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iDAREHANE: 

Yoğurtcu han, 1 ci kat 
No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞAR'l'LAl{l 

İdarehaneınizde görüş :i!ur 

12 aylığ"ı 2700 
Sayısı S kuruş 

Reami makbuz bedeli olma
yan tediyat makbul değildir. 

'GAZETESi 
Telegr.: lst. MÜNAKASA 

Telefon: -l2-l2:ı 

Posta kutusu N. 1261 

Yıl: 1 Sayı: 205 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

CUMA 20 ikinci Teşri n l 93ö 

iÇiNDEKiLER: 

a) Münakasalar 

Kanunlar, Kararnameler Ticaret Mııhadeleri 

1 - Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 
2 - inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malıeme, Harita 

3 Elektrik · Havagazı·Kalorifer tesisat ve Malzemesi. 

4 ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane levazımı 

5 Mobilya. Ev ve Büro eşyaları muşamba halı v. s 

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

1 Mahrukat, Benzin, Makine yağları v, s. 

8 Müteferrik 

a) MÜNAKASALAR 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

lstanbul Komutanlığı Satır.alma Komisyonundan: 

Çatalca Müstahkem mevki kıtaatı eratının kışlık üç kalem s eb
ze ihtiyaçları olan 19200 kilo pırasa, 9600 kilo lahana ile 9600 
kilo ıspanağa ihale günü çıkan taliplerin vermiş oidukları fiatlar 
pahalı görüldüğünden tekrar açık eksiltme ile 23-11-936 pazarte
ıi günü saat 16 da ihalesi yapılacaktır. Her üç kalem sebzenin 
muhammen tutan 2112 liradır. Şartnamesi her gün öğleden ev· 
ve) komisyonumuzda görülebilir. İsteklilerin 159 liralık ilk temi
nat makbuz veya mektublarile beraber Fındıklıda komutanlık sa · 
tınalma komisyonuna gelmeleri. 

"' • • 
İatanbul komutanlığı birlikleri ihtiyacı olan 15500 kilo çekir· 

dekli kuru üzüme ihale günü talibi çıkmadığından tekrar ihalesi 
23-11-936 paıı:artest günü aaat 15, 15 de yapılacaktır. Muhammen 
tutarı 2790 liradır. Şartnamesi her gün öğleden evvel komisyonu -
muzda görülebilir. İsteklilerin 21 O lir ah k ilk teminat makbuz vej a 
mektublarile beraber Fındıkhda komutanhk aahn alma komiıyo

nuna relmeleri. 

* • • 
Çatalca Müstahkem Mevki kıtaatı eratının ihtiyacı olan 8200 

kilo kuru üzüme ihale günü talibi ç1kmadıtından tekrar açık ek· 
ıiltme ile ihal l' si 23-11-936 pazartesi günü saat 15,45 te yapılacak 

tır. Muhammen tutarı 1558 lira
dır. Şartnamesi her gün öğle· 
den evvel komisyonumuzda 
görülebilir. İsteklilerin 117 lira· 
hk il': teminat makbuz veya 
mektubla rile beraber Fındıklı· 
da komutanlık satınalma ko· 
misyonuna gelmeleri. 

Afyon Kor 
Satınalma Komisyonundan: 

Kolordu Merkez kıtaatının 

ihtiyacı için 140000 kilo ek
meklik un k apl\ lı zarfla satın 

alınacaktır. İhalesi 11-12-936 
cuma günü saat 15 de Afyon· 
da Kor satınalma komisyonu 
binasında yapılacaktır. İlk te· 
minatı 1260 liradır. Şarlname· 

sini görmek istiyeoler her gün 
öğleden evvel Afyonda Kor 
satınalma komisyonunda göre-

ı bilirler. İsteklilerin ayni gün 
ve saatte Afyonda kor sattnal· 
ma komisyonunda bulunmala
rı. 

Çatalca Tüm Satına ima 
Komisyonundan: 

Tümen birliklerin bulgur ih
tiyacı 72250 kilo olup münaka· 
sası 2-12 936 çarşamba günü 
saat 15 te kapalı zarfla Çatal
cada Tüm satınalma komisyo· 
nunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 8670 lira ve ilk teminatı 
650 lira 25 kuruştur . Şartname

si komisyonda görülebilir. is
teklilerin kanuni vesikalarile 
teklif mektubların1 ihale sa -
atinden bir aaat evvel komiıı· 

yona vermeleri . 

Çorlu kor Satınalma 
Komisyonundan: 

Açık eksiltme ile 7500 kilo 
lahana ve 7500 kilo pırasa alı· 
nacakhr. Eksiltmesi 26-11 -936 
p«-r,embe günü saat 15 tedir 

1 

ilk teminatı 6.3 liradır. Tahmin bedeli lahana 5, pırasa 6 kuru' 
tur. iateklilerio belli saatte Çorlu Kor iatınalına Komisyooun.ı. 
müracaatleri. 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatından: 
Cinsi Mjktarı Tahmin bedeli İlk ihale 

teminal tarihi S. O. 
Kilo Lira K. Lira K. 

Sabun 15300 6120 459 2-12-936 11 
Kuru fasulye 61700 9255 694 12 3-12-936 15 
Zeytinyağı 15975 !0383 7:) 718 78 2-12-936 14 

Yukarda yaıllı erzaklar hizalarında yazılı tarihlerde pazarlıkla 
Çatalcada Tüm Satınalma Komisyonundan alınacaktır. İsteklile
rin kanuni vesikalarile belli saatte Komisyona !ıı'elme)eri. 

Deniz Levazım Sstınalma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli 4192 lira 50 kuruş olan 43,000 kilo ek· 

mek, 5-12-93() tarihine raslıyan cumartesi günü saat 11 de açık 
eksiltme suretile alınacaktır. 

Muvakkat teminatı 314 lira 44 kuruş olup şartnamesi komiı · 

yonda hergün parasız verilır. 

isteklilerin, bu miktar teminatı istanbul Vilayeti muhasebeci· 
liğine yatırarak mukabilinde alacakları makbuz veya banka te· 

minat mektubile ve belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan 
Komisyonumuza muracaatleri. 

l Yeşilköy Tohum Is. ah İstasyonu Satınalma Komisyonundan: 

1 

Müessese hayvanatı için 9000 kilo yemlik arpa 24-11-936 salı 
günü saa': 14te Defterdarlık muhasebeciliğinde toplanacak Komis
yon tarafından pazarlıkla satın alınacaktır. 

T cısarlanan tutarı 360 liradır. Şartnamesi Y eşilköyde müesse
sede ve Defterdarlık muhasebeciliğinde görülebilir. istekliler 27 
liralık teminatlarHe ihale güoil Komisyona gelmeleri. 

2·lnşa.at- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 
Nafıa Vekaletinden: 

1- Eksiltmeye konulan iş: Ankarada Merkez Ziraat Mücade-
le Enstitüsü Fitopatoloji libratunrı inşaatıdır. 

Keşif bedeli 14497 lira 63 kuruştur. 
2- Bu işe ait evrak şunlardır: 
A Eksiltme şartnamesi 
B- Mukavele projeıi 
C- Bayındırlık işleri genel ,artnamesi 

D- Fenni şartname 
E- Fenni şartname lahikası 

Kanunlar. Kararnameler,Ticaret muh.adeltri 
nameıi akdine karar vermişler ve bu maksadla mu
rahhasları olmak üzere: 

sevkine müteallik muamelata, etyanıo muayene ve ld· 
haline, tasnif, tarifelerin tefsiri tarzına idhalit ve ka· 
bulü muvakkat ve tekrar ihraca da ı,amildir. 

Kararname N. 2 5508 

Yu(loslavya hükumetile 28-1 O 936 tarihinde Anka
rada imzalanıp Hariciye Vekilliğinin 3-11 ·936 tarih ve 
20604 518 sayılı tezkeresile gönderilen ilişik Ticaret 
ve Seyrisefain Mukavelenamesile merbutu Kliring i· 
tilafnamesi; İcra V t-killeri Heyetince 3-11-936 da tet· 
kik edilerek bahsi geçen mukavele ve itilifnamenin 
5-11-936 tarihinden muteber olmak üzere ta.dik o· 
nanmı,tır. 3-11-936 

Türkiye ve Yugoslavya Ticaret ve 

Seyrisefain Mukavelenamesi 

- 1-

TLrkiye Cumhuriyeti Reisi 

Ve Yugoslavya Kırah Hazretleri 

iki memleket arasındaki iktisadi münasebetleri 
takviye ve inkişaf ettirmek müşterek arzuau ile mü· 
tehaHi• olarak bir Ticaret ve Seyriıefain Mukavele-

Türkiye Cümhuriyeti Reisi 
Hariciye Vekaleti katibi Umumisi, Büyük El~i , Nu

man Menemencioğlunu, 
Yugoslavya Kıralı Hazretleri 
Yugoslavya Fevkelada Murahhas ve Orta Elçiai 

Bay Branko Lazarevitch Cenablaruıı, 
tayin etmişlerdir. 
Müşarünileyhler usulüne muvafık bulunan saJalıi· 

yetnamelerini yekdiğerine tebliğ ettikten sonra atide
ki hususatı kararlartırmışlardır: 

Madde 1- Menşei Akid memleketlerden biri olup 
diğerinin arazisine ithal edilen tabii veya mamul müı· 
tahaallar diğer herhangi memleketin mümasil müs· 

' tahsallarına tatbik edilen veya edilecek olan rüsum, 
emsal, harçlar ve munzam harçlar veya tekaliften baş
kasına veya daha yükseğine tibi tutulmıyacaktır. 

Türkiyeye ihraçta Yugoslavyada, ve Yugoılavyııya 
ihraçta Türkiyede, en .ziyade müsaadeye mazhar mil
let kaydından istifade eden diğer bit memlekete ih· 
raçta alınan veya alınacak olan ihraç ruıumu veya 
her hanri harçtan başkası veya daha yükaeği ahnmı-

yacaktır. 

Madde 2- En ziyade müsaadeye mazhar millet 
hakkındaki teminat kefalete ve rüsum cibayetine, id
halit ve ihracata, emtaanın antrepolara ve gümrük· 

ı lere vazına, rümrük muamelat ve mürettebalına idha 
lit ihracat veya transit edilen emtaanın rümrü;e 

Madde 3- Üçüncü bir Devlet münakid olup yu · 
kardaki maddelerde tesbit edilen en ziyade müsaade
ye mazhar millet kaydı: 

l - Yilksek Akid Taraflardan biri canibinden 
hem hudud memleketlere, hududun her iki taraftan 
15er kilometreyi tecavüz etmiyen bir mmlaka dahi 

linde, hudud ticaretini kolaylaştırmak için bahşedilmış 
veya bahşedilecek olan imtiyazata; 

2 - Akid Taraflardan biri canibinden evvelce 
akdedilmiş veya bilıihara akdedilecek bir gümrük it

tihadından münbais müsaadatı mahsuıaya . 

3. - Türk iyen in, 1923 de Osmanlı imparatorluğun· 
dan ayrılan aı-a:ziye bahşettiği veya ilc:-ride edebilece· 
ti nıenafi ve müsaadatı malısusaya; 

Tatbik edilmeyecektir. 
Madde 4 - Yüksek Akid taraflardan birinin tabii 

veya mamul müstahsalıitının bir veya birkaç memle· 
keti salise arazisinden transit suretile geçtikten sonra 
diğer taraf arazisine idhallerinde menşe memleketten 
doğrudan doğruya idhalleri halinde alınan gümrük 
rüsumundan, harçlardan ve gümrük mürettebatından 

başkasına veya daha yükseğine tabi olmıyacııklardır 
Bu hüküm doğru transit edilen eşya hakkında olduğu 
gibi aktarma, tekrar ambalaj yapılmaaından veya an-

rablie TOU 



F Keşif cetveli 
G- Proje. 
İstiyenler bu evraki 72 ku

ruş mukabilinde yapı işleri U. 
Müdürlüğünden alabilirler. 

Eksiltme 7-12·936 pazartesi 
saat 16 da Nafıa Vekaletinde 
yapı işler i eksiltme kom isyonu 
odasmda pazarlıkla yapılacak-

tır. 

4- Eksiltmeye girebilmek i
çin taliplerin 1087 lira 32 ku 
ruş muvakkat teminat vermesi 
ve yapı müteahhitlik vesikası 

ibraz etmesi ve kendisi mühen
dis veya mimar olmadığı tak
dirde işin fenni mes' uliyetini 
alacak bir mimar veya mühen· 
disi ioşdat müddetince istih
dam edeceğini kabul etmesi 
lazımdır. 

İsteklilerin bu vesikaları sa
at 15 e kadar komisyon reis!i
ğine makbuz mukabilinde ver · 
meleri muktazidir. 

3 -Elektrik Havagazı, 
Kalorifer Tesisat ve 

Malzeme 
Devlet Deıniryolları ve Li
manları U. İdaresinden: 
Muhammen bedeli 889 lira 

18 kuruş olan muhtelif eb' ad· 
da cem' an 16340 metro bakır 

izole tel 7-12 936 pazartesi gü 
nu saat 10 da Haydarpaşada 

gar binası dahilindeki Birinci 
işletme komisyonu tarafından 

açık eksiltme ile satın alına

caktır . 
Bu işe girmek istiyenlerin 

6675 kuruşluk muvakkat te· 
minat ve kanunun tayin ettiği 

vesaikle birlikte eksiltme gü
nu saatine kadar komisyona 
müracaatleri lazımdır. Bu işe 

aid şartnameler Komisyondan 
parasız olarak verilmektedir. 

Posta T.T. Levazım 

Müdürlüğünden 

1- 24 K m uzunluiunda 
kurşunlu kablo ve teferruatı 

kapalı zarfla eksiltmeye konul 
muştur. 

3 Muhammen bedeli 13200 
muvakkat teminatı 990 liradır. 

3- Eksiltme 7 ikinci kanun 
937 tarihinde saat 15 te Anka· 
rada Posta T . T. Umum Mü
dürlüğünde toplanacak Ahm 

komisyonunda yapılacaktır. 
3- Talihler teminatlarını İ· 

daremiz veznesine teslim ve 
alacakları makbuz veya kanu 

MÜNAKASA GAZETESİ 

nen muteber teminat mektublarını ve şartnamede yazılı belgeler
le teklif mektubunu ihtiva edecek olan kapalı ve mühürlü za~f 
la r kanunun tar i fatı daires inde mezkur tarife musadif perşembe 
günü muayyen saatten bir saat evveline kadar komisyona teslim 
edilecektir. 

5- Talibler, resmi gazetenin 7 5-936 tarihli ve 3297 sayılı 
nüshasında çıkan talimatn"!meyc göre müteahhidlik ehliyet vesi· 
kasını haiz olacaklardır. 

6 - Şartnameler Ankarada posta T. T. Levazım Müdürlüğün

den İstanbulda Beyoğlunda Levazım Ayniyat .muav: nliğinden pa · 
rallz verilir. 

4-lıaçlar, Klinik ve İspençiyari al at: 
Sıhhat ve İçt!mai Muavenet Vekaleti Ankara Merkez 

Hıfzıssıha Müessesesi Satınalma Komisyonundan: 
1- Eksiltmeye konulan iş: Bioloji şubesine satın alınacak 

muhammen bedeli 9582 lira 40 kuruşluk alat ve malzeme. 
2- istiyenler şartname ve listesini müessese muhasip ınüte-

medliğinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 5-12·936 cumartesi günü saat l ide yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarfla yapılacaktır. 
5- isteklilerin eksiltmeye girebilınek için 718 lira 68 kuruş 

muvakkat teminat vermesi ve ayrıca en az bir parçada bu nevi 
malzeme ve alat üzerine t 0000 liralık iş yaptığına dair vesika 
ibraz etmesi lazımdır. 

.6- Teklif mektubları 2 ·90 sayılı kanun ahk5 ını da ireııinde 
vaktü zamanile gönderilmesi lazımdır. 

5-Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşa nba, Halı v.s. 

Samsun Vilayet Daimi Encumenden : 

Eksiltm~ye konulan iş: (Vali konağı için alınacak mefruşat ve 
yapılacak ve tamir edilecek esya) 

1- Muhammen bedeli 1251 liradır. 

2 - Muvakkat t,.minah 94 liradır. Teminat İş Bankasına ya· 
tırılarak makbuz ibraz edilmesi şarttır. 

3- Eksiltme İkinci teşrin 23üncü perşembe günü saat 15te 
Vilayet Daimi Encümeninde açık eksiltme usulile yapılacaktır. 

4- Eksiltmeye girecekler cari sene içinde Ticaret Odasında 
kayıtlı olduğuna dair vesika ibraz edeceklerdir. 

5- Şartname, mukavele, proje ve müfredat listes i Encümen 
kalemindedir. istiyenler her zaman görebilirler. 

6- İhale 2490 sayılı kanun hükümlerine göredir. 

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

Alüminiyum Malra Fabrikasından: 

Boz renginde iki milim kalınlığında 120 metre bölme keçe 
satın alınacaktır. Verrneğe talip olanlar niiınunelerile beraber Ka
raağaçtaki Alüminyum matra Fabrikasına ınüıacaat etmelidirler. 

(hususi) 

İstanbul Belediyesinden: 

Hakimiyeti Milliye yatı okulu için diktirilecek 80 takım da· 
ı hili ve 80 takım harici elbise pazarlığa konulmuştur . Bir takım 

elbisenin dikilmesine 150 kuruş fiat tahmin olunmuştur. Şartna

mesi Encümen kaleminde görülebilir. İstekliler 18 liralık ilk te· 
minat makbuz veya mektubile beraber 20· 11-936 cuma günü sa 
at 14 te daimi encümende bulunmalıdırlar. 

20 İkinci Teşrin __.-

Balıkesir Orta Okulları Satınalına Komisyonundan: 

Eşyanın nevi Taktın Tahmin fiatı 
Azı Çoğu Lira 

Kumaşile beraber 
elbise 390 
iskarpin "çift,, 390 

.J20 T. 
420 

7980 
1890 

Depozito 
Lira K. 

598 50 
141 75 

·o 
Eksi 1 trne111 

şekli 

kapalı 
açık eks 

ıılı 
Balıkesir yatılı orta okullarının ilıtiyacı olan yukarda ya . 

iki kalem yiyecek eşyası 15 gün müddetle eksillme1•e konulrıı11.~ 
tur. İhalesi 3·12-93() perşembe günü saat l5te Balıkesir l{üttıır 
Direktörlüğü binasında yapılacaktır . 

11
• 

Kapalı zarfla yapılacak olan elbiseye ait, 2490 numaralı kail lı 
nun tarif atına uygun olarak hazırlanmış zarfların yukarda yaıı . 
günde nihayet saat l.te kadar Komisyon Başkanlığına verilıııe-sı 
gerektir. ,. 

Kunduranın açık eksiltmesine de aynı gün saat 3te başJaıı 
btr 

cağından; kanunun istediği şekilde belgeler ve t eminatla beril 
taliblerin Komisyona gelmeleri lazımdır. 

Şartnameler Erkek Öğretmen Okulu kaleminde mevcııttı'~ 
İstiyenler oradan görebiUrler. Posta parası kendilerine ait olll1a 
üzere taşrada bulunan taliblere de şartnameler gönderilebilir· 

İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 

Miktarı Cinsi Beher Tahmin be· Muvakkat 
metresi deli teminat 

metre Kuruş Lira Lira 
70,00() Çamaşırlık bez 24 16800 1260 

l Yukarıda cins ve miktarı ve tahmin bedeli ile muvakk'1 

teminat mıktarı yazılı 70,000 metre çamaşırlırlık bez kapalı zıı~ 
eksiltmesile ~atın alınacaktır. 

2- Eksiltme istanbul Gedikpaşada Ja.ndarma Dikim Evi bi' 
nasındaki Jandarma satınalma kamisyonunda yapılacaktır. (?) 

3- Şartname ve evsaf puslası hergün sabnalma komisyonııtı' 
da görülebilir. 

4- İsteklilerin ilk teminat mektup veya makbuzlarile kano 

nen İcab eden vesikaları havi mühürlü A:.arflarını eksiltme zaııı' 

nı nda.n bir saat evvel komisyona vermeleri. 

7 - Mahrukat · Benzin - Makine yağlan ve sairt 

Samsun Vilayet Daimi Encümenden: 

Eksiltmeye konan iş: (Memleket hastanesine alınacak 30 to 
Zonguldak maden kömürü). 

1- Muhamm~n bedeli 532 liradır. 

2 Muvakkat teminatı 39 lira 94 kuruştur. Teminat İş Bank' 
sına yatırılarak makbuz ibrazı tarttır. 

3- İhale ikinci teşrinin 30 uncu pazartesi günü aaat l 5 d 

Vilayet daimi encümeninde açık e-ksiltme usulile yapılacaktır . 

4- Şartnamesi encümen kalemindedir. İsteyenler her gün g6 
re bilirler. 

5 İhale 2~90 sayılı arttırma, eksiltme ve ihale kanunu ht 

kümlerine göredir. 

İstanbul Emniyet Direktörlüğünden: 

Direi<törlüğümüz için açık eksiltmeye konulan uı IOO, çog 

125 ton kok kömürün yapılan eksiltmesinde beher tonuna teki 

olunan 19 lira 90 kuruş fiat haddi layik görülmediğinden ilıale· 

24 teşrinisani 936 salı günü saat 15 te yapılmak üzere münak• 
sanın temdidine karar verilmiştir. 

Tenzilatla itasına talib olanlar,n ayni gün ve saatte Vilay' 
muhasebeciliğinde kurulu komisyona müracaatları. 

trepoya vaz ' ından sonra t ransit edilen eşyaya da tat
bik olunur. 

canibinden bir aylık bir mütekaddim ihbarla her za· 
man feshedilebilecektir . 

Ankara, 28 birinciteşrin 19~ 
Bay Büyük Elçi , 

Madde 5 - Yüksek Akid taraflar seyriscfain, tu· 
rizm veya komi voayyajörler hakkında en ziyade mü· 
saadeye mazhar millet muamelesini mütekabilen bahş· 
etmeği taahhüd eder. 

Madde 6 - Yugoslavya ilişik A listesinde göste· 
rilen Yugoslavya menşeli müstahsalatı Türkiyeye ser· 
bestçe ve hiç bir kayıd ve tahdidsiz idhal edecektir. 

İlişik B listesinde göterilen Yugoslavya menşeli 
müstahsalatın idhal ber maddeye tahsis edilen miktara 
münhasır olacaktır. 

Yugoslavya ayrıca Türkiyede mer'i olan · umumi 
kontenjan kararnamesinden de istifade edecektir. 

Madde 7 - Türkiye, Türkiye menşeli müstahsa· 
latı Yugoslavyada serbestçe ve hiç bir kayıd ve tah· 
didaiz idhal edecektir. 

Madde 8 - İşbu mukavelenamenin mer'iyeti esna· 
ıında Akid Taraflardan biri diğer Akid Tarafm idha· 
latını esaslı surette zarardide edecek yeni memnuni
yet veya tedabirle mütekabil emtea mübadelatı müva
zenesini hal~ldar edecek olursa , zarar gören tarafın 

derhal müzakerata başlanmasını talebe hakkı olacak
tır. Eğer müzakerata başlanmak talebinin dermeyan 
edildiği tar;hten itibaren bu müzakere bir aylık bir 
müddet içinde müşterek bir itilafta yeni bir sureti 
teııviyeye müncir olmana işbu mukavelename mena· 

fii haleldar olduğu kanaatıııda bulunan Akid Taraf 

Madde 9 - Her türlü alacakların, işbu ticaret mu
ka •elenamesinin meriyeti müddetince icra olunan ti
cari mubadelelere aid olanların her iki taraftan öden· 
mesi ve her nevi para münakalesi bu gün imzalanan 
ve Ticaret ve Seyrisefain Mukavelenamesinin cüz'ü 
mütemmimini teşkil eden Kliring Anlaşması ahkamı 
mucibince yapıl~caktır. 

Madde IO- işbu Mukavelename 5-l 1-936da meri
yete gireqe~ ve bir senelik bir devre için muteber 
olacaktır. lkı aylık bir ihbarla feshedilmezse aynı müd-
detlik bir devre ıçin kendiliğinden uzayacaktır. 

Ankarada, 28-10-936da tanzim edilmiştir. 
Branko Lazarevitch Numan Menemencioğlu 

Ankara, 28- birinciteşrin-1936 
Bay Elçi , 
Bugün imulanan Ticaret ve Seyris~fain Mukavelena· 
mesine bağh menşe şehadetnamesi nümunesinde gös
terildiği üzere kliring hesablarında emtaa bedelinin 
FOB kıymet üzerinden hesap edileceğinin, son gün· 
lerdeki müzakerata atfen, Zatı Devletinize arzile müf· 
tehirim . 

İhtiramatı faikamı lUtfen kabul buyurunuz, Bay Elçi. 
Hariciye Vekaleti Katibi 

Umumisi 
Büyük Elçi 

Numan Menemencioğlu 
Bay Branko Lazarevitch CenabJarı 

Yugoslavya Kıralı Hazretlerinin 
Orta Elçiıi 

Bugünkü tarihli berveçhizir mektubunuzu aldığı 

Zatı De"letinize bildirmekle müftehirim: 
Bugün imzalı.nan Ticaret ve Seyrisefain Muka~ 

lenamesine bağlı menşe şeh .. detnamesi nümunesind 
gösterildiği üzere kliring hesablarında emtaa bedelit11 

FOB kıymet iizerinden hesap edileceğinin , son gii 
lerdeki müzakerata atfen, Zatı Devletinize arzile nıD 
tehirim. 

İhtiramatı faikamı lıitfen kabul buyurunuz, Bay El 
İşbu işarınızdan dolayı Zatı Devletinize te,ekkür 

mubteviyatile mutabık olduğumu, Hükümelin namıtl 
beyan ederim. 

ihtiramatı faikamı lıitfen kabul buyuruotJ 

Bay Numan Menemencioğlu 
Hariciye Vekaleti Umumi Katibi 

Büyük Elçi 

A. listesi 
Türk tarife numarası 

136 

341 D 
494 BJ,2 

Bay Büyük E1' 

Yugoslavya Etçi 
B. LazarevitC~ 
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Samsun Halkevi Başkanlığından: 
Halkevimizin kışlık ihtiyacı olan 30000 kilo odun pazarlık su

retile alınacaktır. İsteklilerin şartlarını öğrenmek üzere hergün 
Halkevi ldare memurluğuna baş vurmaları ilan olunur. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
1 Ankara garnizo=ı kıtaatı ihtiyacı için açık eksiltme ilt• a-

lınacak olan 12.00o kilo gürgen odunununa eksiltme günü istek
li çıkmadığından bir . ay zarfında .pazarlıkla alınacaktır. 

2- Odunun tutar. 240 lira olup muvakkat teminatı 18 lira 
70 kuruştur. Şartnamesi hergün komisyonda parasız görülür. 

3 - istekliler kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesika ve le
rninat makbuzlarile hergün müracaatlarında .. pazarlığı yapılmak 
Üzere Lv. amirliği satıoalma komisyonuna muracaatları . - fi+ _.....,.,..-=-
8-Müteferrik 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
Hava için 4 aded muhtelif fabrika tezgahı kapalı zarfla ek

siltmeye konulmuştur. Tahmin edilen bedeli 17,000 lira olup ilk 
teminat parası 1275 liradır. İhalesi 8-1-937 cuma günü saat 15te
dir. Şartnamesini M M. Vekaleti Sat~nalma Komisyonundan biz
zat alabilirler , Eksiltmeye gireceklerın 2490 sayılı kanunun 2, 3 
üncü maddelerinde istenilen belgelerle birlikte teminat ve teklif 
rnektublarını ihale gün ve saatinden en geç bir saat evveline 
kadar Ankarada M. M. Vekaleti Satınalma Komrsyonuna verme
leri. 

Posta T. T . Levazım Müdürlüğünden: 
1- Satınahnma.sı lazımgelen 15860 kilo saf çinkonun 16· 11 -93 6 

tarihindeki eksiltmesine talip zuhur etmediğinden eksiltme müd
deti IO gün daha uzatılmıştır. 

2- Muhammen bedeli 3807 lira muvakkat teminatı da 286 li· 
radır . 

3 - Eksiltme 27-11-936 günü saat 15 te Ankarada Posta T. 
T. Umum Müdürlüğünde satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

4 Talipler teminatlarını idaremiz veznesine teslim edecek 
ve alacakları makbuz veya kanunen muteber Banka teminat 
mektubu ve şartnamede yazılı vesikalarla beraber mezkur güne 
rnüsadif cuma günü saat 15 e kadar komisyona ınüracaa.tleri. 

5- Şartnameler Ankarada Levazım Müdürlüğünden lstıınbul
da levazım Ayniyat muavinliğinden parasız verilecektir. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
1- Hepsine biçilen e leri 435 lira olan 220 tane seyyar hasta

ne sıhhiye bölüğü sandığı pazarlıkla yaptırılacaktır. 
2 - Pazarlığı 5-12·936 cumartesi günü saat IOda M. M. V. Sa

hnalma Komisyon<!a yapılacaktır. 
3 Şartname ve örneği hergün Komisyonda görülebilir. 

MÜNAKASA GAZETESİ 

İnhisarlar U. h!iüdü_-liiğünden: 
--~- -~--·---~~ 

50 000 Adet 50 lik tuz çuvalı 
50 000 ıı IOO lik tuz çuvalı 

- -- - - _______ .... 

1 Yukarda miktar ve nevi yazılı 100 bin adet tuz çu-
valı şartnamesi mucibince pazarlıkla satınahnacakhr. 

2 - Pazarlık 27-1 1-936 tarihine rastlıyan cuma günü 
saat 16 da Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

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

5- İsteklilerin pazarlık ıçm tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7.5 güvenme paralariyle birlikre adı geçen komis-
yona gelmeleri ilan olunur. (3063) 427 1- 3 

• ,.. . 
1- Şartnamesi mucibince muhtelif renkte 2516 kilo 

matbaa mürekkebi pazarlakla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 30-11-936 tarihine raslıyan pazartesi gü· 

nü saat 15te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin

deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

4 - İsteklilerin pazarlık içi ı tayin olunan gün ve saat

te yüzde 1,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko
misyona gelmeleri lazımdır. (27 48) 396 3-4 

* • • 
1 - Cibalide kutu Fabrikasında yapılmakla olan fi litre

li içme suyu tesisatına ilaveten 207.65 Jira keşif bedelli 
su tesisatı pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2- Pazarlık 2-12-936 t arihine raslıyan çarşamba günü 
saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 isteklilerin keşifnamesini görmek üzere her gün 
pazarlık iç in de tayin olunan fÜn ve saatte yüzde 1 ,5 
güvenme paralarıy le birlikte adı geçen komisyona gelme. 

1f ratelli S PERCO 
Galata Gümrükleri karşısında 

Hürdaverdigir Han. 
Telefon: 44792 

Amsterdam · Kompani Ro.1al 
Neerlandez dö Navigasyon a 
vapör Anvers, Rotterdam, A · 
msterdam ve Hamburg için ya· 
kında hareket. 

HERCUEES yük alır 16-20 nov. 

TIBERIUS ,, 21 - 25 ,, 
HERMES ,, 26 30 ,, 

Neerlandez kompanyaaının 

nehri vapurları limanlar İ rİn 
hususi ve seri seferler . 

Bütün limanlar için Neer· 
hndez Kumpanyası ile anlatıl 
mak suretile bütün dünya li· 
manları içi"n doQ'ru kon4imen· 
tolar verilir. 

İTHALAT SER VİSI 

Amslerdamdan 

vapurlar. 

TIBERIUS 
HERMES 
VALCANUS 

beklenilen 

19 2nci Tef . 
26 ,, 
30 ,, 

Amsterdam için yakında hareket 
TITUS 23 Nov. 

ıtalyao Seyahat Kumpanyası 

Dünya seyahat tetkilatı 
Götürü .eyahat 

Otellerde oda tutulması 

Deniz yolu biletleri 
Hava yolu 

" 

4- Eksiltmeye girecekler 32 lıra 62 kuruşluk ilk teminatlarile 
birlikte pazarlık gün ve saatinde M. M. V. Sahnalma Komisyo- , }eri ilan olunur. (2976) 419 2 - 4 

Demiryolları ,, 

Bagajların sigortası 

italyan demir yollarında 
yüzde 50 tenzilat 

n unda bulunmaları. 
• • • 1 İnhisarlar için 100000 adet tuz çuvalı alınacaktır. Bak: nhi-

ıerlar U. Müd. İlanlarına. 

İstanbul Belediyesi ilanları 
Belediye Hasi:ahanelerile Müessesatına lüzumu olan 

ecza ve edevat· kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur . Bu 
ecza ve edevatın hepsine 23981 lira 85 kuruş fiat tahmin 
olunmuştur. İstekliler her müessese için ayrı ayrı fiat tek
lif edeceklerdir. Eksiltme 1- ı 2-936 salı günü saat l 5te 
Daimi Encümende yapılacaktır. Şartname ve listesi Leva
zım müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 N . lu kanun
da yazılı vesika ve 1798 lira 64 kuruşluk ilk teminat mak
buz veya mektubile beraber teklif mektublarmı havi zarf
larını yukarda yazıh günde saai: 14e kadar Daimi Eneli· 
mene vermelidirler. (B) 417 

503 
511 A, 8 , C 
535 A 
566 
568 
859 B, C 

341 
342 
346 
362 
378 
378 
378 

İnhisarlar İstanbul 
Başmüdürlüğünden: 

Beyoğlunda İstiklal caddesinde 137 No. da ki 2 No. 
lu satış mağazamızda mevcut 7 42.50 lira keşif bedelli 
1731 şişe lctvanta açık arttırmaya konulmuştur. 

Arttırma 30-11 -936 pazartesi günü saat 14 de Kaba -
taşta Başmüdürlük binasında yapılacaktır. 

Nümuneler hergür1. Beyoğlundaki satış mağaıamızda 
ve buna müteallik şartname ve Başmüdürıyet muhasebe 
şubesinde görülebilir. isteklilerin muayyen gün ve saatte 
yüzde 7,5 nisbetinde teminat akçelerile birlikte Başmü
dürlüğümüz komisyonuna müracaatları. (2814) 408 4-4 

Galata Gümrükleri kartısında 
Hudaverdirar han 

Telefon: 44792 

da FRATELLI SPERCO 

nezdinde C. 1. T. ye milra · 
ca•t olunur. 

1 mtiyaz sahibi ve yazı itleri 

Diı·ektörü: lımail Girit 

Basıldığı yer: ARTUN Ba11mevi 

Galata Billur sokaık No. 10 

c 5 000,, 
A 5 000 

Türkiye·Yue:oslavya Klirin~ ihtilafı 

c 500 ,, 
1 (}()() 

" A,B 1 000 ,, 
c l 000 

" D 5 000 ,. B. listesi 
379 1 C2 5 000 " 

Yugoslavya Kırallığı Milli Bankası ve Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Banka11, tediyat munzenesi pren
sibine müsteniden, Yugoslavya ile Türkiye arasında 
matlubatın ve nakli nukudun mevzuatı atiye daireıin
de tanzimini karalaştırmışlardır. 

Madde 1 - Yugoslavya ile Türkiye arasında her 
nevi matlubatın ve nakli nukudun tesviyesi itideki 
maddelerde gösterilen tarzda klirinr yolu ile yapıla· 
caktır . 

Türk tarife numarası 

87 
106 A 
I07 A 
109 
118 
125 A 2 
137 

den 234 B 

Verilen kontenjanlar 
-~--- -

500 kilo 
3 000 ,, 
3 000 ,, 
2 000 ,, 

500 ,, 
500 ,, 

500 " 
2 000 " 

Yalnız toz ve mayi halinde çamatır müstahzaratı. 
l(eııdiliğinden uzayarak tecdid edilmemek ve bir de 
ftya münhasır olmak üzere 

234 E 5 000 ,, 
276 D 15 000 

" den 297 A 1 500 ,, yalnız büro 
306 A 2 000 ,, efy&aı 

324 c 5 000 ,, 
328 A 10 000 ,, 

379 1 02 
379.2 A2,3 
379 2 81,2,3 
379 2 Cl,2,3 
379 l Dl,2,3 
385 
394 
400 
401 
418 
427 

469 

den 469 

535 B 1 
535 B 2 

B 

30 000 Kilo 
15 000 ,, 

5 000 " 
2 000 " 
3 000 ,, 
5 000 " 
2 000 " 500 ,, 

500 ,, 
500 ,, 
500 ,, 

5 000 ,, 
500 ,, 

30 000 Yalnız beyaz 
çimento ve manye
ziumlu çimento 

2 000 000 Yalnız denizaltı 
inşaatında kullanı -

lacak çimento 

Madde 2- Birinci maddede zikrolunan herhangi 
bir Türk matlubu ve nakli nukud, vacibüttediye meb
lağın Yugoslavyada Yugoslavya Milli Bankasına Dinar 
olarak tediyesi suretile tesviye ve icra edilecektir. 

Yu109lavya Milli Bankası tahsil ettiti mebaliti 
4üncü madde ahkamına tevfikan Türk lirasına tahvil 
ettikten sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
namına açacatı faizsiz bir Türk lirası hesabına mat
lup kaydedecektir. 

Madde 3 Birinci maddede zikrolunan herhangi 
bir matlup ve nakli nukud, vacibüttediye meblitın 
Türki.yede, Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka11na te
diyeıi surelile tesviye edilecektir. 

(Devamı var) 
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1 ere Annee No. 205 

Objet de l'adjudication 

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

Constr. laboratoire phytopathologie a l'lnstitut Cen· 

GAZETESİ 
Journal Quotidien des Adjudications 

VENDREDI 

' 14497 631087 32 Gre a gre Depart. Construc. Min. Trav. Pub. 7-12-36 16,,, 
_ tral Lutte Agricole (aj.) (cah. eh . 72 P .) --·-- - -=.=c~--.....,.------ ...:;;.........,---=-....,. __./ 

Ameublement pour Habitation et 
Bureaux- Tapisserie- ete. 

Ameublement pour le Konak du Vali et reparation 1251 - 94 - Publique Com. Pc:rm . Vilayet Sam3oun. Secretariat Vilayet Samsoun . 23·11·36 15 -
certain effets. 

--------------~~~--~~~~~~~--~~~ --~---~--~~~·'--".......-~-· -~~~~~--~----~~~~~ -~~~~--~--------~~-----·-~--~~- ___,,.,, 
Habillement - Chaussures et Materiel. 
Toile pour linge : 70000 metres. 
Costumes (av~c l'etoffe): 390-4'20 pieces. 
~ıcarpins : 390~420 paires. 

16800 - 1260 Pli cach . Com.Ach.Comm.Gendarm.G.pacha ? 
3-11-36 
3-12-36 

-
7980 598 50 

" 
Dir . lnslruction Publique Balıkessir. Ec. Normıale pr. Garçons, 8alikesaiı 15 ,,,., 

15 / 1890 141 75 P ublique " Feutres gris (2mm .)pour gourdes: 120 metres (prive). 

Confection de costumes pour l'interieur: 80 pieces 
pour I 'exterieur : 80 pieces- (pour internat Ha
kimietimillie). 

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

Fil de cuivre isole : 16340 metres. 
Cable ıous plomb avec acce1Soires : 24 km . (ai±.._ 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques -
lnstrumcnts Sanitaires - F ourniture pour Hôp. 

lnstruments et materiel pour la section de Biologie 
de l ' lnsti tut. 

Combustible - Carburant- Huiles 

F ab. gourdes en alumin ium Kara-
a5!'hatch (lstanbul). 

L 150 lap. 18 - Gre a grc Com Pernı. Municipalite Istanbul. 

-

889 18 66 75 Publique 1. C om. Expl Ch.Fer Etat H.pacha. 
13200 - 990 Pli cach. Direction G en. Pl T. Anhra. 

9582 40 718 68 Pli cach. Com. Ach lnstitut Central Hygie· 
ne Ankara. 

Charborı mineral de Zongouldak: 30 tonneı (pour 532 - 3.:\ 94 Publique Coır.. Perm. Vilayet Samsoun. 
Direction Generale SOrete lstanbul hôpital regional). 

Coke: 100-125 tonnes (ai .). L.19,901a t. 
" Bois de chauffage : 30 tonnes. Gre a gri> 

Bois de charme : 12000 kilos (ai.) (pour garnison 240 - 18 70 
" 

Admin . Maison du Peuple,Samsoun 
Com. Ach. Dir Intend. Ankara. 

Ankara). 

Divers 

Etablis de fabrique: -1 pieces (pour les besoiııs de 17000 - 1275 Pli cach. Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara. 

l'a eronautique ). 
Sacs de sel : 50000 de 50, 50000 de 100. 
Zinc pur : 15860 kilos (aj.). 3807 - 286 -

Grc a gri> 
Publique 
Gr e a v e 

Com.Acıh Econom.Monop.K.tache 
Directio n G en. PTT. Ankara. 
Com Ach Mın. Def. Nat Ankara. Caisses pour ambulance : 220 pi eces. 

B) Adjudica tions a la surenchere 

Canevas: 4275 lcilos- Jute : 3059 kilos- Grosae 
ficelle : 765 lc:ilos (uaages). 

Troncs d'arbres diveu: 230 piecea. 

Lois, Oecrets lois, Traites de Commerce 

Convention de commerce et de navigation 
Turca. Yougoslave. 

-2 -

Art. 3-La clause de la na ti on la plus f avorisee, con· 
clue avec un tiers Etat et stipulee dans les articles ci
haut mentionnes ne sera pas appliquee: 

1- Pour tous privileges accordes ou qui seront ac· 
cordes par l'une des deux Partiss Contractantes auıc 
pays limitrophes, dana une .zone ne depassant pas 15 ki
lonıetres de chaque côte de la fronticre, en vue de faci 
liter les transactions de commerce sur le.s frontieres. 

2 Pour toute concesaion r esuhanr d'une union deua· 

435 - 37 62 

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

il DirectionGerıerale VakoufsAnkara. 

tions douanieres , autres que et superieures a cıılles, qui 
leur seraient appliquees, au cas oıl ils seraient importes 
directement de leur pays d'origine. 

Cette stipulation concerne tant !es marchandises en 
transit direct que ce lles, 4ui sont transitees, apres etre 
transbordees, reemballees ou entroposees. 

Art . 5- Les Hautes Parties Contractantea s'engagent 
a s'accorder r ı:'. ciproquement le trait,men t de la nation la 
plus favorisee au sujet de la navigation, du tourisme et 
des commis voyageurs. 

Art. 6 - La Yougoslavie rourra exporter librement, 
sans aucune condition et sans limite, en Turquie, les pro
duits d'orig ine Yo ugoslave specifies sur la liste A an· 
nexee. 

Secret. Municipalite lstanbul. 

' 

--------- - -------

Dir.Econom. PTT.Ankara·ls_tanbul. 

Secretariat Vilayet Samsoun. 

Dir. Econom. PTT. Ankara-l•tanbul 

20-11-36 14 

'"""-____ ı__..... 

7-J 2-36 
7-1-37 

ı------

5-12-3& 11 ,,., 

ı___, 

30-11-36 15 ,., 

24-11-36 ] 5 ,,. 
touı les jours -

Un mois _.. 

27-11-36 
27·11-36 
5·12·36 

15 ,, 

16 ~ 

ıs ,, 
10 ,., 

----------____ ,__) 

8-12-36 

25-11-36 

10 " 

15 " 

J 

tie Contractante, la Partie emdomınaa-ee aura droit J 
reclamer a proceder immediatement a dea pourparlers 
relatifs. Et si les pourparlera enıages n'aboutiaıent p 
d'un commun accord, a un modua vivendi qıtelconqu 

dans le delai d'un mois, İl partir de la date de la !ecl 
matioo formulee en vue d'y proceder, la preıente Co 
vention pourra etre resiliee, par un preavis d'un mois, 
la part de la Partie Contractante, qui serait convainc 
que, les interets de la presente Convention ıont leses0 

Art. 9- Tout payement, qui ıera effectuee de de~ 
côtes, pour toutes creances, ainai que pour toUl echaııl 
commercial execute au cours de l'application de la pı 

sente Convention, de meme que, tout transport de ıı 

meraire. doivent etre operes conformement aux atipıl 

tions do l'accord de clearing, coDatituant la partie iııl 
grante de la Convention de Commerce et de navi~ 

niere conclue anterieurement ou qui sera conclue ulte
rieurement par l'une des Parties Contractanbes, 

L'exportation des produits d'origine Yougoslave, spe
cifies sur la lis te B. sera effectue conformement a la 
quantite d~signee pour chaque artıc le. En outre, la You

goslavie bene ficiera du decret-loi relalif au conti ngoenle 
ment ge neral, en vigueur en Turquie. 

ltion signee en ce jour. 

3J- Pour :tous benefices et concessions, que la 
Turquie a accordeı et qu'elle accordera danı l'avenir a 
touı les territoires s eparces de l'E.lllp'ıre Ottoman en 
1920. 

Art. 4- Au cas ou, les produits naturels ou façonn es 
de l'une des Hautes Parties Contractanteı devont impor
tes dans le territoire de l'autre Partie, aprt:s avoir tra
vers ı;! le territoire d'un ou de plusieurs pays tiers, ils ne 
doivent pas etre greves de taxos, charges ou contribu-

Art. 7 - La Turquie pourra exporter en Yougoslavie 
librement, sans aucune condition et sans limites, les pro
duits d'origine Turque. 

Art. 8 Au cas ou, l' une des Parties Contractantes 
aurait altere, au cours de l'applicatıon de la presente con 
vention, la balance de l't'•change des marchandises, par 
une nouvelle prohibition o u par de nouvelle.ı mesures en
dommageant efficacement les importations de l'autre Par-

' 

Art. 10- La preıente convention entre en virı.ı• 
le 5 Novembre 1936 et aera valable pour la periode d' 
an. 

Au cas ou elle n'est pas resiliee, par une notificıt1 

avant dcux moiı, elle sera automatiquement coHider 
comme renouvelee pour une periode de meme duree· 

F ait a Anlcara, le 28 Octobre 1936. 
Branko Luarevitch Numan M~nemencioglı.ı 

(a auivre) 


