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PİYASA 
liABERLERİ 

:<?r-t*+ ''*": 

ihraç mallarımız ıçın 
/ beyanname 

d ktiıat Vekaleti, mente şaha
~''nıeleri hakkında son çı
~ '' kararnamenin tatbik &ure-

lıi •• b" t ı· t ~ iosteren ır a ıma name 
t tırlanıışt:ır. Bu talimatname· 
'ı.•· •<>re: 

d ~ttışe şahadetnamesi alma
ç~" Yapılmış olan sevkiyat i
Q 

11 
bir defaya mahsuı olmak 

1 

ltr d ıı e sonradan menşe şaha et-
~ 'ttteıi verilmesindeki maksat 
,:~•ı taraf memleketine ithal 
b 11tttiş mallar için Merkez 
ı,:?ltaıına girmiş olan ha vale
tt ıtı tediyesini ve o memleke
ltı lllenşe şahadetnameıi alma· 
~t'••tıdan dolayı ithal edilme· 
~1~ lllalların ithalini mümkün 

Qlaktır. 

~Bu eıasa ıröre verilecek men
•t.ı :•hadetnamelerinde fU hu· 
~ llra riayet olunacaktır: 

tıı evk edilen mal tek bir 
di~ll'l.lekete kat'yyetle ihal e
~it1-tışıe o m~mleketle mün'a
•'ı •tılaşnıaya bağlı nümune-

tlt h,d uygun bir tek menşe şa· 
"e etnanıesi tanzim edilecek 
titı ~alın karşı taraf memleke· 
bt e ~lhal edilmiş olduğunu mü· 
~tYYın 'Veıika ile birlikte Mer-
~ Bankasına yollanacaktır. 

lt,l ~'Vkedilen maim bir kısmı 
~ıı 1

Yetle ithal edilmif, diğer 
l 1-lı .. -k l d Qtltı· ıuınru antrepo arın a 
'Yt 1Yorıa iki kısım için ayrı 
tit 

1 lllenşe şahadetnamesi ve• 
~t:Cek 'Ve antrepolarda bekli
.\ kııırrı verilen şahadetname 
~~~ B kısımları ihtiva ede-

ır. 

"'~~tlfe şahadetnameıi verilen 
'~tıi ır Parti halinde sevk edilen 

- ~al memleketin mütead-

(l)•'t'amı 2ci ıahifatia) 

İstanbul Belediyesinden: 

Belediye vergi ve resimleri kanununun 28 inci maddesinin 
ilk fıkrası mucibince Benzol ile Eter döpetrolden gazolin ben
zine kiyasen kiloda bir kuruş ve kuvvei muharrike olarak kul
lanılan katran yağından da mazut ve bakuraya kıyasen kiloda 
20 para istihlak resmi alınacağı ilan olunur . 

Hudud ve Sahiller sıhhat Umum Müdürlüğünden: 
Yola çıktıklari ecnebi limanlarından Türkiye limanlarma gelir

ken yolu üzerinde bulunan Pire, Selanik, Kavala, Girid ve saire 
gibi Yunan limanlarına uğrayan gemilerin patentaları bu liman· 
larda alakonularak ellerine yeni bir patenta verilmekte ve hare
ket limanı patentasını göştermiyen bu gemilerden kurumumuz
ca, rüsumu sıhhiye kanununun lOuncu maddesinin birinci fık
rasına dayanılarak ceza parası alınmaktadır . 

Bu hale bir son verilmesi ve gemi kaptan ve acentalarının 
beyhude yere zarara girmemeleri için, ilgili makamat nezdinde 
lazım gelen teşebbüsatta bulunularak gemilerinin yola çıktıkları 
limanlara ait patentalarının Yünan limanlarında alıkonul
mamasının temini ve yahut gemi\erin ilk hareket limanlarında , 

Yunan limanları ve Türkiye limanları için ayrı ayrı birer patenta 
tedarik eylemeleri hususunun temin olunması icap eder. 

Aksi taktirde, hareket limanı patentalarını göstermiyen gemi· 
lerden rüsumu sıhhiye kanunu mucibince ceza alınacağı ilgili 
olanların malumu olmak üzere bildirilir. 

İktisad Vekaleti, İç Ticaret Umum Müdürlüğünnden: 
Sigorta şirketinin teftiş ve murakabesi hakkındaki 2.5 haziran 

1927 tarih ve 1149 numaralı kanunun hükümlerine tevfikan Tür
kiye dahilinde hayat siS(orta muamelatile iştigal eylemek üzere 
tescil edilmiş olan Fransız tabiiyetini haiz umumi merkez idaresi 
Pariste bulunan (La Nasyonal Hayat sigorta şirketi) bu kerre mü
racaatle şirket hissedarlar heyeti umumiyesinin 10-2-936 tarihli 
fevkalade toplatısında esas mukavelenameıinin 1, 5, 34, 37 ili 
36, 41, 42, ve 44 ili 47 inci maddelerinin tadiline karar verildi· 
ğini bildirmiş ve lazemgelen veıikayı vermeştir. Keyfiyet kanuni 
hükümlere muvafık görülmüş olmakla ilin olunur. 

D. D Yolları ve Limanları Umum Müdürlüğü Satın Alma 
Komisyonundan: 

D. D. 84 numaralı gidiş-dönüş yolcu tarifesinin Eylul 936 so
nunda bitecek olan mer' iyet müddeti Birincikanun 936 sonuna 
kadar ve aynı şartlarla üç ay daha uzatılmıştır. 

a) MÜNAKASALAR 
ı -Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

lstanbul komutanlığı birlikleri ihtiyacı olan 600 ton yulaf 18 
Eylôl 936da kapalı zarfla satın alınacaktır. Muhammen tutarı 
31500 liradır. Şartnamesi komisyonumuzda görüldüğü gibi 250 
kuruş mukabilinde de verilir. isteklilerin 2363 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektubları ile 2490 sayılı kanununun 2, 3üncü 
maddelerinde yazılı vesaikle beraber teklif mektublarmı ihaleden 
en az bir saat evveline kadar Fındıklıda komutanlık satınahna 
komisyonuna vermeleri. 

ıı: 

* * 

Eliziz merkez kıtaatmın ih':'iyacı için 130000 kilo sığır eti 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2- Muhammen bedeli 23400 liradır . 
3- Muvakkat teminatı 1755 liradır . 
4- Şartnameyi görmek istiyenler her gün tüm satıııalma ko

misyonuna gelebilirler · 
5- isteklilerin wıulü dairesinde tanzim edecekleri kati teklif 

ve mektublarını 25-9-936 cuma g-ı1nü ihale saati olan on birden 
bir saat evveline kadar yani saat onda El aziz komisyonuna ver -

meleri. 

lia::etemiz idarehanesini Galalacla. Perşembe 

pa:arrnda, roğurltu hantnda l incl katla :J f/f 1 
N o lı dai n •ye naklclli!/i mi:i sayın al>onderimi :e 
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Istanbul Harici Askeri Ktaatındau: 
33800 kilo sade yağı satın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 

27040 liradır. Şartnamesi Bursa askeri Satmnalrna~ komisyondadır. 

Eksiltme 28-9-936 pazartesi günü saat 16 da Bursada Askeri Sa
tınalma komisyonunda kapalı zarf usulile yapıladaktır. Muvakkat 
teminatı 2028 liradır. Teklif mektubları 28-9-936 pazartesi günü 
saat 15 e kadar satınalma komisyonuna verilmiş olacaktır. 

* • * 
Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma 

Komisyonundan: 
Bir kilosunun tahmin bedeli 40 ve ilk teminatı 2400 kuruş o

lan 500:800 kilo beyaz peynir için eksiltmeden pazarlığa tahvilen 
21-9 936 pazartesi günü saat l O da satın alınacaktır. 

İsteklilerin parasız şartnameyi komisuondan almaları pazarh
i' a karışmak için belli günde ilk teıninatile komisyona baş vur
maları. 

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

Nafıa Bakanlığıııdan: 

3-9-936 günü ihalesi yapılmak üzere kapalı nrf usulile 
eksiltmeye konulmuş olan Ankarada Cebecide Musiki Muallim mek
tebine ilave olarak yapılacak çalışma odaları ve jimnastikhane 
inşaatına istekli çıkmamış olmasından ötürü yeniden aynı şartlar
la ve pazarlık usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 24461 lira 86 kuruştur. 
2- Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A Eksiltme şartnamesi 
B Mukavele projesi. 
C- Bayındırlık işleri genel şartnamesi 

D- Hususi şartname (fenni şartname) 

E - Keşif cetveli 
F- Proje 
istiyenlcr bu şartnameleri ve evrakı 122 kuruş mukabilinde 

Yapı işleri U. Nüdürlüğünden alabilir. 
3- Eksiltme pazarlık suretile ve 25-9 936 tarihine müsadif 

cuma günü saat 16 da eksiltme komisyonu odasında yapılacaktır. 
4- Eksiltmeye girebilmek için isteklileril' 1835 liralık mu· 

vakkat teminat vermesi ve eksiltme şartnamesindeki evsafı haiz 
olması ve bundan başka bu büyüklükte bir yapıyı yapabilece
ğine dair Nafıa V t'kiletind~n alınmış yapı müteahhitliği vesikası 

almış bulunması lazımdır. 

5- İstenilen vesikalarm 3 cü maddede yazılı saatten bir saat 
•vveline kadar komisyon reisliğine verilmemi şarttır. 

Dahiliye Vekaletinden: 

Gaziantep şehrine 12,5 
kilometro mesafeden su isaleıi 
ve şehir dahilindeki şebeke 

için icabeden malzemelerin te· 
dariki ve boru ferşiyahnın ic· 
raı:ı ile sair müteferri imalatın 

yapılması ve şehir dahilinde 
iki depo inşası, su saatleri ve 
diğer alat ve edevatın tedariki 
kapalı zarfla eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

1 - İşin muhammen bedeli 
249905 lira 59 kuruştur. 

2- İstekliler bu işe ait şart
name, proje ve sair evrakl 
on iki buçuk lira mukabilinde 
dahiliye vekaleti belediyeler 
imar heyeti fen şefliğinden a · 
la bilirler. 

3- Eksiltme 24 İlk Teşrin 
936 tarihine rastlayan Cumar· 

tesi. günü saat on birde Anka
rada Dahiliye Vekaleti binasın· 
da toplanacak belediyeler imar 
heyetince yapılacaktır. 

4- Eksiltmeye girebilmek 
için isteklilerin aşağıda yazı h 
teminat ve vesaiki ayni gün 
saat ona kadar komisyon re
isliğine teslim elmiş olmaları 

lazımdır . 

A- 2490 sayılı kanunun 16 
ve 17 inci maddelerine uyugun 
13745 lira 28 kuruşluk mu
vakkat teminat, 

B- Kanunun tayin ettiği 

vesikalar, 
C- Kanunun 4 üncü mad

desi mucibince eksiltmeye gir
meye bir mani bulunmadığına 
dair imzalı bir mektup. 

D Nafıa Vekaletinden 
tasdikli fenni ehliyet vesikası, 

5- Teklif mektubları ihale 



Sayfa ?. 

PİASA HABERLERİ 

(l inci sahifeden devam) 

--------
dit mahallerindeki antrepola
rında parça parça beklemekte 
ise müteaddit menşe şahadet
nameleri verilecektir. 

Parti, bir transit merkezinde 
kısıml•ra ayrılmış ve her kısım 
ba,ka bir memlekete kat'iyetle 
ithal edilmişse her memleket 
için 'ayrı bir menşe şahadetna· 
mesi tanzim edilecektir. 
Kısmen ithal edilmiş, kısmen 

&ft:trepolarda bekliyen mallar 
iı:in de gene ayrı şahadetname• 
ler verilecektir. 

İspanyada bloke kalan 
paralarımız 

İspanyaya mal gönderen ve 
ihtilal sebebile paralarını ala
rnıyan ihracatçılaımızın alacak· 
larının karşılanması için çık· 
rnak üzere olan kararname do
layısile İstanbul Türkofis mer
kezi İspanyadaki malların tuta· 
rını yekun itibarile ve ihracat· 
çılara göre ayrı ayrı müstace
len tesbit etmek emrini almış· 
br. 

Bunun üzerine ihracatçılar 
Ofiste bir toplantı yapmışlar 
ve ihraç edilen malların hesap
larını göstermişlerdir. 

Neticede İspanyadaki mal
lar karşılığının 5,000,000 küsur 
franklık olduğu anlaşılmıştır. 
İspanyolların Cumhuriyet Mer
İf ez bankasına mal karşılığın· 
dan mütevellid bloke edilmiş 
paraları mecmuu ise 6,000,000 
franga yakındır. Bundan dola· 
yı tüccarlar için endişe edecek 
hiçbir cihet kalmamıştır. İspan· 
yadan alacaklarımızın dahilde 
yüzde yüz karşılanması imkanı 
mevcuddur. 

Şimdi kararnamenin çıkma
ıına intizar edilmektedir. 

Muamele Vergisi 

Muamde vergisi kanununda 
yapılacak tadilat etrafında Ti
caret odasında yapılan toplan• 
talar ortaya bazı yeni vaziyetler 
çıkarmıştır. bu cümleden olarak 
atölyelerde iş yapanlar ile bu 
mikyasta iş yapan fabrikalar 
arasındaki anlaşamamazlık mü
him bir safhaya girmiştir. Oda 
nauamele vergisi noktasından 
tetkik yaparken bu ciheti de 
gözönün~ tutmaktadır. 

F ransaya ve Rusyaya 
fındık içi ihrac olunuyor 

Son 2 haha içinde Fransa
ya tombul fındık içi gönderil· 
tniştir. Tombul fındık içi rağ· 
bet görmektedir. Fransada 
Marsilyaya teslim edilmek üze
re 100 kilosuna 7IO franklık 
talep vardır. 

Fakat tüccarlar bu fiatı da 
düşük bulmaktadır. Fiatlar kilo
su 45 kuruştan 58 e fırlamıştır. 
Daha yükseleceği ümit edil
mektedir. 

Geçen hafta zarfında Rus
yay• 10 bin kilo fındık içi sev
kedilıniştir. O aba talep vardır. -
Sovyet Ruıya tiftik alıyor 

Sovyet Ruıya heıabına iş 
Japall tacirler tiftik piyasasın· 

da ıBrilnmüşler ve 10 ton ka
dar llimunelik tiftik almıılar· 
dır. 

Sovyetlerln yakında mühim 
miktarda tifik alacakları anla· 
•ılnıaktadır. Piya1a normal va· 
:ı:iyeti rnubafa:ı;a etmektedir. -

(Devamı 3 üncü .ahifede) 

MÜNAKASA GAZETESİ 

günü saat ona kadar makbuz 
mukabilinde komisyon reisliği· 
ne verilecektir. Posta ile gön· 
derilecek teklif mektublarının 
iadeli taahhütlü olması ve ni
hayet bu saate kadar komisyo
na gelmiş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat 
almak istiyenlerin belediyeler 
imir heyeti fen şefliğine müra-

meye konulmuştur. Keşif 

evrakı ve şartnamesi leva· 
zım müdürlüğünde görülür. 
İstekli olanlar 1000 liralık 
bu işe benzer iş yaptığına 

dair Nafıa Direktörlüğünden 
almış olduğu müteahhitlik 
ve Ticaret Odası vesikala-

caat etmeleri. (M) 

İstanbul Belediyesinden: 

Keşif bedeli 1770 lira 
32 kuruş olan Fındıkhda 
1 J üncü mektebin bazı kı
sımlarının tamiri açık eksilt-

rını havi teklif mektublarla 
ve 2490 N. 1ı kaunda ya
zılı vesika ile 123 liralık 

ilk teminat makbuzu veya 
mektubile beraber t 7 Ey
liil 936 perşembe günü 
14 de daimı encümende 

• • * 
bulunmalıdır. (M) 

Ayasofyada Talat paşa konagında hıtzıssıhha laboratuvarı ta-
mirile Beykozda İshak ağa Çeşmesinin tamiri ayn ayrı pazarl~ğa 
konulmuştur. Bak: İstanbul Belediyesi İlanlarına. 

• • • 
Toplaşı deposu arkaunda 3430 lira 13 kuruş keşif bedelli 3 

anbarın inşası pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. Bak: İnhisarlar 
Umum Müdürlüğü ilanlarana. 

3-Elektrik, Havagazı-Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

Ankara Valiliğinden : 

Konya memleket hastanesi için yaptırılacak kalorifer tesisatı 
projesinin tanzimi 25-9·936ya kadar açık eksiltmeye konulmuştur. 
Mezkur projeyi tanzim etmeye iıtekli olan firmaların fenni şart

name ile izahname ve planları görmek üzere Ankara vilayeti sıh 
hat müdürlüğüne müracaatları. 

-

4-Makineler, Motörler, sair teferruatı 

Adana Tohum İslah İstasyonu Müdürlüğünden: " 

Muhammen bedeli 
5000 Jira 

Hareket cihazı, temel saplamaları ve normal 
tesisat için muktazi borularile birlikte amudi çift 
silindirli, 85·90 beygir kuvvetinde ve devir adedi 
400 den fazla olmamak şaetile Voland Endistrüel 
Dizel motörü. 

1- Adana Tohum Islah İstaayonu üretme çiftliği için yukarı
da evsafı yazılı ve muhammen bedeli 5000 lira olan Dizel motö
rü kapalı zarf usulile sksiltmeye konulmuştur. 

2 Eksiltmeye girecekler şartuameyi Adana Tohum İslah İs· 
tasyonu Üretme Çiftliği Müdürlüğünden alacaklardır. 

3- Muvkkat teminat olarak 375 lira alınacaktır. 
4 - İsteklilerin 26 birinciteşrin 936 tarihine müsadif paurtesi 

günü saat 14 e kadar Adana Ziraat Müdürlüğünde müteşekkil Ko
misyona 2490 sayılı kanunun tarif ah dahilinde müracaat eyleme· 
leri ilan olunur. 

5-Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzeme 

Türkiye Ziraat Bankasmdan : 
Bankamızca alınacak seksen beş aded portatif yazı makine-

si kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. Eksiltmiye iştirak 
şartları: 

1- Teklif mektubu "teılim müddeti tahrid edilmelidir.,, 
2- Görülüp tecrübe edilmek üzere teklif edilecek makine· 

lerden bir aded. 
3- Müteharrik aksamın analiz raporu, 
4- Yüzde 7,5 teminat akçesi, 
5- Yedek aksamın ayrı ayrı fiat listesi. 

Ankarada Banka Levazım Müdürlüğüne verilmelidir . 
Eksiltme müddeti 15-9-936 akşamı saat on dörde kadardır. 
Banka tercih hakkını muhafaza eder. (M) 

• • • 
Haseki hastane.sinin tıp fakültesi için bastırılacak evrak pa-

zarlığa konulmuştur. Bak: İstanbul Belediyesi İlanlarına. 

6 -İlaçlar, Klinik ve İspençiyari afat : 
• * • 

Haseki hastanesi için 198 lira 50 kuruş keşifli 10 türlü tıbbi 
ecza .atınalacaktır. Bak: İstanbul Belediyesi İlanlarına. 

* • • 
Cerrahpaşa hastanesi için muhtelif boyda 40 düzüne filim sa· 

tınalmacaktır. Bak: İstanbul Belediyesi İlanlarına. 

7 -·Mensucat - Elbise · Kundura - Çamaş1r v .s 
iıtanbul Sıhhi Müesseseler Alım Satım Komisyonundan: 

İstanbul Tıp Talebe yurdu talebesi için mevcut nümune ve 
şartnatnedeki evsafa ğöre 760 adet kasket açık eksiltme sure~ile 
ıalın ahnacaktır. 

l - Eksiltme: Cağalotlunda İstanbul Sıhhat ve İçtimai mua· 
venet Müdürlilğü binasındaki komisyonda 30-9-936 Çarşamba 
iünü aaat 14,30 da yap1lacaktır . 

&2EY~ 

2- Muhammen Fiat: Bir aded kasketin fiatı 120 kuruştur· 
3- Muvakkat teminat: 68 lira 40 kuruştur. a 'fılr' 
5- istekliler: Nümuneyi Çenberlitaş civarında fua~raı~r- ve 

besi karşısında Tıp talebe yurdu Merkezinde görebı ır 
şartnameyi parasız alabilirler. , e b 

• A • T' t Od vesikası · ıı 5 - isteklilerin carı seneye aıt ıcare ası ktupıar1 

işe yeter muvakkat teminat makbuz veya Banka me 
birlikte vaktinden evvel Komisyona gelmeleri. 

* Jb~ * .,. r e 
Aygır deposv seyisleri için 12 takım kasketle berabe . i!Jıı' 

l k B k 1. t b l Belediyesı ve ~2 çift çizm~ satına ınaca tır. a : s an u 
larina. 

8 -Mahrukat -Benzin-Makine yağlan ve saire 
İstanbul Harici Askeri Kıtaatından: 

1 
. rııııııl' 

Müstahkem mevki kıtaatının ihtiyacı olan 11000 kılo k
011

o 
kömürü 25·9·936 cuma günü saat 14te açık eksiltmeye ·ıtııı' 
caktır. Talibleriu şeraiti anlamak üzere her gün ve ek51 

/, 

iştirak etmek için de muayyen gün ve saatte yüzde 7,5 ;e 1 
akçesi olan 35 liranın İstanbul K. ~uhasebeciliğ~~e.. teslı~ol 
diğine dair sandık makbuzunu hamılen Hadım koyun~e 
yona müracaatları. 

Nafıa Bakanlığından: z'J 

Bakanlık ihtiyacı için muhammen bedeli 7130 lira olaJ'I ı•'' 
ton kok kömürü Bakanlık binasında teslim şartile kapalı 
usulile eksiltmiye konulmuştur. t 15 1 

Eksiltme 25 Eylıii 936 tarihine raathyan cuma günü saa 
Ankarada Bakanlık Malzeme müdürlüğünde yapılacaktır.. 8,ıt İsteklilerin tekliflerini Ticaret odası vesikası ve resın• ıll 
tenin 7-5-936 tarih ve 3297 sayılı nüshasında çıkan taliınato• 
ye göre Nafıa Bakanlığından alınmış Müteahhitlik vesikll~ı ~ 
ve 534 lira 75 kuraşluk muvakkat teminatları ile birlikte Z:,te 
lıil 936 cuma günü saat 14 e kadar malzeme müdürlügüne 

et~eleri lazımdır. . . k•r' 
istekliler bu hususdakı şartnamelerı parasız olarak Arı 

Bakanlık malzeme müdürlüğünden alabilirler. 

9·· Zıraat makineleri ve Levazm11 

Adana Tohum Islah İstasyonu Müdürlüğünden: 

Makinenin nev' i Mulıaın · 1' 
237.t.90 Besleyici , temizleyici kısımlarile fırçalı tipten 80 

destereli Kondansörlü Socin 80 ihtiyat desteresile 
birlikte. 
Besleyici kısmile Kondansörlü bileyli yataklı 
fırçah tipten 06 destereli Linter 06 ihtiyat deste· 
reııile birlikte. 
Tek kutulu 27X54 pus eb'adında burgulu Stan
dard pamuk balya makinesi. 
Saatte 1000 kHo pamuk tohumu işliyen tek üstü
vaneli ve vantilatörlü bilyalı yataklı pamuk to
humu selektörü. 
Nakil borul!lrı, emici teleskop borusu ve 20 bey
girlik hava tahliye tulumbasile birlikte kütlü t:t
mizliyici makinesi. 
Pamuk tohumu nakline mahsus çelik muhafa· 
zası içinde 9 pusluk Arşimed vidası (metresi 
28.16 liradan 34 M.) 
9 pusluk Arşimed vidaları için 3 aded kasnaklı 

1229.36 

t 56·(Xl 
başlık kısımları (beheri 52 liradan) oO 
Besleme ayağı ve 4 kadem nakil kısmile 7 715· / 
irtifaında tamamen çelikten mamul 9 pusluk - ---::-~ 

h El .. y k " P641 ·~ pamuk to umu avatöru . .. e un . ;gı 
1- Adana tohumu ıslah istasyonu Pamuk Uretme Çıftl 

1 
l k . 1 • te yukarda evsaf ve miktarları yazı ı çırçır ma ıne erı ve 

kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
2- Eksiltmiye girecekler şartnameyi Adana Tohu111 

i.tasyonu Üretme çiftliği Müdürlüğünden alacaklardır. d 
3 Yukarıda yaxılı makine ve tesisatın muhammen !:ıt 

hizalarında gösterilmiştir. 

4- Muvakkat teminat olarak 723. 10 lira alınacaktır. 
5- İsteklilerin 26 birinciteşrin 9~6 günü~e .. m~s~dif P~a 

g-ünü saat on dörde kadar Adana Zıraat Mudurluğunde 
şekkil Komisyona 2490 sayıla kanunun tarifatı dahilinde 
caat eylemeleri ilin olunur. 

1 O-Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, H~ıı 
" * " Haseki hastanesine lazım olan 24 tane perde ile 24 V 

. B 1 zaren sandalya pazarlığa konulm•ıştur. Bak: lstanbul e 
İlanlarına . 

11-Miiteferrik 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalm a Domisyonund' 

1- 5 kalem A. M. Contalar açık eksiltmeye konmuştıJ 
2 - Tahmin edilen bedeli 3500 lira olup ilk inanç pıı' 

1 lira 50 kututtur. 
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JG~'ll telefon muhaberatı 

dlr. 

MUNAKASA GAZETES 

3- ihalesi 21-10-936 çarıamba günü s~at 11 dedir. 
4- Ekıiltmiye rireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 

maddelerindeki iıtenilen bilgelerile ihale gün ve saatinde M. M. 
Vekaleti satınalma komisyonuna vıırmaları . 

• • * 
1 - 30 kalem dilritler (Lastik borular) açık eksiltmeye kon-

muıtur. 

2- Tahmin edilen bedeli 2000 lira olup ilk inanç parası 150 
liradır. 

3 lhaleai 21-10-936 çarşamba günü saat 14 dedir. 
4 Ekailtmeye rireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 

maddelerindeki iatenilen belgelerile ihale gün ve saatinde M. M. 
Vekiletı 1atınalma komisyonuna varmaları. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

7 Bat nakliye koşumu beygir satın alınacaktır. Tahmin bede
li 1160 liradır. Pazarlığı 14-9 936 pazartesi günü saat !Odadır. İs· 
tekliler hayvanile birlikte belli gün ve saatinde satınalma komis· 
yonun• gelmeleri. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul Satınalma 
Komisyonundan: 

1- Gümrük Muhafaza örğütü için IO tane N. S. U. marka 
motoıilcletin 23-9-936 perşembe günü saat 15 de kapalı zarfla 
ekaiJtmeai yapılacaktır. 

2- Tasınlanan tutarı 7500 liradır. 
3- Şartname ve evsafı komisyondadır görülebilir. 
4- İstekliler 563 liralık ilk teminatlarile fabrika mümessili 

olduklarına dair vesikalarını teklif mektublarile birlikte saat 14 
de komisyona vermeleri. 1 M) 

* • • 
Muzahrefatı denize döken mavuna ıçın ince ve kahrı halat ili 

120 tane civata Htınahnacaktır. Bak: İstanbul Belediyesi İlanlarına. 

b) M Ü Z AV E D E L E R 
1- fmlik 

Samatya 

Üsküdar 

Ortaköy 

Bey otlu 

Beyojlu 

Feriköy 

İstanbul Defterdarlığmdan : 
Muhammen kıymet 

: Caferağa mahalleai Moda caddesi eski Lira K. 
127-127 mükerrer yeni 175-177 sayılı iki 
dükkinın 24,75 576 hiHesi. 116 

Birinci kısım Etrefefendi sokağı eski 
24 5 1ayıh arsanın tamamı. 

: Caferağa mahalleai Moda caddesi eski 

39 yeni 23 sayılı ar1anın 7 936 payı. 
: Sancaktarhayreddin mahallesi Demir· 
cioskiyaın sokağı eski 52 yeni 40 1ayı
lı eviaı tamamı. 

: Pazarbatı Karamanlı ıokatı eski 72 
yeni 74 Hyılı evin 4 18 payı. 

: Kabalak sokağı eski 16 1ayılı arsanın 

tamamı. 

: Hüıeyinata mahallesi Feridiye sokağı 
eski 6.1-63 mükerrer yeni Sl-83 sayılı 

600 25 

1500 00 

1000 00 

161 ()() 

442 ()() 

iki evin 3 8 er payları. 1875 00 
Hü.eyinata mahallesi Cambaz aokağı 
e1ki 5 yeni 9 aayılı evin 3 8 payı. 356 25 
Rum kiliaeai arka aokatı eski 39 arsa-
nın tamamı. 310 00 
Süruru Mehmedefendi mahallesinin 
Mevlevihane caddeai eski 54 M. sayıh 
44 metro ve 81 desimetre murabbaı ar-
aanın tamamı. 44 81 

Kadıköy Caferata mahallesi Duvardibi sokağı 
eski 44 yeni 11 sayılı 4ti metro murab-
baı araanın tamamı. 230 00 

feriköy Birinci kıaım Feri caddesi eaki 74 ye· 
ni 120 1ayılı 103 metro ve 50 desimet-
re murabbaı auanın tamamı. 155 25 

Oıküdar Selimiali mahallesi Kabriıtan aokağı 
eaki 20 yeni 14 sayılı ev ve dükkanın 
1 6 payı. 140 00 

Fener : Balat Karabat mahallesi İşkembeci ve 
Mahkemealtı sokakları eski 38-40 yeni 
7-26 aayılı dükkin ve ev ile yüzü ol-
mıyan bir kıta araanın yarı payı . 800 00 

Yukarda ya:ıılı mallar 15-9-938 Hlı günü aaat l4te petin pa· 
ra ve açık arttırma ile aatılacaktır. Satıf bedeline iıtikrazı dahili 
ve yüzde bet faizli hazine tahvilleri de kabul olunur. isteklilerin 
yüzde yedi buçuk pey akçelerini vakti muayyeninden evvel ya· 
tırarak iatanbul Defterdarlıtı Milli Emlak Müdürlüğünde müte· 
tekkil Sahf komiayonuna müracaatları. 

Bakırköy Malmüdürliiğünden : 

Semti Mahalleıi-aokatı 

Yetilköy Şevketiye latuyon 
Kalitarya Batlar araıı 

Numaraıı 
eski Y•ni Cinıi HiHe 

10 39 Ev Nısfı 
25 derunünde " 

ahır ve oda-
yı havi bağ 

kıymeti 

Lira 
l250 
1800 

Sayfa 3 

Yukarda evsafı yazılıgayrimenkullerin mülkiyetleri 11-9-936 
cuma günü aaat 14te pa zarlık suretile nakden veya iatikrazı da

hili ve yüzde bet faizli hazine tahvilile satılacatından i•teklilerin 
yüzde yedibuçuk pey akçelerile mezkür gün ve aaatte MalmG
dürlüğünde mütetekkil Komiayona müracaatları . 

istanbul Belediyesinden: 
Senelik muhammen İlk temi-

kirası natı 
Beylerbeyinde Çamlıca cad

desinde 3 5 No. lu eski Hami· 
diye mektebi. 

Eyüpte Camii kebir mahal
lesinin Oyuncakçılar sokağın· 
da 6 No. da arsa. 

60 

24 

4,50 

1,80 
Yukarda semti senelik muhammen ve ilk teminatları yazılı o· 

lan mahaller teslim tarhinden itibaren 937 veya 938·939 seneleri 
mayıs sonuna kadar ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık arttır

maya konulmuştur. Şartnameleri levazım mü.fürlütünde göriilür. 
Hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektnbile bera
ber 29-S-936 salı günü saat 14 de daimi encümenbe bulunmalıdır. 

lstanbul Ziraat Bankasmd•n: 
Bankamıza 2 numaralı senetle ipotekli, hesabı carili ikrazat

tan borçlu Erenköy Dr. Alipaşa köşkünde 8 numarada oturan 
Emine Aliye Neıip kendiıine vukubulan teblitata ratmen borcu
nu ödemediğinden mütemim teminatı bulunan Botaziçi, Yeni· 
köy Panaiye caddesinde kain eski 146 yeni 166 kapı numaralı 
bir bab ferbetane gediğinden münkalib dükkanın 180 hiaae itiba
rile 135 hissesinden 115 sehimi tam ve diğer 20 aehimin 130 180 
sehimi 1697 numaralı kanun hükmüne tevfikan tarihi ilandan 
bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya çıkarılımııtır. Birinci iha-

le 2t>-IO 936 pazartesi günü saat 14te bankamız zirai ilrrazat ser
visinde yapılacaktır. Birinci ve muvakkat ihaleyi müteakıp borc
luya gönderilecek 15 günlük ikinci ihbarname müedetinin hita· 
mında borç gene ödenmediği taktirde talibi üzerine kati ihale1i 
yapılacaktır . fazla izahat almak istiyenlerin iatanbul Zıraat Ban· 
kaıı zirai ikrazat servisine müracaat etmeleri ilin olunur. 

İstanbul Belediyesi banlan 

Unkapanı tasfiye tesisatından çıkan mu-
zahrafatl denize d!>cen mıvııa için la-
zım olan ince ve kalan halat ile 120 tane 
civata 

Haseki hastanesine lazım olan 1 O türlü bbbi 
ecza 

Aygır deposu sayisleri için 12 takım kaı· 
ketile beraber elbise beher takımı 16 li· 
ra, ve 12 çift çizme beher çifti 12 liraban 

Haseki hastanesine lizım olan 24 tane 
perde ile 24 tane hezaran sandalye 

Ayasofyada Talatpaşa konağında hıfzıı· 
sıhha laboratuvarı tamiri 

Cerrahpaşa hastanesi için lazım olan 30 
düzüne 30X40 boyunda, lOdüzüne 24X30 
boyunda 40 tane fiiim 

Beykozda ishak ağa çeşmesinin tamiri 
Haseki hastanesinin tab fakültesi için bastı-

rılacak örneği gibi evrak 

Muham. ilk 
bedel tem. 

57,37 4,50 

198,50 15 

336 25,25 

217,20 16,30 

133,47 10 

308,75 23, 10 

286,50 21,5() 

80 6 

Yukarda cinsleri ve muhammen bedelleri yazıh olan 
malzeme ve tamirler ayrı ayrı pazarlığa konulmuştur. 
Şartnameleri encümen kaleminde g6rllltlr. istekli olanlar 
hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 15·9·936 salı günü saat 15te Daimi Encümende 
bulunmalıdır. (B) 247 

İnhisarlar U. Müdürlüğ!_j.nden: 

1- T optaşı deposu arkasındaki sahada yapbrılacak 
olan 3430 lira 13 kuruş keşif bedelli 3 anbarın intaıı 
pazarlık suretile eksiltmeye konulmuıtur. 

2- Pazarlık 17-9-936 tarihine rastlayan perşembe gü· 
nü saat 14 de Kabataşda inhisarlar Levazım ve müba· 
yaat Şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3- Muvakkat tem:nat 257 lira 25 kuruıtur. 
Şartnameler hergün inhisarlar inşaat Şubesinden ah· 

nabilir. (1215) 249 1- 4 
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A) Adjudications au Rabais 

1 - \ 

Ankara, moyennant 1000 P. (Con· 
sulter la partie turque du journal, 
rubr. "inşaat,,). (M) 

-~----- --
Construction - Reparation 
Travaux Publics,Materiel de 
Construction Cartographie 

* 
'*' * 

L'adj. relative a la constructi.on 
des salles d'etude et de gymnas
tique, en annexe a l'Ecole de mu
sique de Djebedji (Ankara) qui 
devz.it avoir lieu le 3-9-936 a ete 
remi.se, faute de soumissionnaire, 
au 25 9-936, vendredi iı 16 h. 
(De gre a gre). 

Adduetion d'eau a la ville 
de Gaziantep des sources se 
trouvant iı 12,5 kil. de distance 
de la ville, matcriel et construe
tıon de reseau, pose des tuyaux, 
construetion de deux reservoirs 
d'eau, fourniture de compteurs 
d'eau, et d'autres appareils et ou· 
tils ete. Prix est. 249905,59,caut. 
prov. 13745,28 L. Adj. sous pli 
cachetc. Commission de Restau
ration des Municipalitcs, siegeanl' 
au Ministere de l'Interieur a An
kara, samedi 24· 10-936 a 11 h. 
Cah. deı; eh. au Service techni
que de la Commission susindiquee, 
moyennant 1250 P. (M) 

Conıtruction de batimenbı 
pour ıervir d 'administration a 
l'uıine de tiasage, a creer a Ma
lıtia, et des maisons d'habitation 
pouı la fonctionnaires, pour le 
compte ele Sümer Bank. Prix est. 
151204,28 L. (dont 20637,36 pour 
la partie a construire SW" base de 
prbc unitaire, et 130566,92 pour 
celle a forfait). C-.ut. prov. 8811 
L. Adi. sous pli caehete. Com. 
ıpeeiale siegeant au siege de la 
Sümer Bank a Ankara, jeudi 17-
9-936 a 16 h. Cah. des eh. a la 
Direetion de Service des Opera
tions de la BADque en question, a 

Construetion de troiı Enlre

pôts sur le terrain derriere du 

depôt de Toptachi. Prix est. 

3430,13, caut. prov. 257,25 L. 

Adj. de gre a gre. Com. d' Achat 

de la Oirectior. Generale des Mo

nopoles, jeudi 17-9-Q36 a 14 h. 

Cah. des eh. au Service de Cons· 

truction des Moaopoles. 

Adj. de gre a gre. Com. d' A· 
chat de la Direction Generale 
des Monopoles a Kabatache, 
mardi 15-9 936 a 15 b. Cah. des 
eh. a la Commission. (M) 

Reparation du Laboratoire 

d'Hygiene au Konak de Talat· 

paeha a Ayasofia. Prix est.133,47, 

caut. prov. 10 L. 

Reparation de la fontaine 

lshakagha a Beykoz. Prix est 

286,50, caut. prov. 21,50 L. Adj 

de gre a gre et separement.Com 

Permanente de la Municipalite 

d'Istanbul, mardi 15-9-936 a 15 

b. Cah. des eh . au Secretari~t. 

- 2 -

1 

Produits Chimiques et ı 
Pharmaceutiques - lnstru

ments Saaitaires- F our- ı 
niture pour Hôpitaux 

Huile de rıeın 150 tonnes. 
Prix eıt. 120.000 L. (a raiıon 
de 80 P. le kilo), eaut. prov. 
7250 L. Adj. sous pli cachete. 
Com. d' Acbat du Ministere de 
la Defense Nationale a Ankara, 
mercredi 14· 10-9.16 a 15 b. Cab. 
deı eh. a la dite Commi11ion 
moyennant 600 P. M. 

Film de dim. 30 X 40 douzai
nes 30. 

Film de dim. 24 X 30, douz. 10. 

(Pour l'Hôpital de Djerrahpa· 
cha). Prix est. 308, 75, caut. prov. 
23.10 L. Adj. de gre a gre. 
Com. Permanente de la Munici· 
palite d'lstanbul, mardi 15-9-936 
a 15 h. Calı. des eh. au Seereta-

Chaise en bambou 24 p. (pour 
l'Hôpital de Hasseki). Prix est. 1 

217,20, caut. prov. 16,30 L. Adj. 
de gre a gre. Com. Permanente 
de la Municipalite d'lstanbul, mar· 
di 15-9-936 a 15 h. Cah. des clı. 
au St'eretariat. 

riat. 
-3- ı _, 

Habillement - Lingerie · 

Chaussures ete. 

1 

- 7 

T ravaux d'lmprimerie 

Reliure - Papeterie 
F o•.ırniture de Bureau 

lmpression de formulaires 
pour l'Hôpital de HassekL Prix 
eıt. 80, eaut. prov. 6 L. Adj. de 
gre a gre. Com. Permanente de 
la Municipalite d'lstanbul, mardi 
15-9-936 a 15 h. Cah. des eh. au 
Seeretariat. 

Casquettes 760 picces, pour 
!es pensionnaires du Foyer des 
E.tudiants en Medecine. Prix est. 
120 P. par casquette. Caut. prov. 
68,40 L. Adj. ouverte. Com. de ı 
la Direction de l'Hygiene et de 
l' Assistanee Soeiale d'lstanbul iı ı 
Ojaghaloglou, mercredi 30-9-936 -
a 14 h. 30. Cah. des eh. eehan· 
tillon au Foyer susvise, sis a 
Themberlitache, en face du Turbe 
Fouadpacha. 

-8 

lnstallation et Materiel 
d'Electricite, de Gaz, 

de Chauff age Central 

Habita, easquette eompriı 

pour les ecuyers Municipaux 12 
eostuıtıes. Pri x est. 16 L. le cos· 
turne. 

Bottes pour !es dits agents, 
12 paires. Prix est. 12 L. le pai· 
re. Total 336 L. Caut. prov.25,25 
L. Adj. de gre a gre. Com. Per· 
manente de la Municipalite d'ls
tan bul, mardi 15-9-936 a 15 h. 
Cah. des eh. au Secretariat. 

-4-

Machines, Moteurs, Acces· l, 

soıres et Huiles pour 
Machine 

Un moteur, marque Diezel 
Voland Industriel de 85-90 HP. 
a 2 eylindres verticaux, et acces
soires. Prix est. 5000, caut. prov. 
375. L. Adi. sous pli caehete. 
Com. speeiale siegeant a la Di· 
rection de l' Agriculture d' Adana, 
lundi 26-10·936 a 14 h. Cah. des · 
eh. a la Direction de la Station 
d' Amelioration dea Graines d' A
dana. 

-5-

Agriculture - Machines 
et Fourniture Aratoires 

ete. 

Diversea maehines a separer 
les graines du coton, avee ae· 
cessoires (voir liste dans la par
tie turque du journal, rubr. "Zi
raat Makineleri " ). Prix est. 
9641,33, oaut. prov. 723, 10 L. 
Adj. sous pli eaebett'. Com. spe· 
ciale siegeant a la Direction de 

Elaboration du projet, d'lns· 
tallation de ehauffage eentral a 
l' Hôpital Regional de Konia. 
Adj. ouverte. Direction de l'Hy
giene du Vilayet de Konia, le 
25-9-936. Cah. des eh. a la dite 
Oirection. 

-9 - - - ----
Combustible, Cliarbons, 

1 
Car bur ant. 

- - - -
Charbon de brasero 11,000 

kilos pour les besoins des forma· 
tion• militaires de la place forte 
de Hadimkeuy. Caut. prov. 35 L. 
Adj. ouvert~. Com. de l'lnten· 
dance Militaire de Hadimkeuy, 
vendredi 25·9 936 a 14 h. Cah. 
des eh. a la dite Commission. 

Coke 230 tonnes. Prix eıt. 
7130, eaut. prov. 534,75 L. Adj. 
sous pli cachete. Direction de 
l'Economat du Ministere des Tra · 
vaux Publics a Ankara, vendredi 
25·9-936 a 15 h. Cah. des eh. 
grat. a la meme Commission. 

- 10 -

\__ Divers 

Varlope A. M. (Conta) 5 lots. 
Prix eat. 3500, caut. prov. 262 L. 

Tuyaux en eaoutchoue (dilrit
ler) 30 lots. Prix est. 2000, eaut. 
prov. 150 L. 

ı\dj. ouverte et separement. 
l' .\griculture du Vil,.yet d' Adana, ! 
lundi 26-10-936 a 14 h. Cah. des 
eh. a la Direction de la Station 
de l' Amelioration des Graines du 
Coton a Adana. 

Com. d' Aehat du Ministere de la 
Defense Nationale a Ankara, mer· 
credi 21-10-936, respectivement 
a 11 h. et it 14 h. 

T elefone: 42425 
- l 

Boite Poslale N. t26 
- h' u•= Adresse Telegrap ıq 

Istanbul - MÜNAKASA 

... "" IO motocyclettes, nıarCl pr' 
S. U. Prix est. 7500, caut ,. 

r c•",.J 563 L. Adj. sous P 1 d V"'.. 
Com. d' Aehat d'lstanbol ;

11 
mandanat Generale de ~a 23' 
lance des Douanes, jeudı l 
a 15 h. Cah. des eh. iı ' 
mission. (M) 

"" Plomb pur 150 ton11el~ 'fJ 
est. 22500, caut. prov. 16 'd 
Adj. sous pli caehete. Coııt~er 
ehat de la Direction Ge j 
des F abriques Militair•'d•' 
22 10-936 a 15 h. Cah· ('1 

• . 'oO• grat. a la meme Commıss• 

Galata Gümrükleri ııart 
Hürdaverdigar Hail· 

Telefon: 4479'2 . JtO 
Amsterdam - Kompanı ' 

Neerlandez dö Naviga•Yo 
vapör Anvers, Rotterd•~.'11 
msterdam ve Hamburg ıÇI 
kında hareket. 

GANYMEDES vapuru 
limanda. 

HERCULES vapuru J3-I 
tahmil. 

Nerlandez kompaıı 

nehri vapurlara lima 
hususi ve seri seferler· 

Bütün limanlar içiıı 
ı andez Kumpanyaaı ile 
mak suretile bütün dili• 
mantarı için doğru !,;O 

tolar verilir. ısı 
İTHALAT SERV 

Amsterdamdan belı 
vapurlar. 
HERMES vapuru 12 
doğru Amsterdamdan 1 p 
hareket ORE.STES "'" 

Eyliıla doğru , 

Nippon Yusen Ka 
JAPON VAPUR KU . 

I Yak ohama, Kobe, S• 
Colombo, Süveyif, Y. 
Beyrut ve lstanbul li 

r' 
arasmda doğru seferi•_.,.,·--·· 

Pire, Marsilya, Li\' 
Glaskov. 

(doğru ve aktarın 
DURBAN MARU 19 14

9 DELAGOA MARU 1 

ltalyan Seyahat Ku 
Dünya seyahat te 

Götürü seyahat 
Otellerde oda tu 

Deniz yolu biJ1 

Hava yolu ' 
Demiryolları • ' 
Bagajların •• 

İtalyan demir ... 
yüzde 50 tenıı 

Galata Rıhtım il' 
nili Rıhhm banı11dl 
da FRA TELLi S 
nezdinde C. 1. 'f• 

ca•.t olunur. 


