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acatımızı korumak ıçm 

a 
ııı.L11ıı ınemleketlerin döviz kıy-
~,ıe · · 

~G ~ rını muayyen bir miklar 
~~ •.ıırerek husule getirdikleri 
u~~et üzerine para işini de 

~ ~ 11 1l'ıetçe alınan tedbirler üze-
1~ t ticaret alemimizde bir ka
~~tsıı\ık devresi başlamışti. Bu
~t: ~e para vaz;yetindeki te
~'1 dijlden mütevellit tesirlerin 
c~~ '•i için hükumetçe verile
~1 kararlara intizar edilmekte 
~ · Alakadar mehafilin alaka 
~bı·~ekledikleri bu karar dün 
l'~i edilmiştir. 

~ llrkofis başkanlığının bu hu
i~ta verdiği tebliğde şöyle de
~~ektedir: 

~~l:htaç edilip te bedelleri 25 
~ili 1936 akşamına kadar kli· 

'ttt yatırılmış olan mallara 
,,.Paraları Merkez Bankasının 
,. pariteye g()re ödemesi 
b~a şubelerine bildirilmiştir. 

1ier meseleler hakkında tet
~t yapılmaktadır. 
~ili sıı.tışların mümkün oldu
adar Türk parasile yapı!-

tı t . l r avsıye o unur.,, 
<lpılan bu tebliğden hüku-

~tı.... . t' b b h. .. ,ızın ıcaret er a ına ıç 
t 

~~ tarar gelmemesi için muh-
IQt f memleketlerin döviz dü
ı,t~elerinden mütevellid kur 

4d 11lın Merkez Bankası tara· 
~ijt~tı ödenmesini münasip gör-
1 ııı \l anlaşılmaktadır. Yalnız, 
~'i:i ~ Eyhil tarihine kadar 
~ııı Cdılip bedeli klh ing hesa
~~~ i'eçmemiş cüzi bir miktar 
ı,~ il mukaveleye bağlanmış, 
4t ~· sevkedilmemiş olan mal
~~ b·alrnaktadır ki bunlar için 

ır karar verilmek üzeredir. 

· Bir haftalık ihracat 
Son b' h. ır hafta zarfmda Tür-
ıt i . 

ti> Çtnden şehrimize 477 ton 
ıı llb 4,331,5 ton buğday, 77,5 

11 tılgın, 198 ton çavdar, 132 

11 lllısır, 424 ton nohut, 722 
tl't~tısaın, 350 ton un, 100 ton 
~. ıtıya~ı, 95 ton yulaf, 85 ton 

>\!> Yetnı, 36 ton tiftik, 127 ton 
A.."iı gelmiştir. 

''-ı::i hafta içinde ~ahire bor
~l~e a bakla, bezelye, böğ· 
~~'ii; bula-ur, fuulye, ke
~~bıtt• tnısır unu, paspal, irmik, 
1~~~. 1kYağlar, zeytinyAğ, afyon, 
ı~ oza ve pamuk üzerine 

ltlija 
~t tnele olmamıştır. 

be a . h f . llbij\d Ynı a ta zarfında la-
.S to an hariç memleketlere 

1~ fıb: kabuklu fındık, 85 ton 
~lı'alll ık, 32 l ton nohut, 10 ton ''•h 11' 9 ton afyon, 20 ton 
t 1lı ıs~ tohunıu, 29 ton keçi 
1fti1 •5 ton ku~ yemi 23 ton 
~ . ıt, 8 ... , 
~ııtı\. . ,5 ton yapağı ihraç 

11ftır, 
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•• İDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 

İdarehanemizde görüşülur 

GAZ&:TESİ 
Telegr.: İst. MÜNAKASA 

Telefon: 42425 

Posta kutusu N. 1261 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve: ticari gazetedir 

ÇARŞAMBA 7 Birinci Teşrin 1936 

İÇİNDEKİLER: 

Piyasa Haberleri 

Hanlar, Emirler, Tebliğler 

a) Münaka "alar 
1 - Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

2 - inşaat, Tamirat, Nafia isleri, Malzeme, Harita 
3 - ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat. Hastane levazımı 
4 - Elektrik-Havagazı·Kalorifer tesisat ve Malzemesi 

5 Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v. s. 
ô Makineler, Motörlar, sair teferruatı. 
7 Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

8 - Mahrukat, Benzin, Makine yağları v, s. 
9 - Müteferrik 

11 anlar, Emirler, Tebliğler : 

Cenup Demiryolları Direktörlüğünden: 
Cenup Demiryollarında bu kere aşağıdaki yeni tarifenin yü 

riirlüğü konulduğu sayın ahaliye bildirilir: 
13 sayılı özel çabuk gidiş tarife-si 

tatbik tarihi: 1 temmuz 936 
Panayır, sergi ve kongrelerle ilmi, ticari. turistik ve artistik 

başka törenler münasebetile yapılacak tenzilat 
Gerek Türkiyede, gerekse yabancı memleketlerde tertip edi

len ve istisnai bir önemi olan panayır, sergi ve kongrelerle ilmi 
ticari turistik ve artistik başka törenler münasebetile gerek gi· 
dişte gerek dönüşte aşağıda yazılı tenzilat yapılabilecaktir: 

a ) Ziyaretçi, sergici ve kongrecilere: 
1 - Numaralı genel tarifeye (yolcu tarifesine) göre yüzde 

elli. 
b) Serilmesi kabul olunan hayvan, alet, eşya ve mahsullere: 
Yürüyen, yavaş gidiş tarifelerine göre yüzde 50. 
İşbu tarifenin tatbik edileceği her bir tören için yolcularla 

eşya sahihlerinin ne gibi kaideler gözetmeleri gerek olduğu ve 
yapılan tenzilatın ne müddet içinde geçkil olacağı demiryol ta
rafından tesbit edilecektir. 

Fazla bilgi edinmek istiyenlerin Karkamişte Cenup Demiryol
ları DirektörlUğüne baş vurmaları rica olunur. 

a) M QN A KASALAR 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze : 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satınalma Komisyonundan: 

16000 Kilo arpa 
1 l 000 kilo kuru ot 
7000 kilo sanıan 

Tahmin edilen bedeli 1147 lira 50 kuruş ohn yukarda mikta- 1 

ra ve cinsi yazılı yemler Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü 
satınalma komisyonunca 23-10 936 tarihinde cuma günü saat J4te 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak ko -
misyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan 86 lira IO 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalrna Komisyonundan: 
1- Edremitteki birlikler ile müesseselerin senelik ihtiyacı 

için kapalı zarfla 1100 ton od.un ah nacaktır . 
2- Tahmin bedeli l 1000 hradır. 
3- İhale 14 birinci teşrin 936 çarşamba günü saat l ide Ed· 

remitteki askeri satınalma komisyonunda yapılacaktır. 1 
4- Muvakkat teminatı 825 liradır. 
5- Teklif mektublarını münakasa saatinden bir saat evveline ,1 

kadar makbuz karşılığı komisyona verilece~ ir. Bu saatten sonra 

mektublar kabul edilmez. j 

1 

6- Şartnamesini görmek ve bilm~k için komisyonun her gün 

açık olduğu ilan olunur. 

• * . 1 

1- İzmir müıtahkem mevkii kıtaabnm sekaen altı bin dört 
yüz kilo yerli piı-inç ihtiyacı kapalı zarf usulile eksiltmeye konul- , 

muştur. 

2 - İhalesi 20 birinci teşrin 936 salı günü saat 16da İzmirde 
kışlada müstahkem mevkii satınalma komisyonunda yapılacak
tır. 

3- Tahmin edilen mecmu tutarı 16416 liradır. 
4 Teminat muvakkate akçesi 123i lira 20 kuruştur. 
5- Şartnamesi her gün komiıyonda görülebi1ir. 
6- istekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve 

üçüncü maddesinde yazılı vesikaları ile teminat ve teklif mek
tublarını ihale saatinden en az bir saat evvel komisyona vermiş 
bulunacaktır. 

* • • 
1 - Kor ve tayyare alayı eratının 2 inci teşrin 936 dan tem-

muz 937 senesine kadar ihtiyacı olan 500000 kilo fabrika unu
nun kapalı zarf usulü ile ihalesi 21 -10-936 çarşamba günü saat 
1 l de yapılacaktır. Muhammen bedeli 50000 lira muvakkat temi
natı 3750 liradır. 

İsteklilerin teminat mektııbları ile saati ihaleden bir saat evvel 
ve şeraiti öğrenmek istiyenlerin tatil günleri hariç mesai ııaatin

de komisyo na müracaatları. 

* • • 
Çorum garnizonunda bulunan kıtaatın ihtiyacı için 60000 kilo 

sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen i:e
deli 7500 liradır. İlk teminatı 562 lira 50 kuruştur. İhalesi 26 
l inci teşri~ 936 pazartesi saat 15 de Çorumda orduevinde ya
pılacakbr .. istekliler içinde ilk teminat makbuzları da olduğu 
halde teklıf mektublarının yukarda yazılı gündeki saatten bir 
saat evvel komisyona vermiş olmaları ve hariçten iştirak ede · 
ceklerin zarfları da ayn~ zamanda komisyona gelmiş bulunmak 
şartı ile postaya vermeleri lazımdır. .. 

* .. 
1 - Bergamadaki kıtaat için 500 ton yulaf kapalı zarf usulü 

ile satm alınacaktır. 
2- Mahn tahmin bedeli 31 liradır. 

3 Birinci teminatı 2250 liradır. 
3- 22-10-936 perşembe günü saat 10 da Bergama askeri sa

tın alma binasında alınacaktır. 
5- İstekli olanların birinci teminatlarını ve bao'"a mektu!:>la

rını veya tahvillerini ihale saatindan evvel Bergama maliye vez· 
nesine teslim edeceklerdir. 

6- Evsaf ve şeraitini bilmek istiyenler için her gün komis
yon açık olduğu ilan olunur. 

2· İnşaat. Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

İstanbul Belediyesinden: 

Paşabahçe- Çubuklu yolu inşaa-

Şartname 

bedeli 
Keşif İlk 

bedeli teminatı 

tının ikmali. 23 K. 4604, ıo 345,30 
Yeşilköy iltisak yolu inşaatının 

esaslı tamiri. 39 K. 7754,05 581,55 
Yukarda keşif bedelleri yazılı yol tamirleri yaptırılmak üzere 

ayrı ayrı açık eksiltmiye konulmuşlardır. Keşif evrakı ve şartna
meleri hizalarında gösterilen bedel mukabilinde Levazım Kale
minden alınabilir. İstekliler eksiltme gününden en son iki gün 
evvel Bayındırlık Direktörlüğüne müracaatle alacakları fenni eh
liyet vesikasile 2490 numaralı kanunda yazılı evrakı ve yukarda 
gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber (bir gün 
evveline kadar ilk teminatın yatırılması daha muvafık olacağı) 
20-10-936 sah günü saat 14 te daimi encümende bulunmahdırlar. 

. Nafıa Vekaleti Şose ve Köprüler Reisliğinden: 
lste~i çıkmadığından dolayı ihaleıi yapılmamış olan Sinop 

Vilayetinde Sinop-Ayancık yolu üzerinde 31.500 lira keşif bedel
li Karasu betonarme köprüsü inşaatının kapalı zarf usulile yeni
den eksiltmesi 22 10·936 perşembe günü saat 16 da Nafıa Veki
leti Şose ve köprüler ReisliAi Eksiltme Komisyonu odasında ya
yapılacaktır. 

Ekıiltme ı:artnameai ve buna müteferri diğer evrak 157,5 ku
ruş mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabileceği gi
bi istiyenlerce bu şartnameler Sinop Nafıa Müdürlüğüne müra
caat edilerek görülebilir. 

Muvakkat teminat 2362 lira 50 kuruştur. Eksiltmiye girmek 
i.atiyenlerin Resmi Gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan tali
matnameye tevfikan müteahhidlik ehliyet vesikasını haiz olma
ları ve müteahhit bizzat mühendis olmadığı veya bir mühen
disle beraber bu işe girmediği takdirde aagari 10 metre açık-



Sayfa ?. 

PİASA HABERLERİ 

(1 inci sahifeden devam) 

I~hisar~ar şaraplık üzüm 
lzmir inhisarlar Başmüdür

lüğü, bu sene İzmir havalisin
~e~i bağlardan 600,000 kilo yaş 
uzum satın almış ve bunlardan 
Ş~rap imal ettirmiştir. Şaraplar , 
hır sene bekletilmek üzere T e 
kirdağdaki kavlara gönderile
cektir. Yaş üzüm mübayaasına 
son verilmiştir. Şimdi Aydın ve 
Nazilli havalisinden hurda İn· 
cir ve İzmir piyasasından da 
kuru üzüm mübayaasına devam 
edilmektedir. 

Buğday stoku 
Son bir hafta zarfında buğ

day istihsal eden muhtelif mın
tıkalarımızdan şehrimize 4 bin 
331,5 ton buğday gelmiş
!!!::_ Bundan başka , 477 ton ar
pa, 77,5 ton bulgur. 198 ton 
çavdar, 132 ton mısır, 424 ton 
nohut, 722 ton susam. 350 ton 
un, 100 ton zeytin yağı, 95 ton 
yulaf, 85 ton kuş yemi , 36 ton 
tiftik, 127 ton yopağı gelmiş

tir. 
Fakat pek garip bir tesadüf 

olarak geçen hafta zahire bor· 
sasmda, badem, bakla, bezelye, 
bögrülce. bulgur, fasulya, ke· 
nevir, mısır unu , paspal, ayrık, 
nebati yağlar, zeytin yağı , af
yon, ipek, koza pamuk üzerine 
hiçbir muamele olmamışhr. 

Yine ayni hafta zarfında 
İstanbuldan muhtelif memleket
lere 2,5 ton kabuklu fındık 85 
ton iç fındık , 321 ton nohut, 
10 ton susam, l 12 ton ramul, 
9 ton afyon, 20 ton haşhaş to
humu, 29 keçi kılı, 153,5 ton 
kuş yemi, 27 ton tiftik, 8,5 
ton yapağı sevk edilmiştir. 

Avrupaya fındık ihracatımız 

arttı 

Almanyadan telefonla şehri
mizdeki alakadar makama ve· 
rilen malumata nazaran Al man 
fındık ithalat dairesi iç Giresun 
fındıklarına sif 72 kuruş fiat 
vermiştir. Bu fiat F. O . B. ola
rak 65 kuruş fiyat tuttuğundan 
Almanyaya yeniden mühim fın· 

dık ihracatı yapılması imkanı 

hasıl olmuştur. Markın şimdilik 
diğer paralara nazaran sağlam 
bulunuşu bu ihracat için müsait 
bir saha hazırlamaktadır. 

Diğer taraftan İngiltere de 
fındıklarımıza 71-72 kuruş fiat 
vermektedir. İngiltereye de mü
him miktarda ihracat yapılmak
tadır. Yeni ticaret anlaşması 

yapılan İrlanda esasen öted~o
beri fındıklarımızın müşterisi

dir. Bilhassa yeni anlaşma yüze 
nazaran elli ithalat esasına da
yandığından yüzde elH niı;be
tinde döviz, memleketimizde 
kalacaktır. 

Zeytin yağı fiatları şimdilik 
düşük 

Yeni yıl zeytin yağı rekol 
teai henüz İstanbul piyasasına 
gelrnediğinden piyasa mütered
dit bulunmaktadır. Yapılan tah
minlere göre bu sene 13-14 
bin ton zeytin yağı geleceği u
muluyor. Bu tahminler tahak
kuk ettiği takdirde fiatlar yük
selecektir. Yalnız geçen yıl 
mahsülünden İstanbulda fazla 
miktarda stok bulunduğundan 
fiatlar bir miktar düşmüştür. 

Bu ay başında 934 yılı mah
sulü toptan fiatlar şöyle idi: 

Duble kilosu 34-36, birinci 
30-38, ikinci 24-26, üçüncü 20· 

(Devamı 3 üncü ıahifede) 

MÜNAKASA GAZETESİ 

~~ğında beton arme bir köprü yapmış olduğuna dair vesika 
ı braz etmesi lazımdır. 

Teklif mektublarının 22-10-936 perşembe gi.ınü saat 15 e ka
dar Ankarada Şose ve Köprüler Reisliğine vermesi şarttır. 

Erzurum Valiliğinden: 
21 Eyllıl 1936 da ihalesi yapılacak olan Erzurum Erkek Mu· 

atlim Mektebi ikmali inşaatına ait ilanlar 2490 sayılı kanunun 
7 nci ma<Jdesi ahkamına tevfikan ilan edilmemiş olması hasebile 
bu inşaatın (35) gün müddetle temdidine ve yeniden ilanına lü
zum hasıl olmuştur. 

l - Eksiltmeye konulan iş : Erzurum Erkek Muallim Mektebi 
yapısının bitirilmesidir. 

Keşif bedeli (242671) lira (48) kuruştur. 
2- Bu işe ait şatnameler ve evrak şunlardır : 
A- Eksiltme şartnamesi, 

B - Mukavele projesi, 
C- Bayındlrhk genel şartnamesi, 
D - İnşaata ait fenni şartname, 
E- Keşif cetveli, 
F Proje. 
Talipler projeyi Bayındırlık Bakanlığında, Erzurum Bayırdırhk 

Müdürlüğünde görebilirler. İs tekliler şartname ve evrakı saireyi 
12 lira 10 kuruş mukabilinde ilan mahalleri Bayındırlık Müdürlü
ğünJen alabilirler . 

3 Eksiltme 26 Birinciteşrin 1936 pazartesi gunu saat 15 de 
Erzurum Kültür Direktörlü Dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme ha pah zarf usul ile yapılacaktır. 
5- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1338..t lira muvak

kat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz 
olup göstermeleri lazımdır. 

A- l936 yılına ait Ticaret Odası vesikası, 
B Bayındırlık Bakanlığından en aşağı yü z elli bin li ralık bu 

nevi inşaah yapabileceğine da ir alınmış vesika, 
6- Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat 

ev\'eline kadar Erzurum Kültür Direktörlüğü Dairesine getirile rek 
eksiltme komisyonu reisliğin e makbuz mukabilinde v erilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü madclede ya
zılı saate kadar gelmiş olması ve d,ş zarfın mühür mumu ile iyi
ce kapatılmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul e
dilmez. 

* . .. 
O. O. Yolları İdaresince 100 adet mahyalık kiremit, 35500 

adet marsilya biçimi kiremitle 47000 kg. sönmemiş. kireç ve 
2900 kg. freze başlı karfiçe çivisi satınalınacaktır. Bak: D. D. 
Yolları ve Limanları işletme U. idaresinin "Müteferrik,, hanesin
de intişar e-den ilanına. 

3-İfaçlar, Klinik ve İspençiyari aJat: 

İstanbul Liman Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satınalma Komisyonundan: 

Merkezimiz itlafıfarında kullanılmak üzere dört kalem itlafı-
far malzemesi açık eksiltme ile satın alınaca ktır. 

l - Tahmin bedeli 868 liradır. 
2 Şartnamele r merkezimiz Levazıın ızdan paras ız alın ı r . 

3- Eksiltme 20~ 1 0 936 sah gi.inü saat 1 ıte Galatada Karamus
tafapaşa sokağında İstanbul Umanı Salıil Sıhhiye Merke zi ko
misyonunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat. teminatı 66 liradır. 
5- İstekliler bu işin ehli olduklarına d air Ticaret Odasının 

bu davet tarihinden sonra alınmış bir vesika göstermesi şarttır . 

6- Eksiltmeye girecek olanların peyler sürülm~den evvel mu
vakkat teminatlarını yatırmış olmaları gerektir. 

•uua - . '"• 

4 -Elektrik, Havagazı-Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

Ankara Valillğinden : 
Konya memleket hastanesi için yaptırılacak kalorifer 6tesisatı 

pro1esının 25·9-936 gününde talip çıkmamasından ötürü ihalenin 
8-I0-936 günü saat on beşte ihale olunmak üzere on gün müd 
detle uzatıldığı Konya vilayetinden bildirilmiştir_ Taliplerin yazılı 
günde Konya \'ilayel daimi Encümenine müracaatları ilan olunur. 

Mersin Belediye Reisliğinden : 
Belediye satın alınacak her biri 70 kuruş değerinde 400 tane 

100 valtlık ve gene her biri 33 kuruş değerinde 500 tane 40 valt· 
lık Luma markalı elektrik ampülü açık eksiltmeye konulmuştur. 
Sürülen pey tam değer görülürse 13-10 936 Salı günü saat 15 d~ 
Belediye dayresinde • üsterilecektir. 

İsteklilerin şartnameyi parasız muhasebe dayresinden alabile
cekleri ve üsterme günü~ yüzde 7,5 süresiz tutak belgesile ko
misyona baş vı.umalan ilan olunur. 

Çanakkale Vilayeti Daimi Encümeninden : 

Yapılacak iş 

Memleket hastanesi kalorifer 
tesisatı 

Muhammen 
bedeli 

12000 lira 

Muvakkat 
teminatı 

900 lira 

1 Yukarda yazılı işin eksiltmesi kapalı zarf usulile 19-I0-936 
pazartesi günü saat 15 t D . A E _ 

5 --Mensııc3:t - Elbise ·Kundura · Çamaşır~ 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Kom_isyonundan: 
111

,. 

l - Beher metresine 295 kuruş kıymet biçilen 9100 ınetre,tııt· 
k ul111 11 

vı renkte kaputluk kumaş kapalı zarfla eksiltmeye on !<çel 
2- Tahmin edilen bedeli 26845 lira olup ilk teminat a 

2013 lira 38 küruştur. 
3 İhalesi 26 birinci teşrin 936 pazarte~i saat 15te.dİ~· ıııerlll 
4- Şartnamesini almak ve nümunesini görmek ıstıye ,ıa · 

135 kuruş mukabilinde M. M. V. satınalma komisyonuod•ll 
bilirler. Muhabere ile şartname gönderilemez. . bir 

5 Ek ' lt . ki · k · d ' ~ · . k ıle ı.ıı sı meye gırece erın anunun ıste ıgı vesaı dırı il" 

likte teklif ve teminat mektublarını en geç ihale saatın Jeti' 
aaat evveline kadar M. M. V. satmalma komisyonuna verlfle 

* * * 
(- 8()()(\ metr~ amerikan beıı:i açık ehsiHmeye konrnu,~6 Ii' 
2- Tahmin edilen bedeli 2880 lira olup ilk teminatı 

radır. 

3 İhalesi 26· 10-936 pazartesi günü saat l idedir. t ,·f 
4- Şartnameııini görmek ve almak isteyenlerin ya bitı~·rteı· 

ya bir vekil ile M. M V. satınalma komisvonunda atab• 
1 

Muhabere ile şartname gönderilemez. 3~ııc~ ı 
5 Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun z. ,n~ 

maddelerindeki belgelerile istenilen vesikalarla birlikte ibaleifYo· 
ve saahnda teminatları ile birlikte M. M. V. ııatınalma k0111 

nuna gelmeleri. 

"' * * ~j 
1 -· Beher metresine biçilen ederi 575 kuruş olan on bifl l 

yüz metre haki gabardin kumaş kapalı zarfla eksiltmeye ıco 
muştur. 

2 İhalesi 20 birinci teşrin 936 salı günü saat 15tedir· 
3 İlk teminat 4268 lira 75 kuruştur . 1sl 
4 Şartnamesini 302 kuruşa almak ve örneğini g-örrııel< 

yenler her gün komisyona müracaat edebilirler. ~-· t 

5 - EksiltmPye girecekler kanuni teminat ve ~ 2490 saY111,~ 
nunun 2 ve 3üncü maddelerinde yazilı belgelerle birlikte t ıı9' 
meklu hl arını ihale saatından bir saat evvel M. M. V. satırı' 
komisyonuna vermeleri. 

istanhul Belediyesinden: 
itfaiye amir ve efradına yaptırılacak 175 tane kaput 

1
d 

eks;Jtmeye konmuştur. Bir kaputa J 1 lira fiyat tahmin olorıdl 
tur . Kumaş nümunesi ve şartnamesi levazım müdürlüğünde 
rülür . İstekliler 2490 N'l. lu kanunda yazılı vesika "'e. 
liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 12-10-936 
zartesi günü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdır. __) 

6 -Makineler, Motörler, sair teferruatı 

Güzel San' atlar Akademisi Direktörlüğünden: 
Akademei malzemei inşaiye laboratuvarı için cer , tazyil<• 

hina, bükülme, makaslama ve salabet. . gibi kuvvetleri t• 
mahsus 30 ton kuvvetinde bir tecrübe makinesi alınacaktır•~ 
kinenin maruf bir fabrika masnuatından olması şarttır. ~~, 
nin muhammen bedi!li (nakil, vaz ve tesis masrafı) 6000 Jıf 
Muvakkat teminat akçesi 450 liradır . , 

ihale Cağaloğlunda Yüksek mektebler Muhasebecil
1 ~ 

26- I0-936 günü saat 14 t.! açık eksiltme netic~sinde ' yapıl•'~ 
Mufassal şartname Akademi Yar Direktörlüğünden bedel• 
lmabilir. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: f 
. 1 - .. 28-9-936 tarihinde ihalesi yapılmak üzere kapalı ıııt b' 

hle munakasaya konulmuş olan 15,000 lira muhammen 
beheri 3.500 lira hacminde 4 aded kaynak inbiği , : eksiltflle 0 
isteklisi çıkmadığından yeniden kapalı zarfla eksiltmiye ~ 
muştur . 

2 - Eksiltme, 23-11-936 tarihine rastlayan kazartesi güııİİ ıı' 
15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki alım JcO 
nunda yapılacaktır. 

3 Şartnameler parasız sözü geçen şubede-n ahnaca1<t1'j 
4 Eksiltmiye girmek istiyenlerin asgari bir hafta ev'le 

sız tekliflerini Müskirat fabrikalar şubemize vermeleri 1'e, ı 
siltmeden evvel tekliflerinin kabulüne dair vesika ahrıalll 
zımJır. 

5 - • Muvakkat teminat 1125 liradır. .1 
6 isteklilerin yukarıda tayin olunan gihı ve saatte el<'

1 

girebilmeleri için lazım gelen vesikalarla birlikte kapalı 
rını saat on dörde kadar söıı:ü geçen Komisyon Reiıine 
etmeleri lcizım'1lr. 

7-Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane M&I~ 
Devlet Damiryolları ve Limanları İşletme urrıutı' 

İdaresinden: 

2 
M'' e aımı ncumende yapııacaktır . 

. . -h t u;acakatl.~r 2490 sayılı kanuna uygun olmalıdır. İstekliler- 1 

ın ıza a a ma uzere Encümen kalemine müracaatleri. 

Muhammen bedellerile cins ve miktarları aşağıda ~ 
grup malzeme her biri ayrı ayn ihale edilmek üzere ·ı 
per,embe günü saat 10 da Haydarpaşada gar binası d•)l• 
l ci işletme komisyonu tarafıdnan açık ekıiltme ile satıJl 
caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvaklc'~ 
nat ile kanunun tayin ettiii vesaikle birlikte ekıiltme r 



~irinci Teşrin 

(2. 
~)-
~il kuruş. 935 mahsulü duble 
~na~u 27-28, birinci 23 25, i
tb/1 21-22, üçüncü 16-18 ku-

tb Piyasa fiatı geçen yıl 31 ku
de! oliln ekstra bu hafta 55 
h~ ıreçen yıl 36 kuruş ol~n 
Çtd eklik bu hafta 46 den, ge
~k Yıl 30 kuruş olan sabun
·~l da bu baka 46 kuruştan 

•lınıştır. 

A\'usturya ve Polonya 
. bizden tütün alıyor 
Öğrendiğimize göre Avu.s-

tya. rejisine mensup bir he· 
t:, gelecek hafta şehrimize 
t tcek ve buradan, Ege, Taşo
t Samsun mıntıkalarına gi
t~ektir. Heyet 2 müdür, 2 
~ kPer ve 1 harmancıdan mü
t kepfü. 

, Ayrıca Polonya tütün inhi
~tının bir heyeti de şehrimi
Ilı ll'elecek ve tüccarların nu
t ~ne balyalarile teklif mek· 

11 !arını görecektir. 

.\iınanyaya barsak ihraç 
edeceğiz 

f Almanyanın teşrinievvel ba
~ltıda if ürk barsakları için bir 
d 0tıtenjan vermesi bekleniyor 
l ll Berlinden telefonla a
htıiln mallımata göre Alman 
iltııak ithalat dairesi Türk ih-
~ k .catçılarını tatmin edece 
~1ktarda bir kontenjan vermişt Bu suretle Berlin ve Ham
b~tida gümrükte bekliyen 300 
. 'ıı adet barsağımızın ithali 
'llıkanı hasıl olmuştur. 

İhracat tacirleri 
İhracatı koruma kanuna gö

~~ · Ticaret Odasında tescil e
ılerek vesika verilmesi icap 
~tn tacirlerden şimdiye kadar 
da.ya müracaat edenler 300 
bulmuştur .. Bunlara ait mua

~t.leler 20 teşrinievvele kadar 
lırildikten sonra 15 birincika

~11rıa kadar da diğer formalite
\>tre aid işler ikmal edilecek 
t bu tarihten itibaren evvel-

t~ ld 'b' k . ltı o uğu gı ı omısyoncu na-
1 altında ihracat yapılmas11ıa 

ltıiiaaade edilmiyecektir. 
. Bundan sonra ihracat işle
tıyıe uğraşacak her tacirin bir 
\>t•ikası olacaktır. 

Bütün camiler tamir 
edilecek 

I Evkaf idaresince tesbit edi· 

1'n bazı camilerin tamiri için 
5o bin lira sarfedilmiştir. Bu 
~•ranın bir kısmı ile tarihi 
~Ytneti haiz Laleli, Mesihpaşa 

tıb· l> 1 camiler hemen baştan ya-
11~1ınış gibidir. Evkaf idare.i
t 

111 uınum camilerin esaslı su-

'
~tte tamiri için yaptırdı~ı ke-
•fler .. b · 1 5 ·1 ı· e gore u ış , mı yon 
•ta" ti ,,a mal olacaktır. Bu sene-
d ' 11 başlı yarak bunu takip e
ı· tıı senelerde bu 1,5 milyon 
~tl ıarfedilerek camiler yeni-
ttt tamir edilecektir. 

-
L Merkez bankasmdan 

MÜNAKASA GAZETESİ 

atine kadar kooıisyona müracaatleri lazımdır. Bu işe ait şartna
meler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1- 10 kalem zarf, şerid, mumlu kağıd ve sarı maşa raptiye 
gibi kırtasiye malzemesi muhammen bedeli 507 lira 57 kuruş ve 
muvakkat teminatı 3810 kuruştur. 

2 - 76 kilo galibarda mürel..kep muhammen bedeli 136 lira 
' 80 kuruş ve muvakkat teminatı 1025 kururştur. 

8- Mahrukat -Benzin-Makine yağlan ve saire 

lstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

İstanbul deniz yollama müdürlüğü deniz vasıtaları için 6500 
kilo motorin yağı müteahhid nam ve hesabına 9- l0-936 cuma gü
nü saat 14,30 da Tophanede Satınalma komisyonunda pazarlıkla 
alınacaktır. Tahmin bedeli 487 füa 50 kuruştur. İlk teminatı 36 
lira 56 kuruştur· Şartname ve numuneyi komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. • 

. İzD?ir Muhasebeyi Hususiye Müdürlüğünden: 
lzmir idareyi Hususiyesine merbut devair ve müessesab res

miyenin ihtiyacı olan kok kömürünün miktarı 337 650 kilo olma-, 
yıp 502,500 kilo olduğu anlaşılmıştır. Bu miktar üzerinden ka
palı zrrfla eksiltmeğe konulduğu tashihen ilan olunur. 

Sayfa 3 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
1- Su idaresine alınacak kazma, kürek, sap, karpit, el lam

bası ve saireye istekli çıkmadığından eksiltmesi on gün uza -
tılmıştır. 

2- Muhammen bedeli 2871,90 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 215,37 liradır. 
4 Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı ifleri kale-

mine ve isteklilerin de l 3 · 10-936 salı günü saat on buçukta Be
lediye Encümeniı:ıe müracaatları. 

* • * 
Su idaresine alınacak demir boru ve teferruatı ıçın verilen 

bedel haddi layık görülmediğinden 13-10·936 sah günü saat on 
buçukta pazarlıkla alınacağından isteklilerin belediye encümeni
ne gelmeleri . 

* • * 
Su idaresine alınacak 5500 lira muhammen bedelli font boru 

13-I0-936 sah günü saat on buçukta pazarlıkla verileceğinden 
isteklilelilerin belediye encümenine müraca;.ttları. 

* • • 
5970 lira bedeli keşifli iki benzin deposu 13-10-936 salı gunu 

pazarlıkla verileceğinden isteklilerin saat on buçukta belediye 
encümenine müracaatları. 

* • • 
1 - Su İdaresince alınacak çelik, köşebend lamaları ve saça iıtek

li çıkmadığından açık eksillmesi on gün uzatılmıştır. 
2- Muhammen bedeli 738,50 liradır. 

İstanbul C. Müddei Umumiliğinden: 3 Muvakkat teminatı 53,38 liradır . 
1. 4 -- Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kalemine 
stanbul Ceza ve Tevkif evleri için mübayaa edilecek 48000 

ve isteklilerinde 13-10-936 salı günü saat on buçukta belediye 
kilo kesilmemiş Rumeli meşe odunu ile 71500 kilo kesilmemiş encümenine müracaatları. 
gürgen ve 21000 kilo hamamlık gürgün kütük olmak üzere 
140500 kilo odun açık eksiltmeye konmuştur. Muhammen bedeli 
250 kilosu 270 kuruştan 140500 kilosu 1517 lira 40 k'uruştur. Mu
vakkat teminatı 13 lira 80 kuruştur. Eksiltme 21-I0-936 çarşam-
ba günü saat 15 dedir. Şartnameyi görmek istiyenler tatil za-

P. T. T. Binalar ve Levazım Müdürlüğünden: 
l - İdare ihtiyacı için 140 ton 4 m m ve 10 ton 2 m m kut

runda galvanizli demir tel kapalı zarfla eksiJtmeye konmuştur. 
2 Eksiltme 18-11-936 tarihinde saat 15 de Ankarada P. T. 

manlarından başka hergün Sirkecide Aşir Efendi sokağında is- T. umumi müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 
3- Muhammen bedel 18000 liradır. tanbul Adliye Levazım dairesinde görebillirler. Eksiltmenin de bu 

mahalde yapılacağı ilan olunur. 

9 -Müteferrik 

Devlet Demir Yolları ve Limanları İşletme 

Umum İdaresinden: 
Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 5 

grup malzeme her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 19-10 936 

pazartesi günü saat IOda Haydarpaşada gar binası dahilindeki 
1 inci işletme komisyonu tarafından açık eksiltme ile satın alına-

caktır. İsteklilerin malzeme hizalaruıda yazılı muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve kanunun 4üncü maddesi 
mucibicce işe girmeye manii kanuni bulunmadığına dair beyan· 
name vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler parasız olarak Haydarpaşa da 1 inci iş
letme komisyonu tarafından verilmektedir. 

1- 2 adet ambuvatmanlı vana, 8 adet flançlı vana, 12 adet 
bir tarafı flançh bir tarafı ambuv atmanlı boru ucu, 8 adet am
buvatmanlı dökme saçak borusu, 1 adet vantuz muhammen be· 
deli 272 lira 9 kuruş ve muvakkat teminatı 20 lira 65 kuruştur. 

2- 2900 kg. muhtelif ebatta karfiça çivisi freze başlı muham· 
men bedeli 409 lira 42 kuruş ve muvakkat teminatı 30 lira 70 
kuruştur. 

3- 100 adet mahyalık kiremit, 35,500 adet Marsilya biçimi ki· 
rem it. Muhaınmen bedeli 1406 lira 20 kuruş ve muvakkat temi· 
natı 105 lira 47 kuruştur. 

4- 47000 kg. sönmemiş kireç muhammen be-deli 432 lira 40 
kuruş ve muvakkat teminatı 32 Hra 45 kuruştur. 

5 - 163 adet Balast kalburu muhammen bedeli 1630 lira ve 
muvakkat teminatı 122 lira 25 kuruştur. 

D. Demiryolları Adana işletmesinden: 

25 Eylfıl 936 günü eksilt'»:esine istekli çıkmıyan aşağıda mev
ki, miktar, muhammen bedelı ve teslim müddetile muvakkat te
minatı yazılı iki mahalde Balast ihzar ve teslimi kapalı zarf usu
lile ayrı ayrı ekıiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 16-10-936 cuma günü saat l lde Adanada İşletme 
Müdürlüğünde yapılacaktır· 

4- Talipler 1350 liradan ibaret muvakkat teminatlarını ida
remiz veznesine teslim ederek alacakları makbuz veya kanunen 
muteber teminat mektublarını ve şartnamede yazılı belgelerle 
teklif mektublarını ihtiva edecek kapalı ve mühürlü zarfları mez
kur tarihe raslıyan çarşamba günü saat 14 de kadar sözü geçen 
komisyon reisliğine vereceklerdir. 

5- Taliplerin müteahhitlik ehliyet vesikası ibraz edeceklerdir. 
6 - Şartnameler Ankarada P. T. T. binalar ve levazım mü· 

dürlüğünden ve İstanbulda Beyoğlunda ayniyet muavinliğinden 
parasız olarak verilir. 

Siyasal Bilgiler Okulu Sahnalma Komisyonu 
Reisliğinden: 

Okulumuz için 325 aded battaniye pazarlık suretile 7-10-936 
çarşamba günü saat 15 te Cağaloğlunda İstanbul Lisesi bitişiğin
de Yüksek Mektebler Muhasebeciliğinde toplanan komisyon ta
rafından ihale edilecektir. Muhammen fiatı 850 kuruş, teminatı 
208 liradır. isteklilerin nümunesini görmek için Yıldızda Okul 
idaresine ve eksiltmeye girmek için Komisyona müracaatleri 
lüzumu ilin olunur. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
-------------------------------------------------------

1 - 29·9·936 tarihinde isteklisi çıkmadığından dolayı 
ihalesi yapılmamış olan ı 285.88 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 gunu 
saat t 5 de Kab ataşta Levazım ve Mübayaat 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 ~·eçen komisyona müracaatları. ( t 935) 313 1-4 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Tutarı İlk 

teminatı 
itfaiye dershanesi için muhtelif boyda 'laz· 

ıneye devrolacak paralar 
ta ~ayııta neşredilen bir ka
~ .. "tıaınede (32 ci madde hü
~ liıtıleri tatbik edilen memle
lt\et~erden yapılacak ithalata 
~ il abi) 6 ay zarfında ihracat 
~'1>1ltnadığ1 takdirde Merkez 
b lldllkaıına yatırılmış olan mal 

Şartname ve mukavele_name projeleri paaasız olarak Ankara 
Haydarpaşa ve Adanada işletme Müdürlükleri Yol Başmüfettiş
liklerinden ve Konyada Şube Şefliğinden alınabilir. 

İsteklilerin 2490 numaralı eksiltme kanunu mucibince ve şart
namede yazalı vesaik ve Nafıa ehliyet vesikası ve idaremiz vez
nelerine yatırılmış muvakkat teminat makbuzu veya şartnamede 
örneği ilişik formülde banka teminat mektubu ve fiat tekliflerini 
havi nrflaran Üzerleri hangi Balast için olduğu yazılmak suretile 
eksiltme saatinden bir saat evvel makbuz karşılığmda Adana İş4 
)etme Müdürlüğüne ve mektup sahihlerinin de eksiltme saatinde 
hazır bulunmaları Jazımd1r. 

cam 96,21 
bulunan 93 

7,21 

e eı· · tat •nın Hazineye devroluna-
~u ı) tasrih edilmekte idi. Vu

bu ~~lan tereddüdler üzerine 
Ilı ukrnün mezkur kararna-

trıirı . . 
l>ıl merıyetınden evvel ya-
lt\l~ış muamelelere şamil ol· 

ığı bildirilmiştir. 

Mevkii K. M. Beher M.3 Müddeti Miktarı Muvakkat 
muhammen 

Şarayönü 359 B. 
Ceyhan 411 

imtiyaz sahibi ve yazı işleri 
Direktörü: lama.il Girit 

bedel 
85 K. 

120 " 

teminat 

4 Ay 5000 318.75 
6 

" 8000 720.00 

Basıldığı yer: ARTUN Basımevi 
Galata Billur ıokak No. 10 

Fatih itfaiye garajında 
N. lı kamionun tamiri 
Fatih itfaiye gurubu için 2 tane 
yola beheri 8,50 liradan. 

59,21 
kar-

93,50 
Fatih itfaiye dershanesine lazım olan 

4,44 

7,10 

transformatör vesaire· 156 1 t ,70 
Yukarda cins ve miktarları yazılı malı.eme alınmak 

ve tamir edilmek üzere ayre ayrı pazalığa konulmuştur. 
Şartname ve listeleri encümen kaleminde görülebilir. İs .. 
tekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber (bir gün evveline kadar iJk teminatın 
yatırılması daha muvafık olacağı) 8-10-936 perşembe 
günü saat t 4 de daimi encümende bulunmalıdırlar. (B) 307 




