiyenlerin Bankaya müracaatleri 
ve kati ihalenin 12-11-936 perşembe günü saat 14te icra kılına

cağı ilan olunur. 

7- Mahrukat - Benzin - 1 O-Müteferrik 

Makine yağları ve saire 

İstanbul Harici Askt:ri 

Kıtaatından: 

213 ton Sömikok kömürü 

satın ahnacakhr. Şartnames ı 

İzmit Tümen, İstanbul levu:ım 
amirliği ve İstanbul komutanlı
ğı satınalma komisyonunda 
hergün görülebilir. Kapalı zarf-

la eksiltmesi 6-11-936 cuma gü
nü saat 14 de Tümen satınal-

ma komisyonunda yapılacakhr. 
Tutarı 5112 lira. hk teminatı 
400 liradır. İstekliler şartname

s1nin 4. maddesinde istenilen 
belgelerle teklif mektublarını 
belli gün ve saatten bir saat 

evvel teminatlarile komisyona 
vermeleri. 

* • • 
55 ton Sömikok kömürü sa· 

tın alınacaktır. Şartnamesi İz
mitte Tümen satınalma komis

yonunda hergün görülebilir. A

çık eksiltmesi 6-11-936 cuma 
günü saat 16,30 da Tümen sa-
tınalma komisyonunda yapıla

cakhr. Muhammen tutarı 1320 
lira, ilk teminatı 101 liradır. İs
teklilerin belgelerle birlikte ilk 

teminatlarile belli gün ve sa
atten İ>ir saat evvel komiıyona 
gelmeleri. 

Tahlisiye U. Müdürlüğün den: 

Şartnamesine uygun olmama-

11ndan dolayı ihalesi feshedilen 
ve ikinci defa yapılan ilan ne· 
ticesinde de isteklisi zuhur et

miyen iki ton Diesel yrağının 

ihalesi 26-10-936 tarihine raslı
yan pazartesi günü saat 15te 
Merkeı Rıhtım hanında Tahli-

siye Umum Müdürlütü Satınal

ma Komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 680 lira 

ve muvakkal teminat miktarı 

51 liradır. İsteklilerin eksiltm!ye 

başlamadan evvel teminatlarını 

idare veznesine yatırmaJarı la
zımrlır. Bu husustaki ,artname 
sözü geçen Komisyondan alınır. 

İst. Jandarma Satınalma Komisyonundan: 

Kilo Crnsi Tahmin bedeli İlk teminatı 
10,000 Kabara çivisi 2800 lira 209 lira 
1 - Miktar, cins, tahmin bedeli ve ilk teminat miktarı yu

karda yazılı kabara çivisi müteahhit hesabına pazarlıkla satın a
lınacaktır. 

2 Panrlık 27· I0-936 sah günü saat 14 den 16 ya kadar 
Gedikpaşada Jandarma dikim evi binasındaki İstanbul Jandarma 
satınalma komiıyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin ilk teminat makbuzu ve mektubu ve ticaret 
kağıdlarile belli gün ve saatte komisyona gelmeleri lazımdır. 

4 Şart kağıdı hergün komisyonda görülebilir. 

Nafıa Bakanlığından: 

9-11-936 pazartesi günü saat 15te Ankarada Nafıa Bakanlığı 

Malzeme Eksiltme Komisyonu odasında ~786 lira muhammen be
delli 660 aded meyil, 200 aded kilometre ve 460 aded münhani 
levhasının yaptırılması kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Şartname ve buna müteferri diğer evrak parasız olarak Mal
zeme Dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 433 lira 95 kuruştur. 
1936 senesi için Ticaret Odasın.fa kayitli bulunduğuna dair 

ve Resmi Gazetenin 7-5-936 T. ve 3297 sayılı nüshasında çıkan 

talimatnameye göre Nafıa Vekaletinden alınmış vesika ibrazı 
mecburidir. 

Eksiltmeye gireceklerin 9-11 936 pazartesi günü saat 14e ka
dar teklif zarflarmı makbuz mukabilinde Malzeme Ekııiltme Ko
misyonuna vermeleri lazımdır. 

b) M Ü Z A V E D E L E R 

1-Müteferrik 

İstanbul Defterd arlığmdan: 

Cins ve mevkii Senelik muhum. 
Kirası Lir11 

Süley111aniyede yeni açılmış olan orta mektep bak-
kaliyesi 00 
Davutpaşada KocaMuştafa paşa caddesinde Davut- 48 

paşa orta mektehi bakkaliyesi: 
Yukarıda yazılı mektep bakkaliyelerinin senelik kiraları peşin 

verilmek şartile hiıalarındaki kiralar üzerinden birer sene müd
detle ve açık arttırma usulile ayrı ayrı kiraya verilecektir. İstek
lilerin ve diğer teraitini öğrenmek istiyenlerin hüsnühal ve se
ciye sahibi bulunduklarına ve mahkumiyetleri olmadığına dair 
zabıta ve adliyeden alacakları resimli mazbatalatla ve yüzde 7,5 
pey akçalarile 5· l l ·936 perşembe günü saat 14 te Milli Eınlik 
müdürlüğünde toplanan komisyona müracaatları. 

İstanbul Defterdarlığından: 

Ayasofyada Sultan Ahmet çeşmesi arkasında yanmış Adliye 
sarayı bahçesincleki debboyda saklı 173 parça halı. kilim ve ben

ı ' zeri şeylere teklif olunan :ltO lira beclel muhammen bedelden 

dun oMug· undan mezkur halılar 715 lira 5 kuruş muhanuııe~ 
· kl'I rıll del üzerinden bir ay içinde pazarlıkla satılacaktır . iste 1 e aoi! 

tediye şeraitini öğrenmek isteyenlerin 19-11-936 perşembe ' ... 
k 1 · ı t . perte ... saat 14 e kadar yüzde 7,5 pey a çe erı e pazar esı , c 

günleri Milli Emlak müdürlüğünde toplanan komisyona 111iJr• 
atları. 

İstanbul Bölge sanat okulu Satınalma KomisyonundaP 

Beherinin Mu. B. Adet Nevi 
Lira K. s. 
75 2 
10 2 

Demir torna tezgahı t 
Demir kesmeğe mahsus t ezker• 

gahı. 

8 1 
IOO 1 

Dekupaj ağaç oyma destere tel 
İngiliz yapışı hezar maki nası 
Natamam yün tarama dolabı 10 

52 
so 
40 
3() 

5 
2 50 
8 

o 2 50 

1 
l 
1 

' 1 
3 
8 

tartılacak 

Ağaç pulanya tezgahı 
Şerit bıçağı tezgahı 

Elik işleri zımba ve makas 
Makkap tezgahı 
Demırci örsü (Avrupa) 

,, ,, (Alaturka) 
El ile döner kösele taşı 

demirden mamul tekne 
Muhtelif hurda demir ve mün 

demir eşya (kilo itibarile) 
1 2 Demirci körüğü 

15 tartılacak Hurda kurşun boru 
l 2 Benzin bidonu 
O 50 7 Kırık koltuk 
1 1 Kırık kanape 
() 20 70 Daire desteresi 
O 05 40çift Destere kolu 
() IO 75 Muhtelif hurda rende 
O 10 33 Planya 
O O 1 400 Eski teneke 
2 125 Dershane sırası (maden ayaklı) 
1 125 Oturma ,, ,, ,, 
1 5 Muallim kürsüsü 
O IO sayılacak Çuval 

okulda hurda ve kullanılmasına lüzum kalmıyan 27 kalem 
2490 numaralı kanun mucibince arttırma suretile satılığa çık 

mıştır. 

1 - Satış işi 4-11-936 çarşamba günii sabah saat ondan i 
ren okul avlusunda başlayacaktır . 

2 - İstekliler almak iıteyecekleri eşyaya pey armazdan 
vel muhammen bedellerine göre pey akçesi vereceklerdir, 

3 - Herhangi bir eşyanın son peyi layık had görüldükte 
tekliye ihale edilecek bedel derhal tahsil olunacak münferid 
ya hemen kaldırılacaktır. Tartıya tabi eşya 8 gün zarfında 

tıhp alınacak ve bedeli verilecektir. 
4 -· Satıştan dolayı bilcümle rusum, tekalif ve saire eş 

alana aittir. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma 

Maltepe Askeri Lisesinde eskiye ayrılan 

775 çift barici fotin ile 75 çift erat kundurası 6-11-936 cuma 

nü saat 15 te Tophanede Satınalma komisyonu:ıda pazarlı 

satılacaktır. 

Tahmin bedeli 167 lira 13 kuruştur. Teminatı 25 lira 7 kur 

tur. 
F otinler liıede görülebilir. İsteklilerin ihale saatinde kolll 

yonda bulunmaları. 

Pendik Belediyesinden: 

Belediyemiz sınırı içinde kemik, boynuz ve paçavraların 

ikinciteşrin 936 gününden 14-11-937 gününe kadar bir sene J1l 

detle ve açık arttırma suretile satılacaktır. MuhammPn , kıyall 
150 liradır. 3-I0-936 gününe kadar 21 gün müddetle açık ar 
maya konmuştur. Arttırmaya girmek iıtiyenler yüzde 7,5 mu\' 
kat teminat yatırmağıı ve makbuz göstermeye mecburdur 
Haddi layık görüldüğü takdirde 24-10-936 cumartesi günü 

15 te ihale edilecektir. İhale bedeli derhal peşinen tediye e 
cektir. İstekliler ihale günü saat 15 de Pendikte Belediye da 
sinde müteşekkil daimi encümene ve fazla izahat istiyenler 
gün Belediye Riyasetine müracaat etmeleri ilan olunur. 

Kanunlar. Kararnameler,. Ticaret muhadele 

Gümrük ve inhisarlar Vekaletinden Tamim : 

1- Zuruf ve ambilaj talimatnamesinin 1 inci maddesinde 
ret olunduğu üzere muaflık yolile zarf ve ambalaj maddesi i 
edeceklerin bu maddelerle dolu olarak yerli mamul ve mah• 
rimizin ihracı işile iştigal etmekte bulunmuş olmalanna dikk• 
dilmesi lazımdır. 

1-7-19-16 tarihinden önce zarf ve ambilaj maddeleri ithal 
miş olanların yerli mamul ve mahsullerin ihracı ile iştigal e 
seler dahi yurda soktukları zarfları ve ambalaj maddelerini 
rüğe haber vermek suretile diğer ihracatçı tacirlere devrede 
cekleri de bu talimatın bazı noktalarını tahzih eden 20-7-936 
rib ve 1577 sayılı genel yazıda bildirilmittir. 



l gümrüklerce 1-7-1936 ta
ilden sonra kap ve ambalaj 
deleri ithal etmiş olan ihra-
1 tüccarlarm bunları tama

il veya kısmen başka ibra· 
Çı tüccarlara satıp satmıya· 
ları sorulmaktadır. 

811nların gümrüğe haber ve
ek ve ilk ithal eden tücca
gümrüğe karşı teminatı 

foz kalmak şartile diğer ih· 
atçı tüccarlara devri caizdir, 
2- Talimatnamenin IOuncu 
ddesinde ihraç ithal gümrü
den başka bir gümrükten 

Pıldığı taktirde alakalının ilk
te ithal güm.,.üğünden müsaa
alrnası ve 13üncü maddesin· 
de ithal beyannamesinin bir 
etinin ihraç beyannamesine 
İrilmesi yazılıdır. 

llundan maksad bir gümrük
il sokulan kaplar ile ambalaj 
ddeleri başka gümrüklerden 
rılırken ihraç gümrüğüne 

maddelerin ayniyetini tes 
imkan ve 'kolaylıgının te-

111 etmek ve ambalaj madde
İnin mahiyetlerine göre ih· 

•ç edilecekleri gümrüklerce! 
bların ayniyetlerini tesbit ka· 
l olup olamıyacağının ve bu 
e gizli bir makı;at takip edi 
edilmediğini araştırmaktan 
rettir. Halbuki ekseriye çok 

ktarda olarak ithal olunan 
hların veya ambalaj madde
İnin ihtiyaca göre muhtelif 

'1-lere dağıtıldıktan sonra par
Parti ihraç edildikleri ve her 
rti için ayrı ayrı ithal beyan

esi sureti ibrazı ve her 
btt"lif gümrüklerden yapıla· 

her parti için izin istenme
tnüşkül, zahınetli ve masraf
olduğu anlaşılmaktadır. 

Yerinde görülen bu mahzur
ndan dolayı alakalının baş

gümrüklerden ihraç için i· 
isteme~i usulu kaldırılmış

Ancak bu gibi kapalı ve 
balij maddelerini idhal ey• 
n gümrüklerin bunların 

tad olarak çıkabileceklerı 

elelerdeki gümrük idareleri
talimata tevfikan yapacak

vazifeleri iyice anlatmala-
\>e melhuz yolsuzlukları ön
~ek tedbirleri almaları la
dır. 
l<ezalik ithal beyannamesi 
ti ibrazından maksad ayni-

in tesbitini kolaylaştırmak
ibaret bulunduğu cihetle 
ihracat beyannamerine ay

il bir suret iliştirilmeyip gö
dGkten sonra yineralakahnın 

0

llde bırakılm~k üzere tek 
•ııret çıkarılması maksadı 
İne kifayet eder. 
Ancak ihraç gümrugunce 
et beyannamenin görüldüğü 

I aç beyannamesine işaret e· 
blekle beraber suret beyan-
~eye de ihraç beyannamesi 
lı ve numarasının ve ihraç 

ilen kap adedinin işaret e
eıi ırreklidil". 

Çuval, varıl gibi evsafı ih
heyannamelerinde tafsilati-

tCisterilmiş bulunan veya it
~nasında ayniyetini tevsik 

~· kurşun mühür, marka gi
't•retler konmuş olan ve 
b~ gümrüklerince ayniyeti 
~t edilebilen kaplar ve am
: tnaddeleri için ise ayrıca 

beyannamesi sureti ara-
~ da lüzum yoktur. 

kı Talimatın 7nci maddesin
•qaal editecek kapların ve 
,.. laj maddelerinin ve cins 
.. e . 

vı yerli mamul ve mah-

. 
I)· llz sahibi ve yazı işleri 
.. ,ltektörü: lamail Girit 
•qd ~ 
~·11 yer: ARTUN Baanneva 
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sullerin ihracında kullanılaca
ğınm ithal beyannamesinde 
gösterileceği yazılıdir. Bundan 

maksad ithal edilen kabın ha· 

kikaten yerli mamul ve mah
sullerin ihracında kullanılacağı 
hakkında gümrüklerce kanaat 
hasıl edilmesidir. Çuval gibi 
bazı kablar yalnız bir cins ve 
nevi mamul ve mahsullerin ih
racında kullanılmayıp başka 
cins ve nevi yerli mamul ve-

mahsullerin ihracında da kul

lanılabilir ve kanunıia bu hu
susta bir takyid de yoktur. Bu 

itibarla mesela fındık ihracında 

kullanılacağı bildirilen çuvallar 

mısır .. buğday gibi yerli mamul 

ve mahsullerin ihracında kul· 

lanıldığı "e ayniyetleri sabit 1 

olduğu taktirde kabul edilerek 
mahsubları yapılmak gerekli 
olur. 

İstanbul Belediyesi İlanları 
_.;;;_ ____ ----- -

Aden 

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

l 000 Deve boynu dirsek ,, ,, 20 )> 

50 Soba tablası ,, ıı 200 ,, 
İlk okullar için lüzumu olup yukarda mikdarları cinsi 

yazılı soba malzemesi açık eksiltmeye konulmuşdur.Şart
namesi Levazım müdürlüğünde görülür İstekliler 2400 
numaralı kanunda yazılı vesika ve 187 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 14 de daimi encümende 
bulunmalıdırlar. (i) ,339 

Adet 
• 

"' * 

3000 46X63 Boyunda sınıf defteri 
3000 46x28 ., yoklama defteri 

İlk okullar için yaptırılacak yukarda ebadı, cins ve 
miktarı yazılı sınıf ve yoklama defterleri açık eksiltmeye 
konulmuştur. Şartname ve ııümunesi Levazım müditrlüğün· 
de görülebilir. Bu defterlerin hepsine 1100 lira bedel 
tahmin olunmuştur. İstekliler 2490 N.lu kanunda yazılı 
vesika ve 82 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber (bir gün evveline kadar ilk teminatın 
yatırılması daha muvafık olacağı) 3-11 ·936 salı giinii saat 
14te Daimi Enciimende bulunmalıdırlar (i) 341 

Kuruş 

20 
20 
20 
35 
40 
20 
50 

• .... 

Siyah saç boru soba ıçın onluk saçdan 
., ,, dirsek ,, ., 
,, ,, deve boynu ,, ., 

galvaniz boru avrupa ,, ,, 
,. avrupa dirsek ,, ,, 
. , avrupa malı şapka ,, ., 
., avrupa malı fırıldak onluk saçdan 

sarı dökme anahtar 10 
100 
85 
25 

soba tablası 55,75 boyunda kenarı çelik kaplı 
kömürlük sekizlik saçdan en 26 boy 46 
soba maşaaı sekiz milimetrelik çelik telden 45 
santim boyunda 

18 soba küreği 2 agaç saplı 
1100 Halk marka soba 

1200 ., " " 
1400 " " ,. 
1200 Kuleli soba 

1300 " " 
1400 " " 
1800 Zoµguldak soba 

2000 " " 
2200 " " 

150 soba tamiri beheri 
120 ıoba kurulması 

1 N. 
2 N. 
3 N. 
1 N. 
2 N. 
3 N. 
1 N. 
2 N. 
3 N. 

Belediye merkezile şuabat ve müessesatına lüzumu o
lan ve muhammen bedelleri yukarda yazılı bulunan soba, 
soba malzemesi ve kurması açık eksiltmeye konulmuştur. 
Şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 
2490 N.lu kanunda yazılı vesika ve 315 liralık ilk temi
nat makbuz veya mektubile beraber (bir gün evveliM 
kadar ilk teminatın yatırılması daha muvafık olacağı) 
3-11-936 salı günü saat 14te Daimi Encümende bulun• 
malıdırlar. 342 (B) 

Gazetemizin yeni adresi 
Ga:.elemiz idarehanesini Galatada, f'a~embe 

pa:annda, r o{jurtcu hanında 1 inci katla 3 ue h 
No il daireye naldettif}imizi sayrn abonderimiu 
arzeyleriz. Telefon: 42426 Posla kıılusu No.12f)J 

1 

Sayıfa 3 

. 
inhisarlar U. Müdürlüğünden:_ 

1- 29·9-9J6 tarihinde isteklisi çıkmadığından dolayı 
ihalesi yapılmamış olan 1285.88 lira keşif bedelli Ahır 

kapıdaki iskelenin kısmen tamiri ve ön kısmının yeni
den inşaası takrar pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

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

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 e·eçen komisyona müracaatları. (1935) 313 4-4 

• 
* * 

1 8-10-936 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 sah günü 

saat 15te Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 257 ,25 liradır. 
4-Şartnameier hergün İnhisarlar inşaat Şubesinden pa· 

rasız alınabilir. (2087) 326 3 4 

* • • 
3 adet yün bayrak 150x225 
5 

" " " IOOx 150 
6 " " " 85x 130 
30 " " 70x 105 
95 " " " 50 75 
1 - 28-1 1·936 günü pazarlıkla alınacağı ilin edilmiı 

olan yukarıda ebat ve miktarı göderilen 139 adet bay• 
rağm pazarlığı 2-11-936 tarihine rastlayan pazartesi günü 
saat 14te tehir edilmiştir. 

2 İsteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün, 
pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte yüzde 7 ,5 
güvenme paralarile birlikte Kabataşta Levazım ve Müba· 
yaat şubesindeki alım komisyonuna müracaatları lizımdır. 

• * • 

(2234) 343 2 4 

Bir sene zarfinda Adapazarından Hendek, Düzce 
ve Bolu ile mülhakatına gönderilecek mamul tütün, iapir
to ve ispirtolu içkilerin nakliyesi eksiltmeye konulmuştar . 

2- Eksiltme 26· 10-936 tarihine rastlayan pazartesi 
günü saat l 4te İzmitte Kocaeli inhisarlar Başmüdürlüğün· 
de yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi İnhisarlar Umum Müdürlüğü Sevkiyat 
şubesinden ve lzmit, Adapazarı, Bolu, Düzce, Hendek 
inhisarlar idaresinden görülebilir. 

4- isteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saat
te yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte yukarda ismi 
geçen Başmüdürlüğe müracaatları lazımdır (2235) 344 3-4 

• • • 
l - İdaremizin Cibalideki Nakliyat iskelesinin 34 adet 

entermediyer kazık ve kiriş ilavesi suretiyle tahkimi iti 
pazarlıkla yaptıf'ılacaktır. 

2- Bedeli keşfi 2891.03 Lira olup pazarlığı 26-10-936 
tarihine raslıyan pazartesi günü saat l 4te Kabataşta Le
vazım ve Mübayaat şubesindeki alım Komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

3- İsteklilerin keşifnamesini görmek üzere her gün, 
pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte yüzde 7,5 
güvenme paralariyle birlikte ismi geçen komisyona gel
meleri lazımdır. (2236) 345 3 4 

• • • 
300 Adet P.M. 32-11 zincir başlıtdariyle beraber 
200 >ı P. M 10-56 Rezistans (Tekli) 
150 » P. M 45-19 » (Çiftli) 
400 metre kalın çivili kayış Ekselsiy ormakineleri için 
1- 28-10-936 günü pazarlıkla sabn alınacağı ilin e• 

dilmiş olan yukarda yazılı 4 kalem malzemenin pazarlığı 
31-10-936 tarihine rastlayan cumartesi günü saat lOa te-
hir edilmiştir. 

2- isteklilerin şartname ve nümuneleri görmek üzere 
hergün ve pazarlık için de tayin olunan gUn ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte Kabataşta Levazım 
ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonuna gelmeleri. 

(2256) 346 2-3 
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ABONNEMENTS: 

Ville et Province 
3 MOIS Ptrs. 450 

6 " " 850 

ADMINISTRATION 

Y oghourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Baıar 

12 " " 1500 

Le No. Ptrs. S 
Pour la Publicite 5'adresser 

a l' Adminiıtration 

1 ere Annee No. 182 

GAZETESİ 

]ournal Quotidien des Adjudications 

JEUDI 

T elefone: 42425 

Boite Postale N. 1261 

Adresse Telegraphique: 
latanbul - MÜNAKASA __,,, 

22 OCTOBRE J~ 

-=------
Objet de l'adjudication ip · est. ı Caut. ı Genre ı rax Prov. d'adjudic . 

·-- --- -- ~ 
Lieu d' adjudication. 

·-

_J 
Cab. des Charges 1 

Date 1 J-leııfe 
1 A ---

Coııstruction-Reparation-Travaux Publics 
-Materiel de Construction-Cartographie 
Constr.d'un pavillon etd'un corridor hôp.Erzeroum(aj.) 
Constr. ctablc pr. ctalons iı Inanli. 
Constr. etables pr. vaches a lnanli. 
Aiguilles anglaises : 3 p. Simples 10 p . (cah.ch.P, 135) 

Ameublement - Mobilier pour Habitation ete 
Bureaux-Tapisserie- Linoleum-Tapis ete. 

Meubles pr. le Lycce Gazi. 

Habillement- Chaussures et Materiel. 

Costume avee chap. pr. les Elf.v. Ec. Milit. 1100-1200p. 

lnstallation et Materiel d'Electricite, 
de Gaz, de Chauffage Central 

lnstallation clectr. du loca! de la Gendarm. (E.e. de Tir) 
Installation clectrique de Karamane (aj.). 
Fourniture eleetrirıue div. telle quc: transf. triphase, 

cles, assurances disjoncteur ete. : 7 lols. 

2565 06 1923 82 
20875 75 1566 -
39339 65 2950 47 

27500 - 2062 50 

GrP a gr{· 
Pli cach. 

" 
" 

Com. Ach. Dir. Intend. Ankara . 
Municipalitc Tekirdagh. 

" Adm. Ch. Fer Etat Ankara. 

2026 - 527 - Pli caclı. Serv. Compt. Ecoles Ankara. 

L. J 1 lap. 975 - Pli caeh. Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara. 

Trav. Pub. Tekird. Oepôtlnanli. 

" Caisses Ankara et H.pachıı. 

Un mois 
9-11-36 
9-11-36 

7-12-36 

ıs 

15 nn 
ıs .ıv ___________ .... ____ ..-/ \ 

Direetion Lycee Ga::i Ankara. 

6-11-36 11 .,., 

'tt 

~bı 

.-./ ~rıi 
--·~----------------------- ---~--------------------··-----~--- I~! 

-ıt 

1467 - 110 - Gre ~ı gn' Com. Ach. lntend. lst. Tophane. 
- - Municipalite de Karamane. 

150 - Publique Municipalitc d' Ada pazar. 

26-10-36 
27-10-36 

4-11-36 

tak 
~~ 

14 / bi~ 
/ ~i~ 

15 ı,,, 

~Gı 

----------------------------------------·-------- ----·-------- -~,. __ ,.. ·- ._ .. 
----------- -----·· __,/ t~ 

Travaux d'Jmprimerie-Reliure - Papeterie 
-Fo!lrniture de Bureau 

Impression de 5 volumes (resultats du recensement, 
français et turc) (chaque volume : 120-200 pages): 

_2200-2500 exemp. 

Transport-Chargement Dechargement 

Transport de ble du lieu de livraison aux silos, et 
de la ou "agons en bateaux (chargement y com
pris). 

Produil!> Chimiques et Pharmaceutiques -
lnstruments Sanitaires-F ourniture pour Hôp· 

Mort aux rats : 4 lots (aj.}. 

Combustible, Charbons-Car burant. 

ı ~I 

}' 

2500 - 188 Pli cachetl· Com. Ach. Dir. Gen. Statistique 9-11 36 14 

Publique 

868 - 66 - Publique 

Succ. Samsoun, Bque Agricole. 12 11-36 

i 

~l 
~~ 

14 I ~ 
bil 

---·--------- _____ [J ~., 
t-· 
diı 
~t 

C 15 
. ~ 

om.Ach. Dir. Sanit. Littoral Pt lst. - 3-11-36 ., 

~~~~~~----------~-·---~~~---------------- _________ _.-;I ~ 
ııı 

Ct 

Semi-eoke: 213 tonnes (pr. Izmidt). 5112 - 400 - Pli cach. Com. Aeh. Division l:ı:midt. Dir. lntend. Tophane- Div. l:zmidt. 6-11-36 14 
/ 

I. 
Semi-coke: 55 tonnes (pr. lzmidt). 1320 - 101 Publique " " 6-11-36 16 ~ }'il 

Huile pr. Diezel: 2 tonnes (aj.). 680 51 - " Dir. Gen. Sauvetage, Galata. - 26-10-36 ı5 

------------~--------~--------------- -------·~---·--------·------------------------- -----~~----------------·----------ıl_,/ ~ 
Divers 

Gres cloııs pr. souliers: 10000 k. (pr. compte entrpr.) 
Installation de motopompe aux Halles. 
Plaque.!l indiquant : !es pentes : 66() p.- les kilome

tres 200 p.- les courbes 460 p. 

2800 - 209 - Gre iı gre Com. Ach. Gend. Ist. Guedikpaeha -
345 28 25 90 ,, Com. Perm. Munieipalite lstanbul. Dir. Econom. Munieipalite Istanbul 

5786 - 433 95 Pli cach. Com.Ach.MatPr.Min.Trav.Pub.Ank. -

---------------------------------------·------------- -----~ ---------------------------------------------------
B) Adjudications a la surenchere 

Dechets de fer, fonte, acier aluminium, camions 
hors d'usage ete. (prive). 

Beis de ebene : 365 quint. (iı Bakirkeuy). 
Oı. cornes ~t ehiffons. 
Bois de diverses serte. : 33000 quintaux (foret de 

Belgrade). 
Drap. pr. costume, app. photogr. cuivre, zinc, plomb, 

caract. d'iınprim. ete. : (363 lots) (depôt Sultan
ahmet). 

Poutrclles et autres ferrailles (depôt Chezhadcbachi) 
Chevrolet a 4 cylindres (mod. 28) (iı Dolma bahtche) 
Tapis, kilims ete. : 173 p. ( depôt Sultanahmed). 
Outils divers : 20 lots-bancs, ehaises, saes, bidons 

ete: 7 lots. 
Bottines: pr. l'exter. 785 p. pr. l'inter. 514 p.

Chaussures de soldat : 75 p. 

-

-
150 -

P. 25 le q. 

1813 50 

P.2-3 le k. 
90 -

715 -
-
167 13 

-

-
-

619 -

-

-
-
-
-

25 07 

Comptant S. A. T. Ciments d' Ankara. -

Publique Direction F orets lstanbul. -
- Munieipalite de Pendik, -

Pli cach. Dir. Forets d'lstanbul. r:ir. Foret de Belgrade. 

Publique Oir. Hiens Nationıı.ux Istahbul -

" " -
" " -

Grc a grc 
" -

Publique Com. Aeh. Ec. Artıı et Metiers, lat. -

G~c a gre Com. Aclı. Intend. lst. Tophane. -

1 


