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Hergün çıkar İktisadi, milli ve ticari gazetedir 
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iÇİNDEKİLER: 

a) Münakasalar 

Erzak, Zc:hire, Et, Sebze v. s. 

inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v. s. 

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Kereste - Tahtav. s. 

ÇARŞAMBA 

Mercimek 600 
Süt 5000 
Yoğurt 8400 
B. peynir 2100 
Kaşar peynir 850 
Tuz 2600 
Soğan 6200 
Salça 400 
İrmik 400 
Patates 9500 
Şehriye 500 
Kuru bezelye 500 
Sabun 2800 

950 10 
6000 8 

10200 10 
2800 35 
1150 50 
3300 6 
7600 2 50 

550 10 
550 20 

11400 5 
650 25 
650 15 

3500 30 

İDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

iLAN ŞARTLARI 
idarehanemizde görüşülur 

Telegr.: İst. MÜNAKASA 
Tele fon : 42425 

Posta kutusu N. 1261 

30 Eyliil 1936 

7 13 1 palı zarfı belli gün ve saatler• 
36 1 den birer saat evveline kadar 
76 50 t Kaıımpaşada bulunan Komis-
73 50 yon Başkanlığına vermeleri. 
43 13 ı· 
14 85 1 

14 25 
4 13 
8 25 

42 75 
12 19 
7 31 

78 75 

Ankara Levazim Müdürlüğü 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - Eskişehir Kütahya gar· 

nizon u icin 475000 kilo un ka· 

palı zarfla l 4-10-936 günü saat 

16 da Eskı,ehir askeri satına(-
5 
6_ 
7 _ 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v. s. 

Müteferrik 
Soda 2400 3200 ıı 50 ~~Jo. ma komisyonunda alınacaktır. 

b) Müzayedeler 
Müteferik 

' 
Emirler, Tebliğler : 

~ 
~Vlet Oemiryolları ve Limanları İşletme U. idaresinden: 

~ Afyon - Antalya hattının Baladızdan sonra Burdur istasyonu· 

I~ havi 24 Km. lik kısmının 1-10-936 tarihinden itibaren he' tür· 
ij • • 
~ llıünakalata açılacağı ve Izmir · Karakuyu - Afyon ve Kara-
~h - İsparta arasında hergün işleyen yolcu trenlerile Baladızda 
ltışrnak üzere Burdur- Baladız arasında hergün muntazam muh

~lit katarlar işliyeceği muhterem halka ilan oluuur. 

İstanbul Belediyesinden: 

Belediye zabıtası talimatnamesinin 3 üncü maddesine atideki 
tanın ilave edildiği ilan olunur. 
l ek beygirli yaylı arabaları 300-400 

ı. Çift " " " 600 - 750 
•ıı ı:ıya kadar yük taşıyabilirler. 

~ MÜNAKASALAR 

~ak, Zahire, Et ve Sebze: 

Balıkesir Orta Okulları Satınalma Komisyonundan: 

ti 1- Balıkesir Orta okullarının 31 Mayıc; 937 tarihine kada~ ih· 
f~acı bulunan ve aşağıda adı, mıktarı, teminat parası, hangı ta· 
1 

le vene suretle yapılacağını bildiren 57 kalem erzak vesaire 
~il beş gün müddetle açık ve kapala zarf usulile eksiltmeye çı-
't'r l • 

Yumurta Aded 78800 90000 o 75 
Limon .. 10000 12000 10 
Bulgur 1000 1300 10 
Lahana 2000 3500 3 
Pırasa 3500 4500 2 50 
İspanak 5000 7000 5 
Havuç. 1100 1400 5 
Kereviz 1100 1400 5 

1?.-I0-936 günü saat 15te açık eksiltme 
Salamura yaprak 300 400 20 
Kırmızı pancar 900 1400 5 
Reçel 400 600 40 
Tahin 000 900 40 
Pekmez 600 900 20 
Tahin helvası ..ıoo 600 32 50 
Taze tereyağı 500 800 100 
C. kuru üzüm 1000 1400 20 
Razaki K . üzüm 400 650 20 
Kuru kaysı 150 300 70 
Kuru erik 150 300 20 
Sirke 1400 2100 lO 
Elma 2100 3500 20 
Sarmısak 250 400 30 
Ceviz içi 400 600 50 
Buğday 150 300 6 
Çay 12 15 3.30 

14-10·936 günü saat 15 te açık eksiltme 
Kok kömürü ton 230 2900 

9-10-936 günd saat 15 te kapalı zarf 
Odun 145000 170000 O 75 
Mangal kömürü 1800 2000 2 

Kriple maden kömürü ton ~ -~~ 
1 
ı: L'- _ 50 750 

14- I0-936 günü ~çık eksiltme 

Edl'rne K" lt..\ D' kt" l" w.. d u ur ıre or ugun en : 

Cinsi Azı Çoğu Fiyatı İlk temınat 
Kilo Kilo L. Kr. L. Kr. 

Taze fasulye 2300 3200 3 50 8 

50 63 
90 

9 75 
7 88 
8 45 

26 25 
5 25 
5 25 

() 00 
5 25 

18 00 
27 
13 50 
ı..ı 48 
60 
2! 
9 75 

15 75 
4 50 

15 75 
52 50 
9 

22 50 
1 35 
3 71 

500 26 

95 63 
3 

28 13 

Şekli 
Açık 

" 

2 Tahmin bedeli 58187 li-
ra 50 kuruştur. 

3 - Muvakkat teminatı 436-1 
lira 6 kuruştur. 

4- Teminatlar vaktinden e-

vel muh1:tsebe veznelerine veya 

ma)sandıklarına yatırılarak mak

buzlar veya banka mektupları 

kanuna uygun olan teklif mek

tuplarının içerisine konması ve 
teklif mektuplarının ihale günü 

Eskişehir posta ve telgraf ayarı 

ile saat 15e kada'" komisyon baş

kanlığına verilmesi ve 2490 sa

yılı kanunda yazılı vesikalarin 

lüzu'!lunda komisyona ibrazı 

şartdır. 

5- Şartname her gün ko-

misyonda görülebilir. 

İstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyonundan: 

İstanbul Komutanlığı bi.rlik
leri senelik ihtiyacı olan 64 

bin kilo bulgur 9-10-936 cuma 
günü saat 14,30 da kapalı zarf 

ile satın alınacaktır. Muham· 
men tutarı 8640 liradır. Şart-

namesi komisyonumuzda görü
lebillr. İsteklilerin 648 liralık 
ilk teminat makbuz veya mek
tublarile 2490 numaralı kanun

nun 2 ve 3 üncü maddelerin
deki yazılı vesaikle beraber i-

ı tnıştır. 
2 - Bunlardan ekmek ve kok kömürü eksiltmesi kapalı :zarf 

ti ~~'llile yapılacağından, kanunun tarifatı dahilinde hazırlanmış 
' 11 zarfları hizalarında yazılı günlerde nihayet saat 14e kadar 

~"kbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına verilmesi, bu saat-

tif Domates 4200 5900 3 13 ,, haleden en az bir saat evveli
ne kadar teklif mektublarını 

,, 

tıı 1 d·ı . ğ" sonra gecikecek olan zarfların kabu e ı mıyece ı. 

{)~ 3 Açık eksiitmey~ girmek iıı~iyenler, şar~nameleri h~~ gün 
lııtlıllarda görebilirler. ihaleden bı~ sa~t e~velıne k~dar ?ğret
• n Okulu idaresinden alacakları mıalıye ıle kanunı temınatla
~~1 Merkez Muhasebesi veznesine yatırmaları ve muayyen saatte 
ı,. liltür Direktörlüğü dairesinde teşekkül edecek Komisyona baş· 
llrlttaları lüzumu ilan olunur. 

Cinsi Asgari 
kilo 

75000 

it() 9-10-936 s·ünü saat 
b Yun eti 9700 
S 'na eti 4700 
~'de Yağı 5100 
tylin yağı 3100 
~ ." tanesi 1300 
•tııı 5500 ştlc ç 

1\ et 6700 
lt~r\l fasulya (Poryaz) 3000 
lt,/\l faıulya (Horoz) 1400 

t\l b 1000 ~oh arbunya fasulya 
lJ \lt 1200 1\ ..,,k 2500 

•rna-Kuıkus 3900 

Azami 
kilo 

90000 

Tahm. fiatı 
K. S. 
12 50 

15 te kapalı zarf 
11200 35 
5900 25 
6000 70 
3700 50 
1700 26 
7200 2:1 
8400 27 
4200 10 
2300 ıo 

1300 15 
1800 12 

3200 14 
4700 25 

9-10·93ti günü saat 15 te açık eksiltme 

Temin. 
Lira K. 
843 75 

294 
ı ıo 63 
315 
138 75 

33 15 
145 80 
170 IO 
31 50 
17 25 
14 63 
16 20 
33 60 
88 1.1 

Ispanak 5500 8000 3 16 n 
Odun 375000 385000 1 25 360 ,, 
Kabak 4100 5700 1 4 " 

Edirne Orta okullarının ihtiyacı için eksiltmiye konulan cins 
ve miktarları yuk~rıda yazılı yiyecak ve yakacağı vermeğe istekli 
çıkmadığından 2490 sayılı kanunun 43 üncü maddesi gereğince 
eksiltmeleri IO gün daha temdid edilmiştir. 

Vermeğe istekli bulunanların 7-10-936 çarşamba günü saat lO da 
teminatlarile birlikte Dairemizde toplanacak olan komisyona gel
meleri ve şartnameleri görmek isteyenlerin de hergün · dairemize 
başvurmaları ilan olunur. 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonundan: 

Cinsi Miktarı ve Tahmin be· Muvakkat Münakasa gün 
ölçfüıü deli teminatı ve saatı 

Lira Lira 
Sabun 30000 kilo 10800 8IO 15-10-936 

perşembe 11 
Zeytinyağı 20000 kilo 11200 840 15-10-936 

perşembe 16 
Yukarda cins ve miktarları ile tahmin bedelleri ve muvak

kat teminatları yazılı olan iki kalem erzak hiza
larında gösterilen gürı ve saatlerde kapalı zarf usulile alınacaktır. 
• Bunlara ait şartname, Komisyondan her gün parasız verilir. 

ı isteklilerin 2490 uyıh kanunda yazılı vesikalarla teklifi havi ka· 

Fındıklıdaki Komutanlık Satı

nalma komisyonuna vermeleri. 

"' • * 
İstanbul Komutanlığı birlik

leri senelik ihtiyacı olan 36 
bin kilo nohut 9-10-936 cuma 
günü saat 15.45 da açık eksilt
me ile satın alınacaktır. Mu
hammen tutarı 4140 liradır. 

Şartnamesi komisyonumuzda 
görülebilir. İstektilerin 311 li
ralık ilk teminat makbuz veya 
mektublarile beraber ihale gü· 
nü vakti muayyenindc Fındık

lıda Komutanlık satınalma ko
misyonuna ııelmeleri. 

İstanbul Harici Askeri 
Kıt aatından: 

Niğde garnizonunda bulu· 
nan kıtaat hayvanları için 480 
bin kilo arpa kapalı zarfla ek
ailtmeye konulmuştur. Tahmin 
edilen bedeli 19200 lira olup 
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ilk teminatı 1440 liradır. Eksilt
mesi 12 birinciteşrin 936 pazar
tesi günü saat 15 te Niğde art
tırma eksiltme komisyonunda 
yapilacaktır. İstekliler teklif 
mektublarını 2490 sayılı kanu
nun hükümlerine uygun olarak 
ihaleden bir saat evveline ka
dar komisyona vermiş bulun
malıdırlar. Şartnamesi hergün 
Niğde, Ankara ve İstanbul ve 
Kayseri komisyonlarında göiü
lebiJir ve parasız alınabilir. 

* • * 
Manisa merkezindeki kıtaat 

ve müessesat ihtiyacı için ka
palı zarfla münakasaya konu· 
lan 392 ton una verilen fiat 
pahalı görüldüğündf'n pazarlıkla 
alınacaktır. Şartnamesi 255 ku
ruş mukabilinde Manisada As
k~ri Satınalma komisyonundan 
alınabilir. İhalesi 14 birinciteş
rin 936 çarşamba günü saat l 1 
de Manisada Askeri Satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. ilk 
teminatı :~798 liradır. Beher ki-

!osunun muhammen bedeli 13 
kuruştur. İstekliler tıcaret o· 
dasında mukayyet olduklarına 
dair vesıka ve ilk teminatlarile 
birlikte belli gün ve saatte Ma
nisada Askeri Satmalma ko
misyonuna müracaat etsinler. 

Kor Sa. Al. Komisyonundan: 
1- Kor. merkez kıtaları ih

tiyacı için muayyen taksitlerle 
65000 kilo ekmeklik un satma
lınacaktır. 

2 - ihalesi 9 lci teşrin 936 
cuma günü saat 16 da kapalı 
zarfla kor satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3- Tahmin edilen bedeli 
6500 ve muvakkat teminatı 

487 lira 50 kuruştur. 
4 - Şartnamesi hergün öğ

leden ev el komisyonda görü le
bilir. 

5 - Teklif mektublarının i
hale saatinden bir saat evveli
ne kadar komisyona teslimi 
şarttır. 

Edirne Kültür Direktörlüğünden : 

Cinsi 

Zeytinyağı 
Şeker 

Azı Çoğu Fiyatı İlk teminat Şekli 
Kr. L. L. Açık 

4300 6300 K. 52 ~46 n 

9000 12000 n 26 234 ıı 

Yumurta 110000 137000 T. 1.~5 128 '' 
Çay 85 125 K. 300 28 ,, 
Z. tane!li 1200 1900 ,, 30 t3 ,, 
Sabun 2550 3600 n 35 92 ,, 
Un 6000 8500 ı: 14 89 ,, 

Edirne Orta okullarının ihtiyacı için eksiltmiye konulan cins 
ve miktarları yukarıda yazılı yedi kalem erzakı vermeğe istekli 
çıkmadığından 2490 sayılı kanunun 43 üncü m~ddesi gereğince 
eksiltmeleri on gün müddetle temdid edilmiştir. isteklilerin şart
nameleri görmek üzere Dairemize başvurmaları ve 5-10·936 pa
zartesi günü saat l :ı te de teminatlarile birlikte Dairemizde top
lanacak olan Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Kıtaat ihtiyacı olan 330 ton un kapalı zarf usulile 13-10·93() 
pazartesi günü saat on beşte eksiltmeye konulmuştur. Muhham· 
men bedeli 42900 liradır. Muvakkat teminatı 3217 lira 50 kuruş
tur. İsteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün ve adı geçen 
günde de eksiltmeyi açma saati olan saat 15ten bir saat evveli
ne kadar teklif mektublara ile Balıkesirde kolordu satınalma ko
misyonu başkanlığına müracaatları. 

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

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 
Muham. Muvakkat 

Fenerlerin mevkileri bedelleri 
Lira 

Çanakkale Boğazı haricinde ve Midilli kanalın· 
da Bababurnu mevkiinde "Bababurnu feneri,, 10 4()0 

teminat 
Lira K. 

784 50 
Çanakkale geçidinde Bakırköyün güneyinde 
Galata sığlığında "Galata feneri,, 19 936 1487 70 

Yukarıda muhammen bedellerile mevkileri yazılı iki aded fe
nerin inşaat ve mubayaasile yerlerine konulması kapalı zarf usu
lile ve kırk beş gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

Karakterlerile ruiyet mesafeleri fenni şartnamelerinde yazılı 
bulunan bu iki fenerin ihalesi 16 teşrinisani 936 pazartesi günü 
saat 15te Galatada Merkez Rıhtım hanının dördüncü katındaki 
Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler Tahlisiye U
nıum Müdürlüğünde 152 kuru~ mukabilinde alınacak ve teklif 
mektubları 16 teşrinisani 936 pazartesi günü saat 14e kadar Ko
miıyon Reisliğine tevdi edilecektir. 

Ankara Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonundan : 

İstanbul Vakıflar 
Direktörlüğünden : 

MÜNAKASA GAZETESİ 

İstanbul P. arici Askeri 
Kıtaatından: 

İzmirde yaptırılacak inşaata 
talip çıkmadığından yeniden 
kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. Tahmin edilen bedeli 
4147H lira olup ilk teminat pa
rası 3131 lira 18 kuruştur. Şart· 

namesini almak istiyenler 21() 
kuruş mukabilinde M. M. Ve
kaleti Satına!ma Komisyonun· 
dan alabilirler. İhalesi 17 birin
citeşrin 936 cumartesi günü sa-
at l 1 dedir. Eksiltmeye gire
ceklerin 2490 sayılı kanunun 2 
3 üncü maddelerinde yazılı 

belgelerle Bayındırlık Bakan· 
lığından alacakları fenni şart

name ile idari şartnamede is
tenen ve behemehal verilme-
si mecburi olan vesikalarla te
minat ve tel:lıf mektublarını i
hale saatinde en geç bir saat 
evveline kadar Ankarada M.M. ı 
Vekaleti Satınalma Komisyo-
nuna v~rmeleri. ı 

1 

Dinar Belediye Reisliğinden: 1 

1-3700 L. muhammen keşif
li halihazır haritamızın ih2le-si 
22 eylı11 936 tarihine muharrer
ke-n, talip çıkmadığından eksilt
menin 10 birinciteşrin 936 cu
martesi günü saat 12 de iha· 

lesi yapılmak üzere talik edil

diği. 

2- Yapılacak harita, Ba· 

yındırhk Bakanlığınca tanzim 

kılınan şartnameye göıe olaca

ğı ve hususi şartnamenin Be· 

lediyemizden taleb edileceği. 

3- Eksiltmenin kapalı zarf

la yapılaciiğı ve taliplerin 2490 

sayılı kanuna gJre teminatları

nın muayyen günün saat 12 si

ne kadar yath·ılmış olmaları 

lazım geleceği ilan olunur. 

Kültür Bakanlığından: 

Bakanlık bahçesindeki pav

yonların sıva, badana ve tam i

ri 15 gün müddetle açık eksilt· 

meye konmuştur. 

Eksiltme. 8 · 10-936 perşem

be günü saat 10 da Gereç Di

rektörlüğünde arttırma ve ~k-

siltme 

cak tır. 

komisyonunca yapıla-

İsteklilerin şartnamesini gör

mek üzere hergün ve eksiltme

ye gireceklerin de ektıiltme 

günü saat 10 dan evvel tahmin 

bedeli 1669 lira 75 kuruşun 

muvakkat teminatı 125.25 lira

lık makbuzla müracaatleri. 

Maliye Vekaletinden: 

30-9-936 tarihinde pazarlık· 

la 150 lira keşifli pencere yap· 

tırılacaktır. İsteklilerin Milli 

Emlak Müdürlüğüne müracaat

ları. 

Ankara Vali! iğinden: 

lstanbul Gümrükleri 
Satış işleri Müdürlüğünden k 

.. IJl 656 
Gümrük satışından: Gemi halatı 1373 kilo, kendir 81 ~'. t06 k-

demir rabtiye 423 k brom saç şi~e 4 adet, selleloit kapsul .. ç ad 
pasİı demir kaşık ıs6ı k, sade cam lamba gulubu 672 k, pırı:t P'' 
boru 1977 k, lastik boru 438 k, boş kanaviçe çuval 460 k. 

1
.ç de ıı· 

k k d f 280 k ·t ha ın 1 225 k, demir oyuncak 346 k, pamu a ı e . şerı 
1
pek' 

vana kağıdı 7500 k, boş av fişengi kovanı .. ~70 k,9585 ~ 
yiinlü mensucat 162 k, pamuk mensucat 1130 k, butumen l akiıı' 
şarap 111 k, pamuk ipliği 231 k, kullanılmış deniz tarama ;;oo 
aksamı 1725 k, halı tamiri için ipek ipliği 157 k, toz şeker 1 
telsiz telefon ahize makinesi 57 kilonun satış ilanları "Münakas~; 
zetesinin 16-9-936 günlü nushasındadır. ~atışlar ls~a~bul Gü:;;, 
nasındaki salış salonunda yapılır, aynı gunlerde kuçuk satışl 
lunduğunu ve hususi şartlarımız salon kapısındaki levhada asıl;91'1 ğu ilan olunur. 261 (17" 
~!!!!""~!!!!!!!!~~~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~ 

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

İstanbul Belediyesinden: . e' Karaağaç müessesatı işçileri için lazım olan 275 çift çıı~ fJ 
çık eksiltmeye konmuştur. Bu çizmelerin hepsine 2183 1ır~; 
kuruş fiat tahmin olunmuştur. Çizmenin nümunesi ve şartıı• 11 
levazım Müdürlüğünde görülür. İstekli olımlar 2490 No.lu 1'•~ 
da yazılı vesika ve 164 liralık ilk teminat makbuz veya ~rııe ol 
bile beraber 5-10·936 pazartesi günü saat 14 te Daimi Encuılle 
bulunmalıdır. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma K omisyonundaıı: 1' 
1 8 bin çift tire ve 5 bin çift yün çorap açık ı:ksiltılle 

konmuştur . tJ,5l 
2 - Tahmin edilen bedeli 3360 lira olup ilk teminatı 

liradır. 
3 - ihalesi 15 birinci teşrin 936 perşembe günü saat ı 1d:f 
4 - Şartnamesini görmek ve almak istiyenlerin bizzat 'i lı' 

bir vekil ile M. M. V. Satınalma komisyonundan alabilir. r.fıı 
bere ile şartname gönderilemez. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 
maddelerind.e ist:n.ilen vesikalarla birlikte iha~e gün ve saat; 
teminatları ıle bırhkte M.M. V. satınalma komısyonuna gelme 

4-Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzeme 
Türk Hava Kurumu Satmalma Komisyonundan: 

5 milyon adet zarf yaptırılacaktır. Açık eksiltme ile 2-1 
cuma günü münakasası saat 15 te yapılacaktır. İstekli olanl• 
şartnamesini görmek üzere Piyango Direktörlüğü Muhasebe 
müracaatları. 

5·Kereste, tahta ve saire 
Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma Komisyonundan: 
1- 40 metre mikabı gürgen kalas kapalı zarfla ekıiltıı1 

konmuştur. 

~- Tahmin edilen bedeli 7600 lira olup ilk teminat 
dır. 

3- İhalesi 15-10-936 perşembe günü saat 15 dedir. ~ 
4- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 il 

maddelerindeki belgelerile ihale gün ve saatından bir saate" 
teminat ve teklif mektublarını M. M. V. satınalma komisy011 

vermeleri. 

6- Mahrukat -Benzin-Makine yağları ve saire 
* 

Edirne orta okullarının ihtiya~ı *için 375 binden 385 bin ~ 
odun eksiltmeye konmuştur. Bak: Edirne Kültür DirektörlO 
nün ,,Erzak" hanesi.nde intişar eden ilanına. 

* • * 
Balıkesir orta okullarının ihtiyacı için 230 ton kok köı11 

ile 145 binden 170 bin kilo odun, 1800den 2 bin kilo rne 
kömürü ve 40 ton kriple kömürü eksiltmeye konmuştur. ~ 
sözü geçen okulları satınalma komisyonunun ,,Erzak" hanes• 
münteşir ilanına. 

7 -Müteferrik 
İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 

1 1- Açık eksiltme ile 350 tane miğfer satınahnacaktır. 

min bedeli 2 bin yüz ve ilk teminatı 157,5 lira olup eksiltı111 

teşrinievvel .936 çarşamba günü saat on da Gedikpaşada J•~ 
ma Dikim Evi binasında İstanbul Jandarma Satınalma Ko1111 

nunda yapılacaktır. 

1- Aıkeri hastanede yaptı· 
rılacak bir pavyon ile koridor 

ke,if ve resimleri mucibince 

kapalı zarf usulile münakasaya 
konulmuştur. 

2- Keşif ve bedeli 25651 

lira 6 kuruş olup teminatı mu

vakkatesi 192l lira 82 kuruştur. 

3 - İhalesi 14-1~936 çarşam· 
ba günü saat on beştedir. İı
teklilerin teklif mektublarını 

ihale saatından bir saat eveti

ne kadar Erzurum Kor Satınal-

ma komi~ yonuna vermeleri. 

Keşif bedeli 1129 liradan i
baret bulunan Çatalcada Baba
nakaş camiinin onarılması açık 
artırmıya konmuştur. Eksiltmesi 
Birinci teşrin on dördüncü çar
şamba günü saat 15 te İstanbul 
Vakıflar Başmüdürlüğü bina· 
sında müteşekkil Komisyonda 
yapılacaktır. Muvakkat teminat 
miktarı 85 liradır. İsteklilerin 
mukavele ve fenni şartnameyi 1 

görmek üzre en az 2 bin lira 
lık bu işe benzer iş yaptığına 
dair alacakları müteahhidlik 
vesikalarile heyeti fenniyeye 
hergün öğleden sonra müracaat 
edebilirler. 

Bedeli. keşfi 733 lira 96 ku

ruştan ibaret bulunan Bala 

merkez okulu birasının tamir 

işi bir ay müddetle pazarlığa 

konulmuştur. İsteklilerin şart

namesinde, arttırma ve ~ksilt- , 

me kanununda yazılı vesaikle 

birlikte her pazartesi ve per· 

şembe günleri saat 16da daimi 
encümene müracaatları. 

2- Nümune evsaf ve şartname hergün komisyonumuzdl 
rülebilir. 

3- İstekliler helli gün ve saatte ilk teminat makbuzlar• 
hüviyet cüzdanlarile beraber komiıyona gelmeleri. 

b) M Ü Z A V E D E L e 
1-Miiteferrik 

lstanbul Gümrükleri Satış Müdürlüğünden: 
1006 Mezat kaimesi 794-750 kilo 143-06 lira Sulfür dö b•f 

(Zırnık). 1005 m. k. 296 k . 80 1. şekerin 2-10-936 günü saat 
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ııııı gümrüğündeki satış 1 İstanbul Belediyesi İlanları 
1~da açık artırmaları ya· 
ııt -------------- ---------~ -1~· Arttırmaya girecek- 1 
Yllzde yedi buçuk pey ak-

t ~ 

llnvan tezkeresi aranır. 

Yenişehir Belediye 
e Reisliğidden: 
llitthir Belediyesinde ır.ev
•hrninen 2 bin 3 yüz kilo 

lı, 23 bin kilo maratelli. 
I kilo kasım, 52 bin kilo 

1 Çıkki , 83300 kilo çektik, 
gününden itibaren 21 

-~ llddetle açık arttırmaya 
11tlur.İhale günü 12-10-936 
tai günüdür. Talip olan
bu müddet içinde Bele
tncümenine müracaatleri. 

a. Orhangazi 
"'•lrn··d·· 1 .. v.. d a u ur ugun en; 
, •tnelik rüsumu saydiyesi 
~lanınak hakkı arttırmaya 

it du~u evvelce ilan edilen 

1~tlık muhammen iltizam 
1 5 yüz ve 3 seneliği l500 

l~t teminatı muvakkatesi 
ır 50 . a kuruş olan lznik 
\re te,. abii derelere arttır

~tGnünde ver ilen bedel had
Ilı Yık görülmediğinden art· 
kil 5-10-936 pazartesi günü
•dar on gün uzatılmış o
••tekli olanların mezkür 
t •aat 16 da Maliye dai· 

ilde bulunacak olan Komis-

elli S P[RCO 
lata Gümrükleri kar ısında 
fiürdaverdigar Han. 

Telefon: 44792 

Pon Yusen Kaisha 
~ N VAPUR KUMPANYSI 

0bama, Kobe, Singapur, 
bo, Süveyiş, Port-Said, 

t1ıt ve lstanbul limanları 
~·llda doğru seferler: 

re, Marsilya, Liverpool ve j 
Glaskov. 

A {doğru ve aktarmasız) 
"'MARU 18-11 936 

Keşif bedeli 4995 lira 39 kuruş olan Erenköy iç E
renköy yolunun esaslı tamiri açık eksiltmeye konulmuş- ' 
tur. Keşif evrakı ve şartnamesi Levazım ~lüdürlüğünde 
görülür. İstekli olanlar 3000 liralık bu İşe benzer iş yap· 
tığına dair Nafıa direktörlüğü ıden tasdikli Fen ehliyet 
vesikasile kanunda yaı ılı vesika ve 37 4 lira 65 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 12· 10-936 
pazartesi günü saat 14te Daimi Encümende bulunmalıdır. 

(i) 287 

* 

Keşif bedeli 87 t 2 lira 51 kuruş olan Kurbağalı dere
Kayış dağı yolunun esaslı tamiri açık eksiltmeye konul
muştur. Keşif evrakı ve şartnamesi Levazım Müdürlüğün· 
de görülür. istekliler en az 5000 liralık buna benzer iş 
yaptığına dair bayındırlık direktörlüğünden tasdikli fen 
ehliyet vesikasile 2490 No.lu kanunda yazılı vesika ve 
653 lira 43 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 12· I 0-936 pazartesi günü saat l 4te Daimi Encü· 
mende bulunmalıdırlar. (İ) 288 

* • • 
Şehir tiyatrosunun sahne perdesine konulacak ilan ve 

reklam işi açık artırmaya konulmuştur. ilan yeri 30 metre 
murabbaı olup şartnamesi Levazım Müdürlüğür.de görü· 
lür, beher metre murabbaına 8 lira 50 kuruş fiat tahmin 
olunmuştur. İstekliler 19 lira 25 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 12-10-936 pazartesi günü 
saat 1 •He Daimi Encümende bulunmalıdır. (8) 289 

İtfaiye amır ve efradına yaptırılacak 175 tane kaput 
açık eksiltmeye konmuştur. Bir kaputa 11 lira fiat tah
min olunmuştur. Kumaş nümunesi ve şartnamesi Levazım 
Müdürlüğünde görülür. istekliler 2490 N.lu kanunda ya
zılı vesika ve 145 liralık ilk teminat makbuz veya mek
tubile beraber t 2- t 0-936 pazartesi günü saat 14te Daimi 
Encümende bulunmalıdır. (B) 290 

~onrz=~--~~,_,_..,.._.._,..T"""r'-..ı~~~cz-.~---------l 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden:_ 

1- Şartnamesi mucibince Paşabahçe Fabrikası enka
zından çıkacağı t&hmin olunan 100,000 adet tuğlanın yer
lerinden çıkarılması işi pazarlıkla isteklisine ihale oluna
caktır. 

Eksiltme 2-10-936 tarihine raslıyan cuma günü saat 
16 da Kabataşda inhisarlar Levazım ve mubayaat şubesin-1 
deki alım satım komisyonunda yapılacağından isteklilerin 
tayin olunan gün ve saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile 
birlikte sözü geçen Komisyona müracaatları. (1406) 268 3.3 

Sayfa 3 

1. Şartna'llesi mucibince 4000 lira muhammen be-
delli bir adet seyyar elektrik vınçı açık eksiltme sure· 
tile satın alınacaktır. 

2 Eksiltme. 9· 10·936 tarihine rastlıyan cuma günti 
s:ıat 15te Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaklır. 

3 Şartnameler, parasız olarak sözü geçen şubeden 
alınacaktır. 

4- Muvakkat teminat (300) liradır. 
5- Kanunen eksiltmeye girebilecek olan isteklilerin 

vesikalarile birlikte tayin olunan gün ve saatte yukarıda 
ismi geçen Komisyon Reisligine müracaet etmeleri la
zımdır. 

6 - Şartnamenin son maddesi mucibince fiatsız tek
liflerle katalokların en geç eksiltmeden bir hafta evvel 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü tütün fabrikalar şubesine 
verilmiş olması icabeder. (648) 206 4-4 

• • • 

16·9·936 tarihinde ihalesi yapılmak üzere kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuş olan 35022 lira 37 ku
ruş keşif bedelli Bitlis Atelye inşaatı, eksiltme günü is
tekli çıkmadığından yeniden kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2- Eksiltme 8-10-936. tarihine rastlayan perşembe 

günü saat 15te Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şube· 
besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3- Muvakkat teminat 2626 lira 67 Kuruştur. 
4- istekliler ihaleden en az 3 gün evvel inhisarlar 

İnşaat şubesine gelerek bu gibi işleri muvaff akiyetle yap· 
tıklarına dair resmi vesaik getirdikten sonra ehliyet ve· 
sikası almalıdırlar. 

5 İhale evrakı 175 kuruş mukabilinde lstanbulda in
hisarlar İnşaat şubesinden ve Ankara, Bitlis, Başmüdür
lüklerinden alınabilir. 

6 Teklif kapalı zarfları en geç ihale günü tam saat 
14 e kadar yukarıda adı geçen alım Komisyon Reisliğine 
makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. ( 1488) 277 3-4 

• • 

Şartname ve keşif namesi mucibince 47 46 lira 35 
kuruş keşif bedelli Paşabahçe fabrikasında yapılacak iha· 
ta duvarı inşaatı açık eksiltme suretile talibine ihale e· 
dilecektir. 

2 - Eksiltme, 13-10-936 tarihine rastlıyan 1alı günü 
saat 15 te Kabataşta Levazım ve \1übayaat Şubesindeki 
Alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartname ve keşifnameleri parasız sözü 
geçen komisyondan alınacaktır. 

4 - Muvakkat guvenme parası 356 liradır. 
5 İsteklilerin eksiltmeye girebilmesi için kanunen 

aranılan vesikalardan mada bu gibi işleri muvaffakiyetle 
yapmış olduğuna dair vesikalarile birlikte tayin olunan 
gün ve saatte sözü geçen Komisyona gelm~leri. 

(1557) 284 2 - 4 

l ur k .1 n g iliz Ticaret ve tediye Anlaşması ~~=::o=--==-oım:m--~:n:mc----_,,,------------r!!K'.11~--------------

( Dünkü nüshadan devam ) 
•• 

• ı- Aşağıdaki (iii} ve (i v) bendlerinde mevzuuba-
~ebl.ağlardan gayri bilümum mebaliğin,o o 70i faiz
li · tali hesabına tahsiı olunacaktır. A tali hesabı 
~bundaki miktarlar hususi hesaba tevdi edilmiş ):I •rın tediyesi için istimal olunacaklardır. Bu te · 

ıı· tr tevdiat tarihi sırasına göre yapılacaktır. 
1. A 
•it "'fağıda 12 ve 13 üncü maddeler hükümlerine 
• 

1 
•n. yapılan hususi takas mnamelelerinden dolayı 

1 ~ tdılmiş bilumum meblağların yüzde 70i faizsiz C. 
eaabına tahsis olunacaktır. Hususi takas suretile 

~ thid Kırallığa ihraç edilmiş Türkiye emteası be· 

1 Olarak C tali hesabı matlubuna kaydolunmuş mik-
td ar aşağrda yazıla olduğu vechile istimal olunacak· 

it: 

:t· ihraç edilmiş Türkiye emtiasına aid menşe şe· 
O 1 

11•ıneai üzerinde gözüken f. o. b. kıymetin yüzde 
' i~llı hususi takas muamelesine istinaden Türkiye· 

tı"•ıı al olunmuş Müttehid Kırallık emteası bedelle· 
b • tediyeai için istimal olunacaktır. 
"'ca~•lacak her hangi bakiye B tali hesabına naklo-
. ll{tır. 
il' 
ÇI • Aşağıda 14 üncü madde hükümlerine tevfikan 

~ı, ;tın _tasfiyesi için Müttehid Kırallığa ihraç edil· 
"tl, Grluye emteası bedeli olarak tahsil edilen meb · 
~-~~ıı Yüzde 70 i faizsiz D tali hesabina tahsis olu· 
.a..:•d f(· D tali hesabı matlubundaki mikdarlar Müt· 
~ boırallıktaki alakadar alacaklı veya alacaklılara 

rcun tasfiyt>sine aid tediyelerde kullanılacak 

-8-

tır . Bu hususta lüzumlu olmayan her bakiye A tali he
sabına naklolunacaktır. 

2) 4 Haziran 1935 tarihinde Ankarada Türkiye 
Cümhuriyeli Hükumeti ile Müttehid Kıratlık Hükiıme· 
ti arasında ticaret ve tediyata mütedair imzalanan an
laşma mucibince (bundan sonra kısaca Ticaret ve Te · 
diyat Anlaşnı:ısı denecektir) Merkez Bankasının İngil· 
tere Bankası nezdindeki hesapları matlubuna kaydo· 
lunmak üzere tedıye edilmiş olup işbu anlaşmanın 

,. t 
mer ıye rnevkiine glrdiği tarihte derdesti tahsil bulu· 
nan meblağlar kliring hesabı matlubuna kaydolun•· 
caktır. • 

3) İşbu anlaşmanın mer'iyet mevkiine girdiği ta
rihte Merkez Bankasının İngiltere Bankası nezdindeki 
A tali hesabı matlubundaki bakiye işbu maddenin 
(ii) nci bendinde mevzuubahiz A tali hesabına naklo
lunacak ve Merkez Bankasın'n İngiltere Bankası nez
dindeki hususi takas hesabi matlubundaki bakiye de 
bu maddenin fiii) nci bendinde mevzuubahis C tali 
hesabı matlubuna naklolunacaktır. 

Nakiller henüz ifa edilmemiş tediye emirleri ve 

1 tanzim edilmiş ve fakat henüz ödenmemiş çeklere 
karşılık ayrıldıktan sonra yapılacaktır. 

4) İşbu anlaşmanın mevkii mer'iyete girdiği tarih
te Merkez Bankasının, Ticaret ve Tediye Anlaşma· 
sının 6 ncı maddesinde meuzuubahis hususi hesabı 
matlubundaki bakiye yukarda geçen 7 nci maddenin 
l inci fıkrasında bahsı geçen hususi hesaba nakoluna
caktn. Bu nakil henüz muamele görmemiş tediye e 

-9-

mirleri ve ödenecek kur farkları için İcab eden kar· 
şılıklar ayrildıktan sonra yapılacaktır· 

MADDE IO 

I} Merkez Bankası ve Kliring Ofis hususi hesaba 
ve kliring hesabına tahsil olunan mikdarlara aid ve 
iki müessese arasinda tesbit edilecek izahatı ihtiva 
eden bordroları birbirlerine yollayacaklardır. 

2) İşbu anlaşmanın mer'iyet mevkiine girdiği Mer
kez Bankası bu tarihten evvel yapılmıt depolara aid 
olup henüz Kliring Ofis'e gonderecektir . 

3) Merkez Bankaaı yukarıda 9 ncu maddenin 1 inci 
fıkrasında mezuubahis tali hesaplarından yapılacak 

tediyeleri günü gününe Kliring Ofiı'e bildirecektir. 
işbu tediye emirleri Merkez Bankasile Kliring Ofis 
arasında tesbit olunacak izahatı ihtiva edecektir. 

4) Kliring Ofis yukardaki 9 ncu maddenin 1 inci 
fıkrasında mevzuubahis kliriııg hesabından tili heHp
lara yapılan nakilleri ve tali hesaplardan yapılan te
diyeleri günü gününe Merkez Bankasına bildirecektir. 

MADDE 11 

İşbu anlaşma müddetinin hitamında 9 uncu madde· 
nin 1 inci fıkrasında mevzuubahis tili hesaplar matlu· 
bunda gözükecek mikdarlar aynı madde hükümleri· 
ne tevfikan istimal olunacaklardır. 



•• 
.MUNAKASA 

ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

.1 llOIS Ptn. 450 
8 • • 850 
it • • ınoo - GAZETESi 


