
L 

/ 

-- .. ~ 
. .._ -- -~------- ----.·--·-----====::.:;:;..._-__ ----_-----_ - . . -- . - ----- --- .. -- -- ~.o ~-· ·--

ABONE ŞARTLARI: •• Türkiye icin 
3 AYLIGI 
Ü ,, 

12 

Kuruş 

·150 
S5U 

1 ;)01' 

Ecnebi menılt>ketleriçin 
12 aylığı 2'/00 

Sayısı S kuruş 
Resmi makbuz bedeli olma_ 
yan tediyat makbul değildir . 

GAZETESİ 
Hergiin çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

Yıl: 1 Sayı: 204 

™INUPM»MM E!U 

İÇİNDEKİLER: 

a) Münaka.,alar 

Kanunlar, Kararnameler Ticaret l\l" uhadeleri 

l Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

2 inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

3 Matbaa işleri • Kırtasiye - Yazı hane Levazımı 

4 - Elektrik-Havagazı - Kalorife~ tesisat ve Malzemesi . 

5 Kereste - Tahta v. s-

6 Mahrukat, Benzin, Makine yağları v, s. 

7 Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

8 Müteferrik 
b) Müzayedeler 

-
PERŞEMBE 

te İstanbulda Topbanede Satınalma Komisyonunda kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 20300 liradır. İlk teminatı 1522 lira elli kuruş
tur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. İsteklilerirı kanuni 

vesikalarile beraber teklif meklublarını ihale saatinden bir saat 

evvel komisyona vermeleri. 
• • • 

İdareleri İstanbul Levazım Amirliğıne bağlı müesseseler ıçın 

110 ton pilavlık pirincin kapalı zarfla eksiltmesi 7-12-936 pazarte

ı;ı günü saat 15,30 da İstanbulda Tophanede satınalma komisyo· 

nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 25850 liradır. Ilk teminatı 1938 
· I lircı 75 kuruştur. Şartnamesi 130 kuruşa komisyondan alınır. Nü

~.ll: munesi hergün görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile bera· 

~ ber teklıf melt.tublarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona 
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a) MÜ N A K A S A L A R 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: -
Yüksek Mühendis Mektebi arttırma ve eksiltme 

Komisyonundan: 

Cinsi 
Rezaki 
Amasya t'riği 

Çekirdeksiz Üzüm 
İncir 

Miktarı Muhammen bedeli 
500 K 30 
400 il 30 

1000 ,, 22 
1000 ,, IK 

2-İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzernesi-Harita 

İstanbul Vilayeti Nafıa Müdürlüğünden: 

7-12 936 pazartesi günü saat 16 da İstanbulda Nafıa Müdürlü

ğünde 1147 lira keşif bedelli istanbul Kuduz tedavi evi tamiratı 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme bayındırlık işleri genel hususi ve fenni 

şertnameleri proje,' keşif hülasasile buna müteferri di~er evrak 

dairesinde görüleceklir. Muvakkat teminat 87 liradır. 

İDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

iLAN ŞARTLAR! 
idarehanemizde görü.şülur 

Teleg-r.: İst. MÜNAKASA 
Telefon: -12425 

Posta kutusu N. 1261 

19 İkinci Teşrin 1933 

IH TAR 

B. Marsel Rafaelin gazete· 
mizle biç bir alakası kalmadı
ğını sayın abonelerimizin ma
lümü olmak üzere ilan olunur. 

Müdüriyet 

Kars Valiliğinden: 

1 - T emdid edildiği halde 
talihlisi çıkmıyan Kars şehrine 

16 kilometre mesafedeki Borlu 
membaından isale edilecek su 
inşaatı bu kere hususi sartna

mesi aşağıdaki şartlara göre 
değiştirilerek 8-! 1-936 tarihin-

den i~ibaren yeniden 45 gün 
müddetle kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. 

A- Yarı paranın bir sene 

sonra verilmeıi şaı-tı kaldınl

mış paranın peşin verilmesi 
kabul edilmiştir. 

B- Müteahhid font borulan 

yalnız Rusyadan değil istediği 

memleket malından getirebile
cektir. 

/ Ceviz içi 500 ,, •15 

İsteklilerin teklif mektuplarını ve en az 1000 liralık bu işe 
benzer iş yaptığıııa dair göstereceği vesika üzerine Naha Mü
dürlüğünden alınış olduğu müteahhitlik ve Tiraret Odası vesika· 
larile 7-12-H,lG pazartesi ı.tiinü saat lü ela Nafıa Müdürlüwiine gtl· 
ınelerı. 

C- İnşaat bir kül halinde 
münakasaya kondu~u gibi ayni 
zamanda K:!,.sla boru ve mal
zemesi teslimi ayn, boru ferşi 

ve diğer i ınalal işleri ayrı ola· 
rak ta münakasaya konmuştur. Portakal 8000 A. 2 75 

Elma Amasya 1200 K. 33 24 * • * 
Elma Gümfo~lıane 1800 ,, 18 ()6 
Ayva 1000 ,, 15 

Mektep talebesine Mayıs 937 sonuna kadar alınacak yaş ve 
kuru mey va açık eksiltmeye konulmuştur. İlk teminatı 157 lira 
dır. İsteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün ve eksiltme -
Ye girmek istey«'nlerin 7-12-936 günü saat 15,30 da mektep bina
sı içindeki artlırma ve ek11iltme komisyonuna müracaatları ilan 
olunur. 

7-12-936 pazartesi gunu saat 15 te İstanbulda Nafıa Başmü· 
dürlüğünde 6715 lira keşif bedelli Gümrük Başmüdürlügünün 

Çinili Rıhtım Hanı Kimyahanesinde yapılacak tadilat ve tesisat 
işleri açık eksiltmeye konulmuştur. Mukavele, Eksiltme, bayındır
lık işleri genel, hususi ve fenni şartnameleri, proje keşif hüla
sasile buna müteferri diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Şu hale nazaran inşaatın heye

ti umumiyesine vaki olacak 

teklif kabul edildiği gibi tefrik 

edilen iki kısma da vaki ola

cak ayrı teklifler de kabul edi· 
lecektir. Daim! Encümen bu 

teklifler arasında muvafık bul

duğu şıkkl intihabda muhtardır. 

Muvakkat teminatı 504 liradır. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

idareleri İstanbul Levazım amirliğine bağlı müesseseler için 
otuz beş ton zeytin yağının 7-12-936 paza: tesi günü saat on beş-

İsteklilerin teklif mektublarını ve en a:z 5000 liralık bu işe ben
zer iş yaptığına dair göstereceği vesika üzerine Nafıa Müdürlü
ğünden almış olduğu müteahhidlik ve Ticaret odası vesikalarile 
7-12 936 pazartesi günü saat 15 de Nafıa Müdürlüğüne gelmeleri. 

2 - Umum isale inşaatının 

keşif be~eli 123062.92 liradır. 
Muvakkat teminatı 9229.71 

liradır. 

l<anunlar. Kararnameler,Ticaret muhadeltri ............. .. ... -.-..-
.. . 

Bayındırlık işleri Genel Şartnamesi 

-8-

iıterse idare kabul muamelesini yapmakta muhayyer

dir. Bu hal bedelin tediyesi hakkındaki zaman ve 

şartları değiştiremez. 

Mukavelenin feshi halinde alcit ve edevatın 

idarece satın alınması. 
çit veya herhangi bir ihtiyacın temini maksadile yap-
lırılan muvakkat mahiyetteki inşaat için dahil kat'i M dd 42 M k l · f I. h . .. hl 'd 
k b 1 . t . b'l' a e - u ave enın es ıı alınde mutea u 

a u ıs enmıye ı ır. \ 
Ancak bu noktanın mukaveleye yazılması şarttır. idarenin m~saad~~i~i almaksızın iş başındaki tesisa· 
Teminatın geri verilmesi \ C tından hıç hırını bozup yerinden kaldırmak 
Madde 40- Kat'i kabul komisyonunca tanzim olu- ve iş başında mevcut malzeme, alat ve edevat 

nan zabıtname idare tarafından tasdik edildiği ve mü- 1 ve makinalardan herhangi birini başka yere götür· 
teahhidin idare ile diğer her hangi bir ilişiği bulun- l mek veya başkasına satmak veyahut herhangi bir 
l'lladığı taktirde müteahhidin kat'i teminatı derhal ken \ surette şantiyede değişiklik yapmak ,hakkını haiz de· 
disine geri verilir. ğildir. 

39 uncu maddenin son fıkrasına göre kat'i kabul ı Bu hususun temini için idare lüzum gördüğü tak-
l'lluamelesine tabi olmıyan işlerde ilk kabul zabıtname-. hh"d" k , dirde şantiyelere el koyarak müteahhid teşkilatını iş 
•un tanzim v .. idarece tasdikı ile mütea ı ın at i k 
t 

başından uza laştırmak hakkını haizdir. 
erninatı aynı usulde geri verilir. 

İşin taahüd edilen vaktinden evvel 

bitirilmesi 

Madde .ı 1-· Müteahhid bitirilmesi taahüd eylediği 
tarih ten evvel inşaat ve imalatı bitirir ve kabulünü 

İdare bu tesisat, malzeme, alat ve edevatı satınal-
mak istediği taKtirde eksiltme fiatları ile veya fiat 
cetveline dahH değilse 29uncu madde hükümlerine 
tatbikan tekarrür e focek fiatlarla satınalmak hakkını 
haizdir. 

Şayet idare bu tesisat ve malzemeyi satın almak 
1 istemezse müteahbid idare tarafından tayin edilecek 

müddet içinde bunları şantiyeden çıkarma~a mecbur
dur. 

Kon trol mühendisleri için yazıhane 
ve baraka yapılması. 

Madde 43- Müteahhid, kontrol teşkilatınm çalış

ması ve icabında yatıp kalkması için her işin husu
siyetine güre mukavelelerinde gösterilen şartlar daire
sinde münasip yerler veya barakalar hazırlayıp teslim 
elmeğe mecburdur. Müteahhidin parasız olauk yap
mağa mecbur olduğundan gayrı idarece arzu edildiği 
ve aded !erile mesahaları ve verilecek bedelleri mu
kavelede gösterilmiş olduğu taktirde müteahhid ida· 
renin kontrol teşkilatına lüzum olan barakaları inşa 

edecektir. 
Bu barakaların planları müteahhide yerildiği tarih

ten nihayet altı hafta zarfında tamamlanmaları ve ida-
re mühendiılerine teslim edilmeleri meşruttur. 

Barakaların teslimi gecikirse bunlar için mukavele
de yazılı cezalar kesilir. 

Müteahhidin yapacağı barakalartn duvarları icabına 
göre harçlı kargir veya kerpiç veyahut ahşap veya saç 
kaplama olacak ve duvarlı olanların iç ve dışarları 
kireç harcı ile sıvalı ve badanalı kapı, pencereleri 
rendelenmiş tahtadan yapılacak ve serbest kat irtifai 
üç metre olacaktır. 

Barakalar müteahhide verilen planda gösterilen 
taksimatı ve hela musluk gibi zaruri tertibatı havi o
lacaktır. 



Sayfa 2 

Karsta boru ve malzemesi ı 
teslimi için keşif bedeli 47949. J9 1 

liradır. 

Muvakkat teminatı 3596.18 
liradır. 

Mahallinde boruların ferşi ve 
diğer immalatının keşif bedeli 
75113.73 liradır. 

Muvakkat teminatı 5633.52 
liradır. 

* • • 
Üsküdar 23üncü mektebin tadilatı eksiltmeye konulmuştur. 

Bak: İstanbul Belediyesi İlanlarına. 

* • * 
Kadıköy Belediye şubesi için 200 m3. kaldırım taşı alınacak 

tır. Bak: İstanbul Belediyesi İlanlarına. 

3- İhale 23-12-936 tarihine 
musadif çarşamba günü saat 
15te Kars Hükumet Konağın-

3-Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane MA.lzeme 

da toplanacak Daimi Encümen-
ce yapılacaktır. 

4- Umumi ve fenni değişen 
huıusi şartname, keşif evrakı 
ve planlar 6.15 lira mukabilin
de Kars Nafıa Müdürlüğünden 
verilecektir, 

5 - Projelerin musaddak su
retleri Ankara, İstanbul, İzrnir 
Nafıa Müdürlüklerinde mevcut 
olduğundan buradan tetkik edi
lebilir. 

6- Boru ferşi ve imalatı sı
naiye taahhüdünden ehli:, et ve
sikası aranacak boru ve mal
zemesi teslimi taahhüdünden 

ehliyet vesikası aranmıyacak
tır. 

1 - İsteklilerin 2490 numara -
h kanuna uygun şekildeki tek-

lif mektublarını ve bu işlerde 

ihtıaası olduğuna dair Nafıa 
Vekaletinden almış olduğu eh
liyet vesikasını ve mali iktida
rını mübeyyin vesaikle beraber 
23-12-936 çarşamba günü saat , 
l3e kadar Kars Vilayeti Daimi 
Encümen Reisli~ine makbuz 

mukabilinde vermeleri veya 

posta ile göndermeleri ilan 
olunur. 

Lüleburgaz Askeri Satınalma 

Komisyonundan: 

Lüleburgaz da yaptırılacak 

iki garaj için şartnamesinde 

aşağıda yazıldığı üzere tadilat 

yapılmıştır. 

Hususi şartnamenin tediye 

kısmında 15 günde bir yapıla

cak işe göre tediyat yapılacak

tır. Ve demir aksam mahalline 

geldiği zarean yarısının parası 
verilecektir. Çatı üzerine ka· 

panacak saçlar kalınlığı binde 

6100 ila 1000de 800 olacaktır. 
Hangarların teslim zamanı 

28-5-937 olacaktır. Hangarların 
ketfi Çorluya göre yapılacağın
dan Lüleburgazda yapılacak 

bu hangarların beherinin mal
zemesenie Çorlu ile Lülebur
gaz arasındaki nakliyat farkı 

olan 287 lira 17 kuruş keşfe 

ilave edilmiştir. İhale 23-11-936 
pazartesi günü saat 16 dadır. 

Bu barakalar işin hitamında 
hükumet malı olarak kalacak
tır. 

Müteahhln .iş başında 
kendi ihtiyacı içın yaptırdığı 
harakalardım idare lüzum gör
düklerini satın alma isters~ mü
teabhid bunları heyeti asliyele
lerini bozmaksızın satmağa mec· 
burdur. Mukavelede kontrol 
mühendisleri binaları için rnet
re murabbaı hesabile fiat ko-
nulmuş ise idare, bu fiatın ya
rısı kadar bu fiat vererek 
müteahhidin barakalardan is
tediklerini alabilir. 

Mukavelede fiat yok ise ba· 
rakaların fiatı hususunda mü-
teahhidle idare anlaşırlar. 

Kontrol teşkilatı için yapıla
cak binalar kontrol amirinin 
göstereceği yerlerde yapılacak
tır. 

Müteahhidin ölümü 
Madde 44 - Müteahhidin ö

lümü halinde idare teminat pa-

* ,. * 
Belediye fen heyetleri için 39 k'llem tersim levazımı alınacak

tır. Bak: İstanbul Belediyesi ilanlarına. 

4 -Elektrik, Havagazı- Kalorifer Tesisat ve Malzeme , 
- - 1 

Ar.kara Valiliğinden: 

1- Etimesud yatı okulunun kalorifer tesisatı tamir ettirile
cektir. 

2 Muhammen bedeli 608 lira 87 kuruş olduğu için işbu ta-
mirat açık eksiltme suretiyle yaptırılacaktır . 

3- Eksiltme 30-11-936 perşembe günü saat 15 de vilayet bi
nasındaki encümeni daimi salonunda yapılacak ve şartnamede 
yazılı muhammen bedelin yüzde 7,5 nisbetinde para, tahvilat ve
ya Banka mektubunu ibraz edenler eksiltmeye iştirak ettirilecek
tir. Bu husus hakkında daha etraflı mallımat almak ve şartname
yi görmek istiyenlerin Ankara Kültür Direktörlüğüne müracaat
ları. 

Milll Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Hava için 250 beygirlik bir dizel motöaü satın alınacaktır. Bu 
dizel motöre aku ple edilmiş alternatif dinamosu olacaktır. Mev
cut 100 beygirlik dizel motörüne doğrudan doğruya akuple 230 
400 voltluk ve 50 peryotluk t:rifase jeneratrisle paralel çalışa

caktır. Her firma buna ait teklif ve şartnamelerini l - 12-H36 gü
nüne kadar M. M. Vekaleti satınalma komisyonuna vermeleri 

• • * 
Karaağaç ve Tophanede elekrik teminatı yapılacaktır. Bak: 
İstanbul Belediyesi İlanlarına. 

5·Kereste, tahta ve saire 

* * ... 
D. Demiryolları idaresi için 100 adet meşe azmanı ahnacaktır. 

Bak: Müteferrik sütununda mezkiir idaresinin ilanına 

6- Mahrukat - Benzin - Makine yağlan . 
ve ~aıre 

-------
Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 1750 lira olan 175 ton Tuvenan kömürü 
4-12-936 tarihine raslıyan cumartesi günü sa;ıt l 4te açık eksiltme 
suretile alınacaktır. 

Muvakkat teminatı 131 lira 23 kuruş olup şartnamesi Komis· 
yonda hergün parasız verilir. 

İsteklilerin bu miktar teminatı İstanbul Vilayeti Muhasebeci
liğine yatırarak mukabilinde alacakları makbuz veya banka te
minat mcktubile ve belli gün ve saatte KasımpaşaJa bulun.ın 

Komiıyonumu:ıa müracaatleri. 

--
rasını mirascılarına geri verir. 
Bu takdirde idare mukaveleyi 
yok saymağa veya tebliğ tari
hinden itibaren bir hafta içinde 
o işe lazım olan teminatı vere-
rek taahhüdün yapılmasına talih ' 
olan müteahhidin varislerine 
veya şeriklerine aynı şartlarla 
devretnıeğe salahiyetlidir. 
Müteahhidin iflası. 

Madde 45 - Müteahidin if
lası halinde mukavele bozulur. 
Bundan zarar doğarsa 2490 nu· 
maralı kanunun 49,51 inci mad
delerine göre muamele yapılır. 

Bundan başka herhangi bir 
sebeple mahkemece müteah
hidin işlerinin tasfiyesine veya 
san'atıni yapmaktan men'ine 
karar verilirse mukavelesi bo
zulur. 

Bu maddede yazılı her iki 
halde müteahhidin teminat pa
rası Hazineye irad kaydolunur. 
İhtilafların halli. 

Madde 46 - Ameliyat ve 
inşaatın devamı esnasında ve 

en nihayet kat'i hesapların mü
teahhide tebliğinde kontrul ile 
mütealıhid arasında çıkacak ih-
tilaflar aşağıda yazılı şekilde 
idare tarafından hallolunacaktır. 

Müteahhid kontroiun kararını 
tebellüg ettiği tarihter.. itibaren 
on beş gün içinde itiraz ve şi-

kayetlerinin mahiyet ve sebep
lerini havi bir istida He idare
ye müracaat edecek ve idare de 
bu istidayl aldığı tarihten itiba
ren 3 ay içinde işi tetkik ede
rek bu husustaki kararını mü
teahhide tebliğ edecektir. 

Müteahhid 3 ay içinde ken
disine bir cevap verilmez veya 
verilen karara kanaat etmezse 
bu müddetin geçtiğ·i veya ve-
rilen kararın tebliğı tarihten iti
baren altı ay içinde aid olduğu 
mahkemeye müracaat etmemiş 
bulunursa bu karara kat'iyyen 
muvafakat ve akid olan idare• 
yi ibra etmiş olur. 

(Resmi Gazete 6-11-936 sayı 3152) 

(Son) 

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

Yüksek Mühendis Mekt~bi arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

Cinsi Miklnl'ı Muhammen illı:: Eksiltme gün ve saat• 
bedeli teminatı 

İskarpin 240 çifl 485 88 7-12-930 saat 15 
Mektep talebesine yaptırılacak 2.tO çift iskarpin açık eksilt~e· 

ye konulmuştur. İsteklilerin şartnamesini görnıek üzere her gun 

ve eksiltmeye girmek istiyenleı-in de belli gün ve saatte 'mek•ep 
binası içindeki. arttırma ve eksiltme komisyonuna ınüracaatl ıı·ı 
ilan olunur. 

Milli Müdafaa Vekaleti satmalma Komisyonundan: 

1- Her bir çiftine biçilen ederi 44 kuruş olan 13.200 çift yiill 
ve her bir çiftine biçilen ederi 20 kuruş olan 19.800 çift parn~1~ 
çorap kapalı zarfla alınacaktır. 

2- ŞartnamP.sini parasız almak ve örneklerini görmek istiyeıı 
lerin her gün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 

3- İlk teminat miktarı 732 lira HO kuruştur. 
4 İhalesi 2-12-936 çarşamba günü saat 11 dedir. 
5- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3üncii 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte tehllf 
mektublarını ihale saatınd:ın en az bil" saat evvel M. M. V. sıı· 

tınalmn Komisyonuna vermeleri. 

* :;: * 
Her bir çiftine hiçi len ederi 175 kuruş olan 2.200 çift ter· 

lik ile her biı takımına biçilen ederi 140 kuruş olan 6.600 tane 
fildekoz fanile ile 6.600 tane fildekoz don kapalı zarfla ayrı ayrı 

alınacaktır. 

2- Şartnameleri parasız almak istiyenlerin hergün öğlede~ 

sonra komisyona gelmeleri. 
3- Terlikierin ilk tl;';minatı 288,75 fanila ve donun ()83 lıradır· 

·t - Terliklerin ihalesi 3-12 936 perşembe günü saat 11 de don 
ve fanilenin ihalesi aynı günün saat 15indedir. 

5 - Eksiltmelere gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3üııcii 
maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatlari ile birlikte teklif 
mektublarını ihale saatlarından en az bir saat evvel M. M. v. 
Satınalma Komisyona gelmeleri 

8-Miitei errik 

A n kara Hukuk 
Fakültesinden: 

Ankara Hukuk Fakültesine 
yeni yaplırılacak rözetler için 
ikramiyeli bir miisabaka açıl

mıştır. İştirak etmek istiyenle 
)erin kılıç 2 terazi 3 kitap 4 
A. P.. F. harflerile 1925 rakka

mını adli renkler olan yE-şil 

kırmızı ile birleştirmek sureti
le yapacaklan krokileri niha
yet 10-12-936 tarihine kadar 
Ankara Hukuk Fakültesi tale
be cemiyetine göndermeleri i
lan olunur. 

Yukarda verilen semboller
den kılıç terazi kalmak şartiy
le diğerlerini ressam kaldır

makla veya hukuku ifade e
der bir sembol ilavesinde ser
besttir. 

Askeri Fabrikalar U. 
Müdürlüğü Satınalma 

Komisyonundan: 
33 kalem Lastik malzemesi 
Tahmin edilen bedeli 3.:tOO 

lira olan yukarda miktarı ve 
cinsi yazılı malzeme <tskeri fab
rikalar uınuın müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 3 l 2-93H 
tarihinde perşeın be günü saat 
14 de ı:.çık eksiltme ile ihale 
edilecektir. 

Şartname parasız olarak ko
misyondan verilir. Talihlerin 
muvakkat teminat olan 255 li
ra ve 2-190 numaralı kanunun 
2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
ınezkfır gün ve saatte komis
yona müracaatlan. 

-

Devlet Demir Yolları ve 
Limanları jşletme Umum 

İdaresinden : 
Muhammen bedellerile mik

tar ve vasıfları aşağıda yazılı 

5 gurup malzeme her gurup 
ayrı ayrı ihale edilmek üzere 
7-12-936 pazartesi günü saat 
JOda Haydarpaşada 1 inci işlet· 
me komisyonu tarafından açık 

eksiltme ile satın alınacaktır. 

İsteklilerin malzeme hizala -
rında yazılı muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesika· 
ları ve kanunun -tüncü madde· 
si mucibince işe girmeye manii 
kanuni bulunmadığına dair be· 
yanname vermeleri lazımdır. 

Bu işlere ait şartnameler ko· 
misyondan parasız olarak ve• 
rilmektedir. 

1- l7·l aded demir levha 
7+1500 x 3000ve3 2000 + ıooo 
ebadında muhammen bedeli 
1312 lira 8 kuruş ve muvakkat 
temin3.b H8 lira 50 kuruştur. 

2 - 500 kg. bakır çıplak tel 
(10 ve 6 m m2) muhammen 
bedeli 450 lira ve muvakkat 
teminatı 33 lira 75 kuruŞtur. 

3- 10 aded Lito taşı muharn· 
men bedeli HSO lira ve muvak· 
kat teminatı 71 lira 25 kuruş· 
tur. 

4- 100 adet meşe azmanı 

3,3 X0,30 · 0,30 muhammen be
deli IOHO lira 20 kuruş vemuvak· 
kat teminatı 80 lira 19 kuruş· 
tur. 

5- 1220 adet muhtelif ebat" 
ta dahilen tazyik vidalı su mus· 
luğu ile tevkif musluğu muhaın· 
men bedeli 6~9 lira 70 kuruş 
ve muvakkat teminatı 48 lira 
75 kuruştur. 

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

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

Eskiliğinden dolayı satılığa çı~arılan ve muhammen bedeli 



~İkinci t, şrin 

~,. 
ita olan Devlet Demiryolları idaresine ait 1 adet duba art-

tllıa suretile satılığa çıkarılacaktır. 
ihalesi -1- 1 ~~-936 cuma günü saat IO da Haydarpaşada ine i 

tlıtıe işletme komisyonu tarafından yapılacaktır. 
~Iuvakkat teminatı 1875 kuruştur. 

1 
isteklilerin ihale gün ve saatine kadar muvakkat teminalb. 

j~ı \le bu işe g!rmeğe manii kanuni bir halleri bulunmadığına 
~ır V'!sikalarile birlikte komisyona müracaatleri lazımdır. Bu İ· 
ait şartnameler Haydarpaşada 1 inci işletme komisyonu ta

llıııdan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

İstanbul 5 inci İcraMemurluğundau: 

Mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen Elektrik mo 
tiJ Vinç iki demir kasa, ve saire 27-11-936 cuma günü saat 
den 13 e kadar Beyoğlunda İstiklal caddesinde Narmanlı yur
rıda 390 No lu Heykel dökümhanesinde p:ıraya çevrileceğinden 
lip olanların mahallinde hazır bulunacak memuruna müracaat 
tıncderi ilan olunur. 

Ankara Elektrik ve Havagazı T. A. Ş. 

Tesisat malzeme.;İ anbaıımızın lağvından dolayı fazla miktarda 
'1tkrik motörleri şaltleri ile havagaz' teshin aletleri (gaziyatör ve 
~slıın sobaları) pek müsaid fiyatlar ile satılacaktır. Yapılacak 
'lıGracaatlara memnuniyetle mufassal cevaplar verilecektir. (Hususi) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

4275 kilo İskarta kanaviçe 

3059 ,, ,, Çul 

765 ,, ,, Kınnap 

Yukarda cins ve mikt-ırları yazılı iskarta malzeme nümune

' 1tri mucibince 8-12-935 tarihine raslıyan salı günü saat 10 da pa· 
lilrhkla sah lacaktır. 

f 

İsteklilerin nümuneleri görmek üzere hergün Ahırkapı Bakı · 
llıevine pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte yüzde 7,5 gü· 

~erımc paralarile birlikte Kabataşta İnhisarlar Levazım ve Mu

bayaat Şubesi Müdürlüğündeki Satış Komisyonuna müracaatleri. 

ii 

a 
o 
i 
t 

o 
t 

ş 

a 

Ji 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 
Aded 

.J Hamit tarlasında dut ağacı 

J Mukaddem mahallesinde dut ağacı 

6 Hatip tekkesinde kara ağaç 
2 Haci Musn camiinde kavak ağacı odunu 

18 Yekun 

210 Gülharan mevkiinde söğüt kolu 

2 ,, ,, kuru söğüt gövdesi 
...__ 

Yukarda yazılı kuru ağaç dalları 25 teşrinisani 936 çarşamba 

Rilnü saat 15 te ağaçların bulundukları mahallerde pazarlık sure
tiyle satılacaktır. Taliblerin Vakıflar umum Müdürlüğü Varidat 

~1üdürlüğüne ve satış günü mahallinde bulunacak olan memurla· 

tına müracatları. 

, İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
--·- ·-- . --

t - Şartnamesi mucibince 800 kilo çember raptiyeleri 

İçin kavalye pazarlıkla satın almacaktır. 
2- Pazarlık 25-11-936 tarihine raslıyan çarşamba 

günü saat 15 te Kabalaşta levazun ve Mubayaat şubesin

deki alım Komisyonunda yapılacaktır . 
3 - Şartnameler parasız olarak her gi.in sözü geçen 

Şubeden alınabilir. 

4 - İsteklilerin pazarlık ıçın tayin olunan gün ve saat

teüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen ko-

tnisyona gelmeleri lazımdır (2693) 383 3 - 4 

1000 metre kalın çivili kayış 

• .. . 
1 OOo metro kalın çivili kayış 

lOOo ., ince ,. ., 
t - Yukarda cins ve miktarları yazılı iki kalem mal-

ıerne rıümune ve şartnamesi mucibince pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

2- Pazarlık 27· l l ·936 tarihine raslayan 
saat 15te Kabataşta Levazım ve Mubayaat 
A.Iırn Komisyonunda yapılacaktır. 

cuma günü 
~ubesindeki .. 

3- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
şu.beden alınabilir. 

4- İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve sa
a..tte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko-

llıısy ona gelmeleri. (27 49) 397 3-4 

MÜNAKASA GAZETESİ 

~ 100 kilo arap salı unu 
800 ı> beyaz sabun 

• 
* • 

l - Yukarda cins ve miktarı yazılı i \: i kr.ıiem malzeme 
ş.arlııamr· si mucibince pazarlıkla salın dmacaklır. 

2 - Pazarlık 20· I 1-936 tarihine rashyan cuma gunu 
saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

4 - İsteklilerin pazarlık ıç!n tayin olunan gün ve saat
te yüzde 7.5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen ko-
misyona gelmeleri lazımdır. (269 l) 381 4 4 

• * *' 
10.000 metre beyaz yağlı kaneviçe 
6.000 metre yeşil yaglı , 
J - Yukarda cins ve miktarı yazılı iki kalem malze

me şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 26- 1 1-936 tarihine rashyan perşembe 

günü saat 15 de Kabatasta Levazım ve Mübayaat Şube
sindeki komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şartnameler para•.,z olarak her gün sözü geçen 
şubeden alı nacaktır. 

4- İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve sa· 
atte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen 
komisyona gelmeleri lazımdır. (2692) 382 3 - 4 . ~ 

. 
Istanbul Belediyesi ilanları 

Kadıyöy Belediye şubesi için 
Jcizım olan 200 metre mikap 

Mu ham. 
tutarı 

İlk tem. 
Lira K. 

kaldırım taşı 400 30 
Karağaaç müessesatı paçaha-
nesile Tophanedeki yeni 
muayene mahalline yapılacak 
elektrik tesisatı 348 26, t O 

Yukarda muhammen bedelleri yazılı kaldırım taşı ve 1 

elektrik tesisatı ayrı ayrı pazarlığa l<?nulrnuştur. Şarhıame· ı 
leri Encümen kaleminde görülebilir. isteklilerin hizalarm
da gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile bera· 
her 20· 11 ·935 cuma günü saat 14 de daimi encümende 
bulunmalıdırlar. (B) 425 

• • • 

Belediye merkez ve şuabat Fen heyetleri için lüzumu 
olan 39 kalem tersim levazımı aç.ık eksiltmeye konulmuş
tur. Bu levazımın hepsine 2380 lira fiat tahmin olunmuş· 
tur. L~stesi ve şartnamesi levazım müdürlüğünde görüle-

11..bilir. istekliler 2490 N· lı kanunda yazılı vesika ve 178 
lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile be
raber 4-12 936 cuma günü saat 14 de daimi encüme1Jde 
bulunmalıdırlar. (8) 424 

• 
1 "" 

Keşif bedeli 18777 lira 93 kuruş olan Üsküdar 23ün· 
cü mektebin tadilatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. lstiyenler keşif evrakını ve şartnamesini !14 kuruş 
mukabilinde Bayındırlık Direktörlüğünden alabilirler. Ek
siltme 4-12 936 cuma günü saat 15 de Daimi Encümende 
yapılacaktır. İstekliler 24 90 N. lı kanunda yazılı vesika 
ve Bayındırlık Direktörlüğünden ta:;dikli Fen ehliyet ve
sikasile 1409 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber teklif mektublarını havi zarflarını yukarda yazılı 
günde saat l 4 e kadar Daimi Encümene vermelidirler. 

(i) 4~6 
~-~.AA.~VVVV\AAIVV'VV'VV'OAA.~~A;~~.~ 

Yardımın azı çoğu olmaz 
Yardımın azı çoğu olmaz. Her ferdin Hava davasına 

göstereceği ilgiden az çok bir fayda çıkabilir. 
Herşeyi devlete bırakma. "Devlet yapsın,, diye bir 

yana çekilmek doğru değildir. Devletle ulusun el ele 
vererek başaracağı işlerin en başında Havacılık vardır. 

Uçak, Uzman, Alan, Hangar, Benzin, Yağ .. ,,Hava 
Cllık" deyip geçmeyiniz. Bunlar her gün binlerce lirayı 

.... miyor. Yardımın arkasını keserek başladığımız işi ya• 
rıda bırakmış oluruz. 

Türk Hava Kurumu 

Sayfa 3 

f ratelli S P EH CD 
Galata Gümrükleri karşısında 

Hürdaverdigar Han. 
Telefon: 44792 

Amsterdam - Kompani Ro/al 

Neerlandez dö Navigasyon a 
vapör Anvera, Rotterdanı, A · 
msterdaın ve Hamburg için ya· 
kında hareket. 

HERCUEES yük alır 16-20 nov. 
TIBERIUS ,, 21 - 25 ,, 
HERMES ,, 26 30 ,, 

Neerlandez kompanyasının 

nehri vapurları limanlar i :in 
hususi ve seri seferler. 

Bütün limanlar için Neer· 
hndez Kumpanyası ile anlaşıl 
mak suretile bütün dünya li
manları için doğru ~:on4imen
tolar veri lir. 

İTHALAT SERVİSi 
Amsterdamdan 

vapurlar. 

TIBERIUS 
HERMES 
VALCANUS 

beklenilen 

19 Nov 
26 ,, 

30 " 

Amsterdam için yakında harrket 
TITUS 23 Nov. 

ıtalyan Seyahat Kumpanyası 

Dünya seyahat teşkilatı 

Götürü seyahat 

Otellerde oda tutulması 

Deniz yolu biletleri 
Hava yolu ,, 
Demiryolları ,, 

Bagajların sigortası 

İtalyan demir yollarında 

yüzde 50 tenzilat 

Galata Gümrükleri kaJ'şısında 

Hudaverdigar han 

Tele fon : 4-1792 

da FRA TELLi SPERCO 

nezdinde C. I. T. ye müra · 
caat olunur . 

Hareket edecek vapurlar 
QUlRINALE Perşembe 19- 11 

saat 20 Galata rıhtımından 

Pire. Brindizi, Venedik ve 
Trieste. 

ISEO Perşembe 19· I 1 saat 17 

Burgaz. Varna , Köstence, 0-
dessa, Batum, Trabzon, Sam
sun, Varna, Burgaz. 

ALBANO Cumartesi 21-11 saat 
ı7 Selanik, Midilli, lzınir, Pi
re, Patras, Brindizi, Venedik 
ve Trieste. 

CAMPIDOGLIO Pazartesi 23-1 l 
saat 12 Izmir, 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

di;ıi, Venedik ve Trielte. 

AVENTlNO Perşembe 26-1 l 
ıaat l 7 Burgaz, Varna ve 
Köstence. 

ABBAZIA Perşe:nbe 26-1 J saat 
17 Kavalla, Selanik, Volo, Pi· 
re, Patra.s, Santi-40, Brindizi, 
Incona, Veoedik ve Trieate 

1 mtiyaz sahibi ve yazı işleri 
Direktörü: İsmail Girit 

Basıldığı yet: ARTUN Basımevı 
] Galata Billur sokak No. 10 

rabbM 100 grama kadar 
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Objet de l'adjudication h> · st 1 Caut. 1 Genre 1 Lieu d'ad1"udication. Cahier des Charges 1 Date 1
1 

}-'eti~ r rıx e · Prov. d'adjudic . ~· · 

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

Deı modificııtions ont ete apportees au cah. des 
eh. relatif a la construction de 2 garages a Lu
lebourgaz (voir partie turque). 

Com. Ach. Militaire Lulebourgaz. 23-11-36 16 / 

Adduction a Kars de l'eau de la source de Borlouk 
(16 km.) (aj.) (cah. eh. L. 6.15). 

Livraison des tuyaux a Kars et autre materiel ne· 
cessaire a cette adduction (seulement). 

Poıe de ces tuyaux et autres tra vaux similaires 
(seulement). 

(On peut faire des offres souı l'une de ces trois 
formes). 

Transformation de la 23me ecole d'Uskudar {cah. 
eh. P. 94). 

Paves : 200 m3 (pour la Municipalite de Kadikeuy). 
Transformations et installations a faire dans le la

boratoire de chimie de la Dir. Gen. Douanes 
(Tchinilli Rihtim Han Galata). 

Reparation a faire a l'Institut antirabique. 

Bois de Construction-Plancbes, Poteaux ete. 

123062 92 9229 71 

47949 19 3596 18 

75113 73 5633 52 

18777 93•1409 

400 - 30 
6715 504 

1147 - 87 

Pli cach. Com. Perm. Vilayet de Kars. Direction Trav. Publics, Kars. 23-12-36 15 

" " " 23-12-36 15 .,/ 

,, ,, ,, 23-12-36 15 ..... 

" 
Com. Perm. Municipalite lstanbul. Dir. Travaux Publics Istanbul. 4-12-36 15 _, 

Gre a gre 
" Secretariat Municipalite Istanbul. 20- 11-36 11 ~ 

Publique Dir. T rav. Publics Vilayet lstanbul. 7-12-36 15 _, 

" 
,, 7-12-36 16 -

Pııblique 1. Com. Expl. Ch.Fer Etat H.pacha. Planches de sa pin: 100 pieces (dim. 3,3 x 0,30 x 0,30) 1 1069 20 80 19 
Le nombre de pobeaux en sapin resineux a livrer a L 5 la p. 1631 25 

Mersine est de 4350 pieces. 
,, Com, Ach. Direction PTT. Ankara· 

7-12-36 
26-11-36 

ıo -
15 -

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

lnstallations electraques d'une section de l'etablissc· 
ment de Karaaghatch et d'un local iı Tophane. 

348 - 26 10 Gre a gre Com. Perm. Municipalite Istanbul. Secretariat Municipalite Istanbul. 20-11-36 1 ı 

Reparation de l'installııtion de calorifcre de l'inter
nat Etimessout. 

608 87 Commission Perm. Vilayet Ankara Direction Instruc. Publique Ankara, 30-11-36 15 

Moteur DieseL de 250 CV. accouplc avec dynamo 
alternati ve. 

Gre iı gre Com. Acb. Min. Def. Nat. Ankara. jusq. 1-12-36 

Habillement - Chaussures et Materiel. 
Escarpins : 240 paires. 485 - 88 Publique Com. Ach. Ec. Superieure lng~nieurs 

Gre a 2'ri-f Com. Acb. Min. Def. Nat. Ankara. 

" 

Chaussettes en laine : 13200 p.· en coton: 19800 p. ~44et20la p. 732 6 
Pantoufles: 22QO paires-Flanelles fil d'Ecosse: 660U 1175 et 140 288,75 

pieces- Cal!.;ons ld. : 6600 pieces. ____ 
1
_e_t_6_3_8_

1
_.......,.........,_ -------~ 

Travaux d'lmprimerie- Papeterie 

7-12-36 
2-12-36 
3-12-36 

15 
ll 
11 ıs 

Fourniture pour dessin: 39 lots (pour les sectiona ?.380 - 178 5 Publique Com. Perm. Municipalite lstanbul. Dir F.ıronom Mu ·cipal't' I t b 1 4-12-36 11 
techniques de la Municipalite). ' . m 

1 
e 

8 
an u · ı -

-------..:...--~~--...;...-.:---.:...-------- --------·-~--·-----·· ~~~~---~---------· ··--~~--".__, 
Combustible - Carburant-Huiles 

Charbon tout venant: 175 tonnes. 
11 1750 - 131 25, Publique Com.Ach.lntend.Mar. Kassimpacha. 4-12-36 

~-~--·-~-------------~-·-------· 
Divers 

Plaques de fer (dimcnsions: 7 X 1500 X 3000 et 
3 x 2000 x 1000). 

1312 08 98 50 Publique 1. Com. Expl. Ch. Fer Et. H pacha. 7-12-36 10 

Fil de cuivre nu : 500 kilos- Pierre a lithographier: 
10 pieces. 

Robinets a via et robinets: d'arret 1220 pieces. 
~Materie) en caootchouc : 33 lots. 

450et950 33, 75 et 
71,25 

649 70 48 75 
3400 - 255 - " 

" 

" 

" Com. Ach. D. Gen. Fab. Milit. 

Lois, Decrets lois, Traites de Commerce 
Decret - Loi No. 5508. 

1 
le Conseil des Ministres a examine, en date du 

3·11·1936, la Convention de Commerce et de navigation 
et son annexc l'accord de clearing, qui ont ete signes a 
A~kara, en date du 28-10-1936, avec le Gouvernement 
de Yougoslavie, et qui ont ete rem1s par le Ministere des 
Affaires F.trangeres avec une notı:: datee du 3·11-1936 et 
sous numero 20604 518, et il a procede a la ratification 
de la dite conven tion ainsi que du dit accord, en vue 
d'entrcr en vigueur, a partir de 5-11-1936. 

3-11-936. 

Convention de commerce et de navigation 
Turco -Yougoslave. 

Son Excellence le President de la Republique 
Turque et Sa Majeste le Roi de Ja Yougoslavie 

Saieis du dcsir commun, de renforcer et de de
velopper les relations economiques des deux pays, 

ont decide de conclure une convention de commercc et 
de navigation, et ilı ont nomme leurs delegucs, a cet 
effet : 

Son Excellence le President de la 
Republique Turque, 

le Secretaire General du Ministere des Affaires Etran
gereıı, l'ambassadeur Numan Menemendjioglu. 

Sa Majeste le Roi de la Yougoılavie 
l'envoye extraordirıaire et le Ministre plenipotentiaire 

de la Youroslavie, Son Excellence Mons· eur Branco La· 
zarevitch. 

Lesquels, apres avoir echarıge leurs actes de pouvoir, 
conformement a l'usage, ont arrete les stipulations sui
vantes : 

Art. 1- Tous produits naturels ou façonnes de l'un 
des pays d'origine contractants, qui seront importes au 
territoire de l'autre, ne doivent pas etre grevee de taxes, 
impôts,charges et surcharges ou contributions, autrC!I que 
ou superieurs a ceux appliqucs ou a etre appliques aux 
produits similaires d'un autre pays quelconque sur toute 
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exportation effectuee en Yougoslavie pour la Turquie, 
ainsi que sur toute exportation exccutee en Turquie pour 
la Y ougoslavie, H ne sera perçu aucune autre taxe ou 
aucune autre charge que celles qui sont ou seront pı · rçue' 
sur toute exportation pour un autre pays beneficiant ele Is 
reserve relative aux nations les plus favorisees. 

Art. 2- La garantie, concernan\ les nations les plus 
favorisees, impliquera tout cautionnement, perception de 
taxe, importation et exportatioo, entreposage et douane
ment des marchaodises, operations douanicres, formnlites 
relatives au douanement des marcharıdises d'importation, 
d'exportation et de transit, inspection (des marchanclises 
et leur introduction, dans le pays) classification, inter
pretahon des tarifs, reception provisoire et rcexportation. 

(a suivre) 
-------------------~-----------------~___., AVIS 

N mıs porlorıs <İ la con rwissa ncl' de nos 
dbonnrs qıw M. Matcl•l 'Uapluıel n'a /Jills aw·unı 
relaliorz avrc nolre jounzal. La Ulrt•l'fiofl 


