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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin 

3 AYLIGI 
6 

12 
" 
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Kuruş 

450 
850 

1500 

F.cnebi memleketleriçin 
12 aylığ'ı 2700 

Sayısı S kuruş 
Resmi makbuz bedeli olma _ 
}'an tediyat makbul değildir . 

Yıl: 1 Sayı : 196 

PİYASA 
HABERLERİ 

Türkofis'ten 
Giresunda bir takas heyeti 

teşkil edildi 

2011 sayılı kararname hüküm 
1
trj dahiJinde Giresun vilayetin

de bir takas tetkik heyeti teş-
~il d"l . .. ") " 
tGr. 

e ı mesı uygun goru muş· 

ltaıyan glimrük resimlerinde 

değişiklikler 

İtalyan gümrük resimlerin 

de aşağıdaki değişiklerin ya
~tldığını Roma şubemiz bildir-

ltıektedir: 
1 Kıymet üzerinden yüzde 

l5 nisbetinde alınmakta olan 

llıunzam resim kaldırılmıştır. 

2 Buğday ve sair hububat 

\le hububat unlarından kental 

ba,ma alınan 75 liret 47 lirete 
111dirilmiştir. 

3- a) Sığır ve emsah hay· 

"lnat resimleri yüzde 65 

b) Taze ve dondurulmuş et-
1~tin gümrük resmi yüzde 60 

c) Zeytinyağının gümrük res· 
illi yüzde 40 

15 c) Yumurtanın iÜmrük reı-
15 llıi yüzde 64 niıbetinde indiril-
12 !\\iştir. 
15 
11 

4- Domuz yağlarından alı-
1\an gümrük resmi tamamen 

~•ldırıl mıştır, 
5- Maden kömürü ve diğer 

lııaden mahrukatın beher to-

11Undan alınan resim IO Jiret

ten 5 lirete indirilmiştir. 
6 - Kok kömürünün beher 

tonundan alman resim 42,5 li
tetten 30 lirette indirilmiştir. 

!4 
7 - Ham pamuk gümrük res· 

illi indirilmiştir. 

8rezilye ve Arjantin ile iş 
yapanlara 

h 1- Türk para111nı koruma 
akkındaki 11 sayılı kararna· 

• s llt 
:nda . enin muaddel 32 inci madde

"'" •ıtf te r · 1 tadil eden 14-5-936 tarih 

~- 2 4579 sayılı kararnamenin l ptli ~:ahnaınesinln 2 inci maddeıin-
d 

Yazılı olup enterşanjabilite
en . 

llt ıstifade eden memleketler 
ti~Yanından Brezilya ve Arjan-

2 çıkarılmıştır. 
h -.. Takas tetkik heyetlerine bu 
ı·llsuıta çekilen 17-10-936 tarih
a1ı telin bu heyetler tarafından 

•tlnı d ü. 111 asın a evvel bunlarca baş-
e!'I P ~:'fttış olan muameleler bu hü

lllden mü11tesna tutulmuştur. 

- .. İDAREHANE: 
Yoğurtcu han, l ci kat 

No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 

ldarehanemizde görü.şülur 

'GAZETESi 
Telegr. : İst. MÜNAKASA 

Telefon: 42425 

Posta kutusu N. 1261 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

SALI 1 O İkinci Teşrin 1936 

ra 28 kuruştur . İsteklilerin ihale günü saat 14 e kadar teklif 
mektublarını komisyona vermeleri lazımdır. 

iÇİNDEKİLER: 

a) Münakasalar 

İsteklilerin Ticaret odasında kayidli olmaları ve bu işi yapabi -
~ 1 ceğine dair ehliyet vesikası ibraz eylemeleri şarttır. Keşif, proje 

vesair evrakı her zaman Sıva.11 Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. 

Piyasa Haberleri 
1 - Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

2 - inşaat, Tamirat
1 

Nafia işleri, Malzeme, Harita 
3 - Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
4 - ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane levazımı 
5 Matbaa işleri - Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

6 - Mobilya, Ev ve Büro eşyaları muşamba halı v. s. 

7 - Mahrukat, Benzin, Makine yağları v, s. 

8 - Müteferrik 
b) Müzayedeler 

1 - Müteferrik: 
Kanunlar, Kararnameler Ticaret Muhadeleri 

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

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

1 Garnizon kıtaatının ihtiyacı için açık eksiltme ile mü-
nakasaya konulan 50000 kilo 1spanağa verileD fiat pahalı görül
düğünden 13· 11-936 tarihine müsadif cuma günü saat 15 te ek

siltmesi yapılacaktır. 
2 - lspanağm tutarı 3000 lira olup muvakkat teminatı 225 

liradır. Şartnamesi eksiltmenin yapılacağı Lev. amirliği satınalma 
komisyonunda parasız görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3cü maddelerindeki vesika ve te-
minat makbuzları ile belli gün ve saatte komisyona müracaatları. 

İstanbul Harici Askeri 
Kıtaatır.dan: 

1- Eksiltmeye konulan iş: 
Pınarhisarın 600,000 kilo yulafı . 

2 - Kapalı zarfla ihalesi Vi-

zede yapılacaktır. 
3 İhalesi 28 · 11-936 cumar· 

tesi saat 11 de yapılacaktır . 

4- Yulafın muhammen be
deli 37.500 liradır. 

5- İlk teminatı 2813 liradır. 
6 Şartnameıi hergün Vize 

aatınalma komisyonunda görü
lebilir. 

• * • 
Tümen garnizonlarının ibti· 

yac1 olan 536 ton ekmeklik u
n un 3-11-936 günü kapalı zarf
la yapılan eksıltmesinde Bolu 
garnizonunun 126 kilo unu ha
riç diğer garnizonlara teklif e
dilen fiatlar pahah görüldüğün~ 
den İzmit, Tuzla, Gebze, Ada
pazarı garnizonlarının ihtiyaç
ları olan 410 kilo unun pazar· 
lığı 12 l 1-936 perşembe günü 
saat 15 te lzmitte Tümen satı· 
nalına komisyonunda yapıla· 

caktır. Bu unun 
tutarı 5,225 liradır. 

muhammen 
Her gar-

nizon ihtiyacı ayrı ayrı müte

ahhidlere de ihale edilebilecek· 
tir. Şartnamesi İstanbul ve An
kara Levazım Amirlikleri ve 

İzmitte Tümen satınalma ko

misyonunda hergün görül""bilir. 

İsteklilerin belli gün ve saatin
den bir saat evvel 3767 liralık 

teminatlarile ve kanunun iste· 

diği belgelerle komisyona gel
meleri. 

• * • 
Tümen birlikleri için 20,550 

kilo kuru üıüm açık eksiltme 
ile alınacaktır. Eksiltmesi 14 i
kinciteşrin 936 saat 11 dedir. 
Tahmin edilen bedeli 4543 lira 
ilk teminatı 341 liradır. istek· 
liler şartnameyi görmek üzere 
hergün ve eksiltmeye iştirak i
çin belli gün ve saatte teminat 
mektub veya makbuzlarile ka
nunun 2, 3üncü maddelerinde
ki vesikalarla birlikte Lülebur
gaz Tümen satınalma komiıyo-

1 nunda bulunmaları. 

2-İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

Sıvas Nafıa Müdüı tiğünden: 

Şarklşla ile Akçakışla yolunun 15 inci kilometreıinde ve Boz
kurt mevki inde Kızılırmak üstüne yapılacak olan l 5990 lira 41 
kuruş keşif bedelli ahşap köprü kapalı zarf usulile 25-11-936 çar-

şamba günfi ıaat 15 te Sıvas Nafıa Müdürlüğü odasında ihale e
dilmek üzere ekıiltmiye konulmuştur. Muvakkat teminat 1199 li-

Diyarbekir Nafıa 
Müdürlüğünden: 

1- Eksiltmeye konulan iş: 

Oiyarb~kirde sur haricinde 
imar planına göre ayrılmış olan 
yerde yapılacak Birinci Umumi 
Müfettişlik dairesi, Birinci Umu
mi Müfettişlik ve Kolordu Ku
mandanlığı konakları inşaatıdır . 
Bu inşaatın keşif bedelleri mec
muu 230951 lira 26 kuruştur. 

2- Bu işe ait şartname ve 
evrak şunlardır: 

A- Eksiltme şartnamesi 
B- Mukavele projesi 
C- Bayındırlık işleri genel 

şartnamesi 

D- Hususi şartname 
E- Fenni şartname 
F Keşif 

G Keşif hulasası 

H- Projeler. 
İstekliler bu evrakı 12 lira 

bedel mukabilinde 11iyarbekir 
Nafıa Müdürlüğünden alabilir
ler. İstanbul ve Ankara Nafıa 
Müdürlüklerine gönderilecek 
olan nüshalardan okuyabilirler . 
Eski şerait ve inşaat müddetin
de tadilat vardır. 

3 - Bksiltme 25-11-936 çar· 
şamba günü saat 14te Oiyarbe
kir Nafıa Müdürlüğü odasında 

yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usu

lile yapılacakbr. 
5- Eksiltmeye girebilmek 

için: 
A- Arttırma ve eksiltme 

kanununun 17 nci maddesine 
uygun olarak 12798 liralık mu· 
vakkat teminat vermeleri. 

B- Ticaret Odasında kayid
li bulunup buna ait veı;kaşını 
göstermesi. 

C - Resmi Gazetenin 3297 
sayılı nüshasında çıkan talimat
nameye tevfikan Nafıa Veka
letinden alınmış müteahhidlik 
ehliyet vesikasını h:ıiz olması 

lazımdır. 

ten bir saat evveline kadar Di· 
yarbekirde Nafıa Müdürlüğün• 
deki Münakasa Komisyonu Reis
liğine makbuz mukabilinde ve
rilecektir. Posta ile ırönderile· 
cek mektubların nihayet 3 üncü 
maddede yazılı saate kadar gel· 
miş olması ve dış zarfının mü
htir mumile iyice kapatılm1ş ol
ması lazımdır. Posta ile olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 

i. . 
1 lçel ili Nafıa Direktörlüğünden: 
·ı l - Tarsus - Bozanti yolu-

nun 54 ncü kilometresinde y ı· 

kılmış bulunan istinat divar· 
ları tamiratı 1471 lira 4 ku
ruş keşif bedeli üzerinden açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme 21-11-936 tari· 
hine tesadüf eden Cumartesi 
günü saat 10 da Vilayet encü· 
meninde yapılacaktır. 

3 - Eksiltmiye girmek isti· 
yenlerin ) 10 lira 33 kuruşluk 

muvakkat teminat parasını 

Özel Muhasebe Müdürlüğü vez · 
nesine yatırmaları veya o mik
tar tem inat mektublarını, tica 
ret odası vesikasını , ve bu işe 
ait olmak üzere Nafıa Müdür· 
lüğünden bir ehliyet vesikası 
almaları lazımdır. 

4 - Fazla malumat almak is· 
tiyenlerin mezkur müdürlüğüne 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

Slifke Taşucu muhtarlığın· 

dan: 
Taşucu mahalle köprüsü 693 

lira 97 kuruş bedeli keşifle mü· 

nakasaya çıkarılmıştır. 
İhalesi 15-1 l-936 günüdür. 
İsteklilerin şartnameyi Öğren

mek ve münakasaya iştirak et
mek üzre müracaatları ilan o
lunur. 

• • • 
Cibalıdeki naklıyat tubesinin 

iskelesi temdid edilecektir. Bak: 
6- Teklif mektubları yuka

rıda 3 üncü maddede yazılı saat-
İnhisarlar 
ilanlarına. 

Umum müdürlüğü 

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

Edirne Kültür Direktörlüğünden: 

Cinsi Miktarı Tahmin İlk te· İhale tarihi 

Çift bedeli minatı 

kuruş Lira K. 
İıkarpin 120· 135 500 51 20· 11-936 cuma 

Nümune ve şart- günü şaat 14 te 
nameıi okulda Kültür Dirdktör· 
ıörülür. lüğünde 
~dirne san'at okulu talebeleri için alınacak olan 12()..135 çift 

iskarpinin evsaf şeraiti yeniden tesbit edildiğinden 5-1 1-936 tari

hinden itibaren 15 gün müddetle yeniden açık ekııiltmc.-ye konul
muştur. Okulda mevcut nümunesine göre eksiltmeye iştirak e
deceklerin pey akçelerini yatırarak Kültür DirektörlüA-ünde satı
nalma komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 



Sayfa 2 
nnwm 

M. M. V. Satınalma Komisyonundan: 
Umum tutarı l0,700 lira olan 1850 kilo keten ipliği müM 

nakasasına istekli çıkmadığından pazalırlıkla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini parasız almak isteyenlerin hergün komis-

yona gelmeleri. 

3 - !lk teminat miktarı 802,5 liradır. 
4 - ihalesi 23-11-936 paurtesi saat ! idedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3cü 

maddelerinde yazılı vesikalarla kanuni ilk teminatları ile birlikte 
ihale gün ve saatin.:le M. M. V. Satınalma komisyonuna gelme· 
\eri. 

* • * 
Köprü muhafızları için 10 tane muşamba alınacaktır. Bak: İs-

tanbul Belediyesi İlanlarına. 

4-İfaçlar, Klinik ve İspençiyari al at: 

* * "' . Haseki hastanesi için 700 çift lastik eldiven alınacaktır. Bak: 
lstanbnl Belediyesi İlanlarına. 

5-Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzeme 

• • • 
Edirnekapı sıhhat merk. için Kırtasiye alınacaktır. Bak: İs

tanbul Belediyesi ilanlarıila. 

6-Mobiiya, Ev ve Bil~ eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

Maliye Vekaletinden: 

1- Eksiltmeye konulan iş: 2020 1000 510 milimetre ebadında 
ve muhammen bedeli 15180 lira olan 253 aded saç dosya dolabı 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme 26-11-936 perşembe günü saat 15te Vekalet Le· 
vazım Müdürlüğünde toplanan Eksiltme Komisyonunda yapıla

caktır. 

3- Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde ve İstanbulda Dolma
bahçe Maliye Evrakı Matbua Ambarı Memurluğunda görülebilir. 

4 İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgeler ve 1138 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat mak· 
buzu veya banka kefalet mektublarile birlikte kanunun tarifatı 
ve şartnamedeki şeraite tamamen uygun ve noksansız olarak ya· 
zacakları teklif mektublarını havi kapalı zarfları ihale saatinden 
birer saat evvel Komisyon Reisine vermeleri. 

7- Mahrukat - Benzin · Makine yağlan ve saire 
Ankara Levazım amirliği satmalma komisyonundan: 

l - Garnizon kıtaabnın ihtiyacı için açık eksiltme ile alına 
cağı ilan edilen 12000 kilo gürgen odununa istekli çıkmadığından 
eksiltmesi l 3 · 1 l-936 tarihine müsadif cuma günü uat 11 de ya
pılacaktır. 

2- Odunun tutarı 240 lira olup muvakkat teminatı 18 lira 
70 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda parasız görülür. 

3 -- İsteklilerin belli gün ve saatte kanunun 2, 3 maddelerin
deki vesikalar ve teminat makbuzlarile Levazım amirliği sabnal 
ma komisyonuna müracaatları. 

Tabmin edilen bedeli 2400 İsparta Tüm Satınalma 
Komisyonundan: ' liradır. 

Isparta garnizonu için 94 ton 
kok kömürü 2-12-936 tarihinde 
pazarlıkla alınacaktır. Tahmin 
bedeli 3525 liradır. ilk temina· 

2- Bu işe ait şartnameler 
ve evrak şunlardır.(?) 

A Eksiltme şartname.i. 
İstiyenler bu evrakı İstanbul

da Galata Sahil Sıhhiye Mer· 
kezinde Çanak kalede Çanakka-
le Sahil Sıhhiye Merkezinde 
görebilirler. 

3- Eksiltme 26-11-936 per

tı 265 liradır · _Şartnamesi istan- I 
bul Levazım Amirliği ve lsparla 
Tümen satıoalma komisyonunda 
görebilirler. İstekliler kanuni 
vesikalarile lspartada Tümen 
satınalma komisyonuna müra· ~ şembe günü saat 15 te Çanak· 

kale Sahil Sıhhiye Merkezi bi
nasında toplanan sahnalma ko
misyonunda yapılacaktır. 

caatleri. -Çanakkale Sahil Sıhhiye 
Merkezi Başta bibliğinden: 4 - Eksiltme açık eksiltmel 

s uretile yapılacaktır, 

MÜNAKASA GAZE.TESİ 

lstanbul Gümrükleri 
Satış işleri Müdürlüğünden 
7500 kilo şerit halinde zıvana kağıdının kapah zarfla satış ilanı 

Son Posta gazetesinin 7-11-936 tarihli nushasında yazıldığını ilan 
ederim. "2757,, 192 
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8-Miiteferrik 
Edirne Valiliğinden: 

Cinsi Muham. bedeli teminatı 
Lira Lira 

"Normal takyimetren Teodolit ya Gu.s· 
tav Heyda veya Zeiss "Portatif sehpa
sile beraber. 

535 40 

"Tesviye aleti,, Gustav Heyda veya 215 19 

Zeiss "Portatif sehpasile beraber,, 

Edirne Nafıa Dairesinde lüzumu olan yukarda adları yazılı 2 
lane yol aleti pazarlıkla alınacağından isteldilerin şartnameleri 

görmek üzere Edirne Nafıa Müdürlüğüne müracaatleri ve ihale 
günü olan 20-11-936 cuma günü saat 15 te hizalarında yazılı te
minat makbuzlarile birlikte Vilayet Daimi Encümenine gelmeleri. 

Içel İli Nafıa 

Direktörlüğünden: 

Mersin-Tarsus yolu üze

rindeki Deli çay deresi mecra
sında bulunan taşların şose ke

narında nakli keşif bedeli 5099 

lira 40 kuruş olup açık eksilt

meye konulmuştur. 

2 Eksiltme 21-11-936 tari-

hine tesadüf eden cumartesi 

b) MÜ Z A 
1-Müteferrik 

günü saat IOda Vilayet Encü
meninde yapılacaktır. 

3- Eksiltmeye girmek isti
yenlerin 382 lira 46 kuruş mu
vakkat teminat parasını özel 
muhasebe müdürlüğü veznesine 
yatırmaları veya o miktarda te· 
minat mektublarını, ticaret oda
sı vesikasını hamil olmaları la
zımdır . 

4 Fazla ınaJiimat almak is-
tiyenlerin Nafıa Müdürlüğüne 

müracaat etmeleri ilan olunur. 

VE DELER 

Selimiye Askeri Satmalma Komisyonundan: 

1 - Selimiye kışlası ahırları önünde mevcut gübre istekliye 
tebliğ gününden 15 gün işinde kaldırmak şartile satılacaktır. 
Tahmin bedeli 250 liradır. 

2 - Pazarlıiı 11-11-936 çarşamba saat 14 de Selimiye satınal
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3 Teminatı 37,5 liradır. 

İstanbul 2inci İcrasından: 
Mahcuz ve paraya çevrilme· 

sine karar verilen Eyüp Silah
tarağa 27 numaralı tuğla har
manında ve 2 fırın içinde bu
lunan 140.000 pişmemiş tuğla 

ile 10 ton kömür mahallinde 

11-11-936 çarşamba günü saat 
9dan I0 .30a kadar 2nci açık art
tırma ile işbu çiy tuğla ve kö
mür halihazırı ile satılacaktır. 
İstiyenlerin mahallinde hazır 
bulunmaları ilan olunur. 

Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Türk 

Anonim Şirketinden : 

Fabrikamızda toplanmış bulunan müstamel deri ve meşinden 
mamul eşya ve koşum aksamı, makine kayışları, yün tarak ve 
makasları, demir tokalar, nalçalar, teller, kunduracı çekiçleri, di· 

kiş makineleri ve parçaları, dinamolar, mutfak ve çamaşır leva· 
zımı ve diğer birçok müstamel eşya 18 ikinciteşrin 1936 tarihin
de saat 13 te ve bir günde ikmal edilmediği takdirde müteakib 
günlerde öğleden sonra devam olunmak üzere Fabrikamız Tica· 
ret Servisinde bulunan listeler mucibince açık arttırma ile satıla
caktır. 

DeUıiliye resmi alıcıya aiddir. Satılan malın bedeli derhal Fa
brikaya ödenecektir. 

Eşyayı görmek ve listeleri tetkik etmek istiyenler Fabrika 
İdare Şefliğine ve lüıum görecekleri tafsilat için de Fabrika Ti
caret Servisine müracaat edebilirler. 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muhadeltri 
1- Eksiltmeye konulan iş: 

Çanakkale Sahil Sıhhiye Mer· 
kezi nakil vasıtalarına lazım o· 
lan en az 500 en çok 600 tene
ke benzindir. 

5 - Eksiltmeye girehilmek i
çin isteklinin 150 lira muvak
kat teminatı vermesi bundan 
başka 936 senesi Ticaret OJa- 1 

sı vesikası göstermesi lazımdır. ı 

Türkiye İhracat Mallarına 
Karşı Fiat Kontrolu veya 

Tahdidat vazeden 
Memleketlere yapılacak 

muamele 
Kararname No. 5275 

mak üzere İktisat Vekilliğine 
salahiyet verilmesi hakkındaki 
ilişik kararnamenin meriyete 
konulması, adı geçen Vekilli
ğinin 22·7-936, 29-8-936 tarih 
ve l 104, 13451 sayılı tezkere
lerile yapılan teklifi ve Maliye 

ve Gümrük İnhisarlar Vekillik
lerinin 6, 10-8-936 tarih ve 
54300,11141 ,1750n,3154 sayılı 

mütalianameleri üzerine İcra 
Vekilleri Heyetince 31-8 936da 
onanmıştır. 

- 1 İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
İdareleri İstanbul lev azım amirliğine bağlı müesseseler için 30 

ton gaz yağı 26-11-936 perşembe günü saat 15,30 da Tophanede 
satınalma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur . 
Tahmin bedeli 7425 lira ilk teminatı 556 lira 88 kuruştur. 

. Şartnamesi komisyonda görülebilir. İsteklilarin kanuni vesika
larıle teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyo

na vermeleri. 

1 

1 

Türkiye ihracat mallarına 

karşı fiat kontrolu koyan veya 
bu malların ithalini mütekaddim 
müsaadeye bağlayan veya tah
dit [eden memleketlere karşı 
ayni veya muadil tedbirleri al 

l O İkinci Teşrin 

Madde 1- Türkiye ihracat 
mallarına karşı fiat kontro~U 
vazeden veya bu malların ıt· 
halatını mütekaddim müsaade· 
ye bağlayan vE:ya tahdit edell 
memleketlere karşı ayni tedbir
leri veya muadil göreceği ted· 
bir almağa İktisat Vekaleti ıııe· 
zundur. 

Madde 2- Bu kararna111e 
neşri tarihinden muteberdir. 

• Jl 
Madde 3- Bu kararnamen• 

tatbikına İcra Vekilleri Heye· 
ti memurdur. 

Türkiye-İsviçre ticaret 
anlaşmasına bağlı c listesinde 

yapılan değişiklikler 

Kararname No. 2 ,5242 

31-1-935 tarihli Türkiye-İsvir 
re Ticaret anlaşmasına bağlı 
(c) listesil~ Isviçreye verilell 
kontenjanlardan 484 numaralı 
pozisyondan 1000, ve 85 nuıııa· 
ralı pozisyondan 600 çift teıı· 

zil edilerek (75c) pozisyonuna 
2000 kilo, 379 poziıyondall 
10,000 kilo tenzil edilerek (38Ü 
A) pozisyonuna 5000 ve 380 
B pozisyonuna 5000 kilo müna· 
kale yapılması ve 91 pozisyoJ1' 
dan (traş bıçağı bilmeğe mah · 
sus alegro aletine mahsus dt' 
riden mamul yedek kısmı) içiıt 
100 kilo Y.eniden kontenjan 'le' 

rilmesi Iktisad Vekilliğini11 

muvafakatine atfen Hariciye 
Vekilliğinin 27-8-936 tarih ve , 
16211-936 sayılı teskeresile ya· 
pılan teklifi üzerine icra ve· 
killeri Heyetince 28-8-936d• 
onanmıştır. 

Kabu1ü muvakkat suretile 
getirilec~k ambalaj eş, ası 

hakkında 

1022 say!lı ve 22·5-'.J35 tarih 
li genel yazıya ekli Maliye Ve 
killiği yazısının l inci madde' 
sinde mal Türk taciri tarafııt' 
dan satın alınmayarak sadece 
ihraç maddesile dolduruldut.<· 
tan sonra geri gönderilme" 
üzere getirildiği taktirde het' 
hangi bir şekilde ödeme yapıl· 
mayacağından bedellerinin ııe 

kliring hükümlerine ve 11 sa' 
yılı kararnamenin 32 inci mad· 
desine göre Merkez Bankasııı' 
yatırılmasına ye ne de serbest 
dövizle tediyesi mevzubahs ol· 
mayacağı yazılı idi. 

Bu maddedeki geri gönderil 
me kaydına yanlış mana veril' 
diği ve muvakka muaflık ıııl' 
retile ithal edilen ambalaj eŞ 
yasının Tfü·k mahıullerile dol 
durarak getiı.;ildiği memleket 
ten gayri memleketlere sevke 
dilebileceği şeklinde telakki e 
dildiği anlaşılmıştır . 

Bundan sonra bunlar anc• 
hangi memleketten ve haısg 
firmadan sevkedilmiş ise yeti 
mamul ve mahsullar ile mii 
deti içinde aynı memlekete ~ 

mürsil firmaya ihraç olundu 
takdirde bedelleri Merkez Bıı 
kasına yatırılmaktan veya se' 
best dövizle ödenmekten " 
reste tutulur. 

Bunun temini için de: 

A - Bu gibi ithalattan ka 
biyo mercilerinin haberdar eÔ' 
mesi. 

B- Getirilen ambalaj ef/ 
Jının ayni memlekete ve a'i 
firmaya mal sevki ııuretile 1 

de edileceğine dair alakad' 
lardan taahhütname alınma~• 
uygun görülmüş ve bu ci~ 
Maliye Vekilliğinin 15-9-936 1 

54300 ı ~ 
rih ve 

12832 
sayılı yazısile 

1 dirilmittir. 
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İstanbul Belediyesi ilanları 
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~Ö~rü muhafızları için alınacak 1 O 

Muham. İlk tem. 
bedeli 

orneği gibi muşamba (bir muşamba 
ıı. 13 lira bedel tahmin olunmuştur.) 
L~ki hastanesi için alınacak 700 çift 
k eldiven 

130 

405 

9,75 

30,38 
llekapı sıhhat merkezi için lazım 
kırtasiye 86 6,45 
~karda muhammen bedelleri yazılı malzeme alınmak 
te ayrı ayrı pazarlığa konulmuştur. Evraklara encü

kaleminde görülebilir. istekliler hizalarında gösteri
İlk teminat makbuz veya mektubile beraber. 1 l - l 1-36 

tamba günü saat 14 de Daimi encümende bulunmalı-
lar. (B) 406 

• 
* * 

Belediye ve müessesat ına lüzumu olan 2070 ton 'Türk 
ltasiti Kuru çeşme deposuı.dan mahallerine taşınması 
k eksiltmeye konulmuştur. Bir ton kömürün taşınması-
' 2 lira fiyat tahmin olunmuştur. Şartnamesi levazım 
11dürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 N.lı kanunda 
~ılı vesika ve 31 O lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz 

tya mektubile beraber 20-1 O 936 cuma günü saat 14 
daimi encümende bulunmalıdırlar. (B) 385 

"' • • 
3o Çift amir için çizme 

e' •ıs " efrad ,. ,, -
İtfaiye amir ve efradı için yaptırılacak 448 çifi çizme 

e 1k eksiltmeye konulmuştur. Nümunesi ve şartnamesi le
~tım müdürlüğünde görül~bilir. Bir çift çizmeye. 10 lira 
del tahmin olunmuştur. istekliler 2490 N. lı kanunda 

~tılı vesika ve 336 liralık ilk teminat makbuz veya 
ktubile beraber 20-1 1-936 cuma günü saat 14 de da-
i encümende bulunmalıdırlar. (B) 386 

• 
* * 

Yeni çöp kamyonlarına lüzumu olan 62000 litre mo· 
İn açık eksiltmeye konulmuştur. Bir litre motörine 6 
uş fiyat t.ıhmin olunmuştur. Şartnamesi levazım mü· 
l'lüğünde görülebilir· isteklilerin 2490 N. lı kanunda 

•~ılı vesika ve 279 liralık ilk teminat makbuz veya 
tktubile beraber 20-1 1 ·936 cuma günü saat 14 de da-
ltıi encümeııde bulunmalıdırlar. (8) 388 

• * • 
Bir kilosunun er 

pıl· İlosu Cinsi 
ııe 6630 un 

muhammen fiyatı İlk teminatı 

8a· Roc.~ 
~ makarna) 

••d: 1870 Şehriye ) 

16 
22 

80 lira 
144 ,, 50 K. 

ısı• 

eıt Belediye hastahanelerile müessesatına lüzumu olan 
01 .11karda mikdarı ve cinsleri yazılı yiyecek ayrı ayrı ek-

ıltnıeye konulmuş iıede belli ihale gunünde isteklisi bu
eril t1madığından pazarlığa çevrilmiştir. Şartnameleri leva· 
~ril~lttı müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. lı kanun· 

'
11 

a Yazılı vesika ve hizalarında gösterilen ilk teminat 
;:ıt"khuz veya mektubile beraber 24-11 ·9.16 salı günü sa
ke~-t 14 de dcıimi encümende bulunmalıdırlar. (B) 390 
vk .•. 

Hepsine 53 lira kıymet biçilen itfaiye müdürlüğü bina-
11 karşısındaki arsada bulunae (1 ve 2 metre boyunda 

aC:, ~2 adet ot-taşı, 3,5 metre boyunda 12 adet köşe de
ye ~it direk, 12 adet mnhtelif demir parçaları, 1 adet 2 

ii d anadlı demir kapı, 1 adet 8 kanat demir kepenk, 3 a· 
e 1 et demir parmaklık. 2 adet hela taşı, 2 adet kuyu bi
du tttiktaşı, 1200 adet çürük tahta ve direk parçaları) sa· 
8 ', 

1.~ltıak üzere açık arttırmaya konulmuş isede belli ihale 
,e ~ltn" d d 1 v ·ı . t" ., Ş un e istekliai bulunmadığın an pazar ıga çevrı mış ır. 

4 "~tnamP.si levazım müdürlüğünde görülebilir. istekliler 
~ lıtalık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
1ı 4 " 1 1·936salı günü saat 14 te daimi encümende bulunma-
dıtlar. (B) 391 

• 1( •• 
t araağaç müessesesi işçilerine yaptırılacak olan 206 

Je ~ne meşin önlük açık eksiltme gününde isteklisi bulun-
lldı'" d l . h . ad ıtı 2 ~ın an pazarlığa çevrilmiştir. Bu önlük erın epsıne 

~ ttı·· .~ıra bedel tahmin olunmuştur. Şartnamesi levazım 
cı 1 Yctl1clurJijğünde görülebilir. istekliler 2490 N. lı kanunda 
6 

\>t ~ılı vesika ve 30 lira 90 kuruşluk ilk teminat makbuz 
d :a rnektubile beraber 24-11-936 salı günü saat 14 de 
ilını· 1 encümende bulunmalıdırlar. (K) 389 

MÜNAKASA GAZETESİ 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: ----
1 - Cibalide idaremize aicl Nakliyat şubesi önünde 

mevcut iskelenin matbaa ambarı önüne temdidi işi pazar
lıkla eksiltmeye konulmuştur. 

2- Keşif bedeli 989,:l3 lira olup pazarlığı 28· l 1 ·936 
tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 1 lde Kabataşta 
Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

4- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve ıaat· 
te ytizde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko
misycna gelmeleri ilan olunur. "2840,, 407 1-4 

* • • 
I·- 20-X-1936 Tarihinde isteklisi çıkmadığından dola

yi ihalesi yapılamamış olan 4000 Lira muhammen keşif 

bedelli bir adet seyyar elektrik vinci pazarlıkla satın a
lınacaktır. 

2.- Pazarlık 24-11-1936 Tarihine rastlıyan Salı günü 
saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki 

Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
3·-- Şartnameler parasız olarak sözü geçen şubeden 

alınabilir. 

4 Muvakkat teminat 300 liradır. 
5 Şartnamenin son maddesi mucibince fiyatsız teklif-

lerle katalokların en geç eksiltmeden bir hafta evvel İn- · 
hisarlar Umum Müdürlüğü Tütün Fabrikalar şubesine ve· 
rilmiş olması İcab eder. 

6- isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saat
te sözü geçen komisyona gelmeleri lazımdır. 

1000 kilo 40 lık çivi 
1500 45 ,. ,, 
3300 ,, 50 " ,, 
2600 ,, 60 ,, ,, 
4600 " 70 " ,, 

• • • 
(2423) 362 3-4 

1 - Yukarıda miktarı ve eb'adı yazılı 13000 kilo çivi 
nümune ve şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alına
caktır. 

2 - Pazar:ık 11-11-936 tarihine rastlıyan Çarşamba 

günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve mübayaat şube
sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız alarak hergün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve sa
atte yüzde 7,5 güv•nme paralariyle birlikte ismi geçen 
komisyona gelmeleri lazımdır. (2509) 369 4-4 

2100 kilo arap sabunu 
800 » beyaz sabun 

• • • 

1- Yukarda cins ve miktarı yazılı iki kaiem malzeme 
şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 Pazariık 20-11-936 tarihine raslıyan cuma gunu 
saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

4- isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saat
te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen ko-
misyona gelmeleri lazımdır. (2691) 381 2 4 

İstanbul İnhisarlar 
Başmüdürlü~ünden: 

Cumhuriyet gazetesinin 20-6-936 günlü ve 4346 sayıla, 
ve Son Posta gazetesinin 20·6·936 günlü ve 2115 sayılı 
nüshalariyle ilan edilen sahipleri bulunamayan 32 şahıa 
aid denk, paket ve döküm halinde, eski seneler mahsulü 
«33402» kilo ve 950 gram ve 219 lira 1 O kuruş muham
men bedelli yaprak tütünler açık arttırmaya konulmuştur. 

Arttırma 24-1 1-936 Salı günii saat 14 de Kabataşda 
İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğü binasında yapılacaktır. 
Nümuneler Eyüpte İdareye aid Bahariye deposunda ve 
bunlara müteallik şartnameler Başmüdüriyet muhasebesin
de görült:bilir. 

İsteklilerin muayyen gün ve saatte yüzde 7,5 nisbetin
de teminat akçelerile birlikte Başmüdürlüğümüz Komisyo-
nuna müracaatları. H2752ıı 398 2-4 

1 -
Hareket edecek vapurlar 

ı ASSIRIA Per4embe 12-11 saat 
17 Kavalla, Selanik, Volo, Pi-

re, Patras, Santi-40, Brindizi, 
lnkona, Venedik ve Trieste. 

MERANO Çarşamba 18-1 l saat 

17 Pire, Napoli, Marailya ve 

Genova 
SPARTIVENTO Çarşamba 

18-11 saat 17 Burgaz, Varna, 
Köstence, Sulina, Galatz, ve 
Braila. 

QUIRINALE Perşembe 19-11 
saat 20 Galata rıhtımından 

Pire, Brindizi, Venedik ve 
Triestc. 

ISEO Perşembe 19·11 saat 17 
Burgaz. Varna, Köstence, Ü· 

de~sa, Batum, Trabzon, Sam· 
sun. Varna, Burgaz. 

ALBANO Cumartesi 21-1 l saat 
17 Selanik, Midilli, lzmir, Pi
re. Patras, Brindizi, Venedik 
ve Trieııte. 

CAMPIDOGLIO Pazartesi 23· 1 I 
saat 12 lzmir, Selanik, Pire, 
Patras, Napoli, Marsilya ve 
Cenova. 

CALDEA Çarşamba 25·11 saat 
17 Burgaz:, Varna, Köstence, 
Sulina, Galatz ve Braila . 

CELIO Perşembe 26-11 saat 20 
Galata rıhtımından Pire, Brin· 

dizi, Venedik ve Trieate. 
AVENTINO Perşembe 26-11 

saat 17 Burgaz, Varna ve 
Köstence . 

ABBAZIA Perşe;nbe 26-11 saat 
17 Kavalla, Selanik, Volo, Pi· 
re, Patras, Santi·40, Brindizi, 
lncona, Venedik ve Trieate 

---·-Beklenen vapurlar 
CEl.10 Çarşamba 11-11 saat 

12de Trieate, Venedik, Brin· 
dizi ve Pireden 

ABBAZIA Çarşamba 11-11 aaat 

lOda Trieste, Venedik, Brin· 

dizi, Selinik ve Kavalladan 

CAMPIDOGLIO Perşembe 
12-11 saat 7de Cenova, Na· 
poli ve Pireden 

ASSIRIA Perşembe 12-11 saat 
7de Tuna, Köstence, Varna 
ve Burgazdan. 

QIURINAL çarşamba 18-11 saat 
9 Trieste, Venedik, Brindi· 
zi, Pireden. 

SERANO çarşamba 18-11 saat 
7 Tuna, Köstence, Varna, 
Burgazdan. 

SPARTIVENTO çarşamba 18· 
11 saat 7 Cenova, Napoli, Pi· 
reden 

İSEO perşembe 19-11 saat 10 
Trieıte, Venedik, Brindizi, 
izmir, Selanikten 

I LBANO cumartesi 21-11 sa· 
at 9 Batum, Trabzon, Sam· 
sun, Varna, Burgazdan 

KAMPİDOGLIO pazar 22-11 
saat 7 Köstence, Varna, 
Burgazdan 

CELİO çarşamba 25-11 saat 9 
Trieste, Venedik, Brindizi, 
Pireden 

CALDEA çarşamba 2S-1 I saat 
10 Trieste, Pire, Selanik, 
Kavala dan 

ABBAZİA perşembe 26· l I sa
at 7 Tuna Konıtanza, Var · 
na, Burgazdan 

AVENTiNO perşembe 26-11 
saat 7 Genova, Napoli, Pire· 
den 



•• ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS Ptra. 450 
6 n n 850 MUNAKASA 

ADMINISTRATION 

Y oghourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 
J2 n n 1500 

Etranger: 12 mois Ptrı. 2700 

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

a l' Adminiıtration 

1 ere Annee No. 196 

Objet de l'adjudication 

Construction-Reparation-Travaux Publics 
-Materiel de Construction-Cartographie 
Constr. d'un pont en bois au km. 15 de la route 

Charkichla-Aktchakichla (sur le Kizilirmak). 
Construction de 3 Konaks Gouvernementaux en de· 

hors des murs de Diarbekir (cah. eh. L. 12) (aj.) 
Prolong~ment de l'appontement du Depart. lransp. 

jusqu'au depôt d'imprimerie (a Djoubali). 
Repar. murs de soutenement au KM. 54 de la route 

Tarsous-Bozanti. 
Construction d'un pont a Tachoudjou (Silifke). 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques -
1 nstruments Sanitaires-F ourniture pour Hôp. 

GAZETESİ 

Journal Quotidien des Adjudications 

MARDI 

15990 41 1199 28 Pli cach. Dir. Travaux Publics Sivas. 

230951 26 12798-
" 

Dir. Travaux Puhlics Diarbekir. 

989 23 Gre a gre Com.Ach.Econom.Monop.K.tache 

1471 04 110 33 Publique Com. Perm. Vilayet Itchel. 

693 97 
" 

Mouhtar de Tachoudjou (Silifke). 

T elefone: 42425 

Boite Postale N. J261 

Adresse Telegraphique: 

lıtanbul - MÜNAKASA 

25-11-36 15 / 1 

Dir. Trav. Publics Ankara-Istanbul 25-11-36 14 / 

28-11-36 11 / 

Dır. Trav. Pub. Vilayet ltchel. 21-11-36 ıo ,,,, 

15·11-36 ,,..., 

Gants en cao~tchouc : 700 paires (pr. hôp. Hasseki) 405 - 30 38 Gre a gre Com. Perm. Municipalite Istanbul. Secretariat Municipalite lstanbul. 11-11-36 14 / 

Habillement- Chaussures et Materiel. 

lmperm eables pour les gardiens du pont : ] o pieces. 
Fil de lin : J 830 kilos (aj.). 
Escarpins : 120-135 pieces (aj . ). 

Ameublement pour Hahitation et 
Bureaux-Tapisserie- ete. 

130 - 9 7 5 Gr e a gre 
10700 - 802 5 " 

L. 5 lap. 51 - Publique 

Com. Perm. Municipalite Iııtanbul. 
Com Ach. Min. Def. Nat. Ankara. 
Com. Ach. lnstruc. Publics Edirne. 

Secretariat Municipalite lstanbul. 

Ec. Arts et Metiers Edirne. 

11-11-36 
23-11-36 
20-11-36 

14 
11 / 
14 / 

Armoires pour dossier en tôle (dim.: 2020 1000 510}: 
253 picces. 

15180 - 1138 50 n Dir. Econom. Ministere Finances Oir. Econom. Minist.-depôtD.bahtc. 26-11-36 15 

Travaux d'lmprimerie- Papeterie 

Artioles ele papeterie ı:our la Direction Sanitaire 
Edirnekapou. 

86 - 6 45 Gre a gre Com. Perm. Municipalite lstanbul. Secret. Municipalite lstanbul. 11-11-36 14 

Combustihle - Carburant-Huiles 

Bois de charme : 12000 kilos (aj.). 
Benzine: 500-600 bidons. 

240 - 18 70 Publique Com. Ach. Dir. Intend. Ankara. 
2400 180 n Dir. Sanit. Littoral Tchanalckale. 

11 / 
15 ./ 

Coke : 94 tonnes. 3525 - 265 Gre a gre Com. Ach. Division Isparta. Dlrection lntend. Ist. Tophane. 

13-11-36 
26-11-36 
2-12-36 

Divers 

Transport le long du bord de la route Mersine·Tar· 
ıiouı deg pierres se trouvant dans le lit du "De· 
litchayw 

5099 40 382 46 Publique I Com. Perm. Vilayet Itchel. 

Teodolithe "normal tachimetren (Heyda ou Zeiss) 
(avec trepied). 

lnstrument pour nivellement (Heyda ou Zeiıs) (avec 
trepied). 

B) Adjudicalions a la surenchere 

535 

215 

60 Gre a gre Com. Perm. Vilayet Edirne. 

19 
" " 

Fumier se trouvant a la caserne Selimie. 8437 5 3235 95 Gre a gre Com. Ach. Militaire Selimie. 
Briques non cuites: 140000 pieces.- Charbon 10 

tonnes (champ No. 27 Eyoub). 
Articles divers tels que : Courroies de transmission, 

selles, marteaux, machines a coudre, dynamol!I 
ete. se trouvant a la fabrique. 

lndustrie -Finances - Commerce 

Le marche du ciment 
La speculation sevit toujours sur le marcht> du ci

ınent. On sait que Funion des industriels avait remis 
apres enquete, un rapµort a la Chambre de Commerce, 
mais celle-ci ne trouvan~ pas le rapport satiefaisant l'a
vait retourne a l'Union pour un supplement d'enquete. 
Avant hier, le ciment s'est verıdu jusqu'a 160 Ptrı. le 
sac. Les commerçants du ciment ont tenu une reunion 
pour deliberer sur leı moyenı d'eliminer la speculation. 
il a ete decide de fourair :ıux commerçants d'lstanbul 
une partie de la production des usines locales. Fn con-

Publique Sur place. 

,, Serv. Commerc. fabrique chauesu· 
res Beykoz. 

sequence, a partir d'aujourd'hui, les commerçants pour
ront s'adresser a ces usines pour recevoir le ciment ne· 
cessaire iı leurs besoins. Mais existe·t-il dans ces usines 
des quantitcs suffisantes pour les besoins, accrus, depuis 
quelques iours, par suite de regain d'activite dans les 
constructions ? 

Nos exportations d'oeufs 
Par contraste avec leı autres produits exportables, le 

marchc des oeufs manifeste une reprise. Apres la ferme· 
ture du debouche espagnol, les exportations avaient ete 
totalement arretees et les tentatives faites pour substituer 
a ce debouche les marches allemandıı et autres etaient 
demeures jusqu'ici infructueux. Cependant, ~m apprerıd 
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que depuis une semaine, des commandes sont paesM 
par les marches etrangers. Les principaux pays acheteıı 
sont l' Allemagne, l'ltalie et la Tchecoılovaquie. Le d 
partement allemand du contrôle des importations fi~ 
maintenant, des prix relativement satisfaisants a il 
oeufs (82 Marb la demi-caisse livrable a Rodenb:ıch ı. 
a ete expedie 400 caisses en ltalie a ra\ıon de 450-5\ 
livres la caisse et 50 caiıses en T checoslovaquie. 
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