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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin 

3 AYLIGI 
6 
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" 

Kuruş 

450 
tJ;)O 

150(\ 

Ecnebi memleketleriçin 
12 aylı~ı 2700 

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

Yıl: 1 Sayı : 206 

İÇiNDEKİLER: 

a) Miinakasalar 

•• 

GAZETESİ 
Hergiin çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

CUMARTESİ 

İstanbul Levazım Amirliği 
Satmalma Komisyonundan: 

İDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No 3 ve ..ı 

GaLL1, Perşembe p z '!.n 

İ L AN ŞAR fLARI 

ldareh :ıoeınizde görüşul :.ır 

Telegr.: lst. MÜNAKASA 
Tele fon : 42425 

Posta kutusu N. 1261 

21 İkinci Teşrin l 936 

• ,. . 

Kanunlar, Kararnameler Ticaret Muhadeleri 

İdareleri İstanbul Levazım 
Amirliğine bağlı müessaseleı· 
için 2500 liralık arpa 2-t·Jl-936 
sah günü saat 14te Tophanede 
Satınalma Komisyonunda pa 
zarlıkla alınacaktır. Kali temi· 
nah 375 liradır. Şartname ve 
nümunesi Komis~ onda görüle
bilir. İsteklilerin bcili saatte 
Komisyona gelmeleri. 

Harp Akademisi eratı için 10 ton k ·- ı f.uu!p 8-12-936 sah 
günü saat 15te Tophanede Satınalma K'.) nisyonunda açık eksilt
me ile alınacaktır. Tahmin bedeli l 100 liradır. İlk teminatı M2 
buçuk liradır. Şartname ve nümunesi Komisyonda görülebilir. İ!i· 
teklilerin belli saatte kanuni vesikalarile Komisyona gelmeleri 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 1 

2 İlaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane levazımı 
Sıvas Tüm Arttırma Eksiitme Komisyonu Başkanlığından. 

1- Sıvast:l ki askeri hastanenin senelik ihtiyacı olan 10000 
kilo koyun eti açık eksiltmeye konulınu"?tur. 3 - inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

4 

5 
Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v. s. 

2- İhalesi 30 l l-93(i paz:aı·tesi günü saat 15te Sivasda tug 
binasında yapılacaktır. 

6 
1 
8 

Matbaa işleri - Kırtasiye · Yazıhane Levazımı 

Elektrik-Havagazı·Kalorifer tesisat ve Malzemesi. 
Müteferrik l ı 

! ~ 

* • * 
İdareleri istanbul Levazım 

Amirliğine bağlı müesseseler 
için 2500 liralık yulaf 2..J-1 l-H36 
salı günü saat l t,30da Topha
nede Satınalma Komisyonun
da pazarlıkla alınacaktır. Kati 
teminatı 375 liradır. Şartname 

ve nümunesi Komisyonba gö 
rülebilir. 

3 Muhammen bedeli ,,000 lira olup ilk teminatı 22) liradır 
istekliler şartnamesini hergün komisyonda görebilirler. 

4- İsteklilerin tecim odasından alınmış vesikaları ve ilk te· 
minatlarile ihale günü ve saatinde komisyona müracaatları. 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

' 1 
b) Müzayedeler 

Müteferrik: 

~ ...... n=-s = 
ZZFV9 fi m MI?«*~ 1 2-İlaçlar, Klinik ve İspençiyari ahit: 

a) MÜNAKASALAR Sıhhat ve İçt!mai Muavenet Vekaleti Ankara Merkez 

Hıfzıssıha Müessesesi Satınalma Komisyonundan: 1-Erzak. Zahire, Et ve Sebze: 

Kırklareli Askeri Kıtaatından: 

1- Eksiltmeye konulan iş: Bioloji şubesine satın alınacak 

muhammen bedeli 102..J7 lira 40 kuruşluk alat ve malzeme. 
2- İstiyen1er şartname ve listesini müessese muhasip müte-

Tüm birlikleri ihtiyacı için açık eksiltme ile 28000 kilo nohut 
satın alınacaktır. Muhammen fiyah 12 kuruştur. Tutarı 3360 lira· 
dır. İlk teminatı 252 liradır. Şartname ve nümunc.oi hcrgün Tüm 
satınalma komisyonunda görülebilir. İhalesi 14-12-936 pazartesi 
günü saat 15te Kırklareli Satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
isteklilerin kanuni vesikalarile belli gün ve saatle satınalma Ko
misyonunda müracaatlara. 

Harp Akademisi eratı için 
1 l ton bulgur 8-12-H36 salı gü· 
nü saat 1-lte Tophz.nede Satın
alma Komisyonunda açık ek
siltme ile alınacaktır. Tahmin 
bedeli ?457 lira 50 kuruştur. 

İlk teminatı 109 lira 31 kuruş· 
tur. Şartname ve nümunesi Ko 

, misyonda görülebilir. İsteklıle
rin belli saatte kanuni vesika
larile Komisyona gelmeleri. 

medliğinden alabilirler. 
3 Eksiltme 5-12-936 cumartesi günü saat 11 de yapılacaktır. 
4- Eksiltme kapalı zarfla yapılacaktır. 
5- İsteklilerin eksiltmeye girebilmek için 768 lira 20 kuruş 

muvakkat tem inat vermeı.i ve ayrıca en az bir parçada bu nevi 
malzeme ve nlat Üzerine 10000 liralık iş yaptığına dair vesika 
ibraz etmesi lazımciır. 

* • • 
Konyanın 19300 kilo sade yağına istekli bulunmadığından 

IH-l t-936 gününden itibaren bir ay içiode pazarlığa bırakılmış ve 
ilk pazarlık 24·11-936 salı günü saat 15te yapılacağı ilan olunur. 

• • • 
Harb Akademisi eratı iı;:in 

7 ton nohud 8-12-936 salı günü 
saat 14,30 da Tophanede satın· 
alma komisyonunda açık ek
siltme ile alınacaktır. Tahmin 
bedeli 875 liradır. İlk teminatı 
65 lira 62 kuruştur. Şartname 
ve nümunesi kom:syonda gö· 
rülebilir. İsteklilerin vesi kala· 
larile belli saatte komisyona 
gelmeleri. 

6- Teklif mektubları 2193 sayılı kanun ahkamı dairesinde 
vaktü zamanile gönderilmesi lazımdır. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

--
İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Ordu Sıhhi ihtiyacı olan 58 kalem bevliye alatının üstüncü 
nam ve hesabına açık eksiltme ile 7·12-936 pazartesi günü saat 

~ 14 de ihalesi yapılacaktır. Muhammen tutarı 1182 lira 50 kuruş-); 
tur. Şarlr_H1mesi her gün öğlenden evvel komisyor.unmuzda görü
lebirler. lstekiilerin 89 liralık ilk teminat makbuz veya mektub
larile beraber belli gün ve saatinde Fındıklıda komutanlık satın· 
alma komisyonuna gelmeleri. 

Urfa vilayeti Daimi Encümeninden: 

İstanbul komutanlıjına bağlı birlikler hayvan:ıb için 75 ton 
yulaf açık eksiltme ile 7-12-936 da pazartesi günü saat 14,30da 
ihalP.si yapılacaktır. Muhammen tutarı 4687 lira 50 kuruştur. Şart· 
namesi her gün öğleden evvel komisyonumuzda görülebilir. İstek
lilerin 352 liralık ilk teminat makbuz veya mektublarile beraber 
belli gün ve vakti muayyeninde Fındıklıda komutanlık satın-ılma 
komisyonuna gelmeleri . Urfa Memleket hastanesi için alınacak ilaçlar hakkında Cum· 

Kanunlar, Kararnameler,Ticaret muhadeltri 

Türkiye ve Yugoslavya Ticaret ve 

Seyrisefain Mukavelenamesi 

-2-

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tahsil ettiii 
mebaliği 4 üncü madde ahkamına tevfıkan Dinara 
tahvil ettikten sonra Yugoslavya Milli Bankası namı· 
na açacağı faizsiz bir Dinar hesabına matlub kayde
decektir. 

Madde 4. Türk liralarının dinara, ve Dinarların 
Türk lirasına tahvili aşağıda gösterilen tarzda yapıla· 
caktır: 

Türkiye Cumhuriyet Bankası her ne zaman lüzum 
görürse, intihab edeceği mutav:ıssıt dövize nazaran 
Türk lirasının fiatını Yugoslavya Milli Bankasına tel · 
Rrafla bildirecek; Yugoslavya Milli Bankası da her 
ne zaman lüzum görürse intihap edeceği mutavassrt 
dövize nazaran Dinarın fiyatını Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasına telgrafla bildirecektir. Dinar-Türk 
lirası mualeleti bu suretle telgrafla bildirilen rayiçler 
eııaaına müsteniden hesap edilecektir. 

Türk lirası ve Dinardan gayrı bir para ile muhar· 

rer her nevj matlup, icabı hale nazaran tahsilatın vu
ku bulduğu mahallin resmi rayicine göre bilhesap 
Türk lirası veya Dinara tahvil edilecektir. 

Madde 5.-Her iki akid banka, kendilerine 2 inci 
ve 3 üncü maddelerde muharrer şeraite tevfikan vu· 
ku bulacak teslimat için matlub ihbarnamelerini gü-

nü gününe birbirlerine göndereceklerdir.: 
Her matlub ihbarnamesinde, tahsil olunan meblağ 

ile icabına göre Dinar veya Türk lirası mukabili mu
sarrah bulunacaktır. 

Dinar ve Türk lirasından gayrı bir döviz ile tedi· 
yeei mevcut mebaliğin ihbarnamesinde mevzuu bahis 
dövizin meblağı dahi yazilı olacaktır. 

Bundan başka ihbarname, hak sahibine tediyeyi 
ifa ettirecek bilumum lüzumlu kayıdları da ihtiva e
decektir. 

Madde {).- Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka· 
sından ihbarnameyi alınca Yugoslavya Milli Bankası 

hak sahibine tediyesi Türk lirau hesabının mevcuda
tı hududu dahilinde ve teslimatın ta·rihi sırasilc ya· 
pılacaktır. 

Yugoslavya Milli Bankasından ihbarnameyi alınca 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hak sahibine 
tediyeyi Dinar hesabının mev( udatı hududu dahilinde 
ve teslimatın tarihi sıral'lile yapılacaktır. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yugoslavya 
Milli Bankasından alacağı matlub ihbarnamelerinde 
muharrer Türk liralarını günü gününe Dinara tahvil 

edecektir. Şaycd Dinar he~abı kafi mikdar mevcuda 
malik değilse Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

Türkiyede yeniden yeniye teslinıat ile Dinar hesabın

da mevcud teraküm etmesine intizar edecektir. 
Madde 7 - İşbu itilafnamenin mevkii mer'iyete 

girmesinden itibaren mütekabilen yapılacak bilumum 
iluacat emtaasına bu itilafoameye merbut nümuneye 
göre nüshateyn olarak tanzim edilecek ve ihraç eden 
memleketin Ticaret ve Sanayi Odasınca ita edilip it
hal eden memleketin konsolosu tarafından imza olu· 
nacak bir menşe şehadetnamesi terfik edilecektir. 

Menşe şehadetnamelerinin B işaretli nüshai sani
yeleri idhalatı yapan gümrük idarelerince mühürlene
rek emtaayı idhal eden memleketin ihraç bankasına 

gönderilecektir Her iki banka bu vesaikı matlub ih· 
barnaınelerine ra blen birbirine göndereceklerdir. 

Madde 8 - İkı akid memleketten biri menşeli o
lup Jiğer memleketin topraklarındaki sergilerde ve 
panayirlerde teşhir edilen ve satılan mahsulatın be· 
delleri kliring yolu ile tesviye olunacak ve şu kadar 
ki bu maddelerin idhali ve satışı, sergi ve panayir· 
lerin açıldığı memleket ahkamı kanunıyesince müsa· 
ade edilmiş olmak şartile, mezkur bedeller teslimatın 
tarih sırasına tabi olımyacaktır. 

Madde 9 - işbu itilafnamenin feshi halinde, iti· 
lafnamenin mer' iyeti hitamına kadar, iki taraf akde· 
dilmiş borçların tasfiyesi emrinde vuku bulacak les· 
limatı kabule devam edecektir. 



Sayfa 2 

huriyet ve son posta gazetele
rinde 1 l , 12, 13, 14-11-936 ta
rih !erinde çıkan ilanın eksilt
me müddeti 27-1 1-936 tarihine 
uzatıldığı ilan olunur. 

Milli Müdafaa Vekaleti 

Satınalma Komisyonundan: 

1- Biçilen ederi 1978 lira 
olan 2 tane elektro kardiyograf 
açık eksiltme ile ahnacalı.tır. 

2- Eksiltme 7 birincikanun 
936 pazartesi günü saat ] l de
dir. 

3- İlk teminat 148 lira 35 
kuruştur. 

4- Şartnamesi hergün M. M. 
V. Sa. Al. Ko. dan alınır . 

MÜNAKASA GAZETESi 

4-·Mensucat . Elbise · Kundura Çamaşır v .s. 
~~~~~~~~~~~~~ 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum 
idaresinden: 

Muhammen bedeli 1460 lira olan 192 metre lacivert elbiselik 
kumaşla 172 metrf" kaputluk kumaş 21-11-936 cumartesi günü 
saat 10 da Haydarpaşada 1 inci işletme komisyonu tarafından 

pazarlıkla satın alınacakhr. 
İsteklilerin 109 lira 50 kurus muvakkat teminat ile kanunun 

tayin ettiği vesikalarile ve kanunun 4 üncü maddesi mucibince 
işe girmeye manii kanuni bulunmadığına dair beyanname verme 
lazımdır. 

Bu işe aid şartname Haydarpaşada 1 inci işletme komiayonu 
tarafından parasız olarak verilmektedir. 

Ankara Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 

Cinsi ve miktarı Muvakkat teminatı ve tutarı 
.. • • Lira K. Lira K. 

Cerrahpaşa hastanesi için Yün çorap 3500 Çift 136 50 1820 00 
Rontgen Levazımı alınacaktır. ,, far~ile 700 adet 40 50 540 00 
Bak: l~tanbul Belediyesi İlan· Fildi koz fan ile 1400 " 94 50 1260 00 

~n~. Pijama 350 takım 61 69 822 50 

3·lnşaat- Tamirat-Nafıa I ~r::~ıgömleği ~::g a:et ~~ : 1 ~~~ ~ 
işleri veMalzemesi-Harita Nevresim 800 " 186 oo 2480 oo 
-- yatak çarşafı 800 " 84 00 1120 00 

M. M. V. Satınalma 2 53 567 00 
Komisyonundan: 

Yapı: Ankara İnzibat kara
kolunun ikmali inşaatı açık 
eksiltmeye konmuştur. Keşif 
tutarı -1350 lira 6 kuruştur. Ke-
şif, proje ve şartnamesi parası 

karşılığında inşaat şubesince 
verilecektir. İhalesi: 3-12-936 
perşembe günü saat 11 de dir. 

don 142 " 4 
1- Ankara gedikli erbaş hazırlama okulları ihtiyacı için yu

karda c;ns, miktar ve tutarlarile muvakkat teminatları yazılı 9 
kalem eşyanın 3·12-936 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 · 
te kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 Şartnamesi eksiltmenin yapılacağı levazım amirliği .satın 

alma komisyonunda bergün parasız görlilür. 
3- İstekliler kanunun 2 ve 3cü maddelerindeki vesika ve te

minat makbuzlarını havi teklif mektublarını belli gün ve saatten 
bir saat eveline kadar komisyona vermiş bulunacaklardır. 

21 İkinci 

kanununun 46 ıncı maddesinin ( R) fıkrası mucibince bu işiıı 
İstanbul Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü delaletile en ucuz fial 

teklif edene pazarlıkla ihalesi kararl~ş~ır~_lmı.! ve yapılacak t ekl:~ 
üzerinden teminat akçesi alınması duşunulmuş olduğundan 2 ·12. nt 

çarşamba günü saat 15 e kadar talihlerin bu Müdürlükteki fel1
111 k 

şartname, izahname ve planları görüp kafi teklif mektublarınt 
mezkur istanbul Sıhhat Müdürlüğünde vermeleri ilan olunur. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

l - Hava ihtiyacı için 50 abonalı otomatik santral tesisa tı ş· 
çık eksiltmeye konmuştur. 7~ 2- Tahmin edilen bedeli 5000 lira olup ilk teminat parası 3 :> 
liradır. 

li 

3- İhalesi 11-12-936 cuma günü saat 11 dedir. 
4- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3üncii >ıt 

maddelerinde istenilen belgelerile birlikte ihale gün ve saatinde '9 
M. M. Vekaleti satınalma komisyonuna gelmeleri. a8 

~--~-!==:~~19Ws~•~•="X'l"~"JW3W!L!!:!!!~~~~~!!!!::~~~'!'!!!!!!~*=-='=""":!!:!!!!:!!:!~r~~ 
B 

8-Müteferrik 

Aded 

696 
590 

83 
1 

2 

1372 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

Cinsi Muhammen 

İspanyol mamulatı 7,65 Brovning 
(( (( 6,35 (( 

D. w.M. markalı 7,65 
7 ,65 Dreyze marka 

6,35 V al ter marka 

Lira 

sistemi 4350 
l( 2581,25 

1?.6,~5 J 

6,25 d 
15,25 1 __ / 

İlk teminatı: 326 lira 25 ku 
ruştur. Eksiltmiye girecekler
den ilgili bulunanlar 2490 sayıh 
kanunun 2. 3 üncü maddelirin 
de istenen belgelerle birlikte 
eksiltm~ gün ve kaktinde M. 
M. V. Satınalma komisyonuna 
gelsinler. 

1- Yukarıda miktar. cins ve muhammerı 
İstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: yazılı 1372 aded tabanca şartnamesi mucibince 
Askeri Baytar okulu için 250 adet yüz havlusu 25-11-936 çar- zarfla toptan arttırmaya konulmuştur. 

7679. 
bedelleri i 

il 
kapalı 

şaınba günü saat 14 te Tophanede satınalma komisyonunda pa- b 
zarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 125 liradır. Teminata 18 lira ! 2- ArHırma 10-12-936 tarihine rashyan perşem e 
75 kuruştur. Şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir. is- 1 günü saat 1 l de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şube · y 

teklilerin belli saatte komisyona gelmeleri,. I sinde müteşekkil Satış komisyonunda yapılacaktır • 

Ankara Valiliğinden: 
.....,~.,..,,.~~"""'-"'~~ıııııım-~-~~~~~~ıı:=ıı~~---·•lıll:lll;"ol~~- , 3- Arttırma Emniyet Müdür!üğünden silah satışına 

5 · Mahrukat · Benzin - Makine yağlan ve ~ air e: müsaade almış silah tacirleri arasında yapılacaktır. 
-------

Sıvas Erkek Lisesi Müdürlüğünden: 
ı 4- Bedelsiz şartnameler ve silah nümuneleri 
1 

1 
geçen Satış komisyonunda mevcut olup hergün 

j görülebilir. 

söıü 

alınıp 
• 

1-- Keşifbedeli 6191 lira 58 
kuruş olan Hususi idareye aid 
Kültür Bakanlık antresi ndeki 
tadilat kapalı zarf usulile ek
siltrniye konulmuştur. 

Okulumuz için eksiltmeye konan 100 ton sömikok kömürünün 
12-ll 936 ihale gününde sürülen peyin haddi layik görülmedi
ğinden bir ay içinde pazarhkla ihalesi suretile muamelesinin ta
mamlandırılmasma komisyonca karar verilmiştir. İsteklilerin Kül
tür direktörlüğüne müracaat\atl il an olunur. 

: 5- ~uvakkat güvenme parası 576 liradır. s 
1 6- lsieklilerin arthrmay a girebilmeleri için kanunen 2- Eksiltme 7-12-936 per· 

15 te Vilayet 
Encümence 

şembe günü saat 
binasında Daimi 
yapılac:;aktır . 

3- ıstekrnerin teklif mek- ' 6·Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Mdzeme 
tubları, Ticaret odası vesikası 

• • • \'e 344 lira 37 kuruşluk mu
vakkkt teminatları ve Nafıa 

Müdürlüğünden alacakları fen-
inhisarlar için 250 k. alüminvom ve 29500 yaprak sellofan ka-

, ibrazı lazım gelen vesaikle 3üncü maddedeki vesikayı ve 

fiat teklif mektublarmı ve güvenme parasınm yatırıldı- : 

ğını mübeyyin makbuzu havi kapalı zarflarını arttırma İ· t 
çiu tayin olunan saatten bir saat evvel makbuz mukabi

linde Komisyon Reisine vermiş olmaları lazımdır. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 

Umum idaresinden: 

ğıdı alınacaktır. Bak: İnhisarlar U. Müdürlüğü İlanlarına. 
ni ehliyet vesikalarile birlikte ı • 
ayni gün ve saat 14 te Vilayet ı Kuaağaç Miieu için matbu *e:ra k bastırılacaktır. Bak: istan · 
Encüm.eni Riyasetine vermeleri ı bul Belediyesi fıanlauna. Muhammen bedeli 1515 lira 2G kuruş olan muhtelif ebatta l 

4- lıtiyenler keşif evrakını 4780 kilo cıvata ve perçin çivi.si 23-1 J-936 pazartesi günü saat ~I 
ve şartnameleri Ankara Vila- 1 IOda Haydarpaşa Gar binası dahilindeki 1 inci işletme komisyo ~ 
yeti Naf~a ~~dürlüğünde göz- 7 -Elektrik Havagazı Kalorifer Tesisat ve Malzeme nu tarafından satın alınacaktır. f 
den geçırebılırler. ' Bu işe girmek iJıtiyenlerin l 13 lira 64 kuruşluk muvakkat te-

• • • Konya Daimi Encümen Riyasetinden: ı' minat ile kanunun tayin · ettiği vesaikle birlikte pazarlık günü Kuyucu Muratpaşanın medre· 
sesinin;tamiri pazarlığa konulmuş· Memleket hastanesi kalorifer tesisahna aid projenin tanzim saatine kadar komisyona müracaatları ve pazarlığa iştirak etme-
tur. Bak: İstanbul Belediyesi işine talib çıkmadığından~ diğer mahallerdeki talihlerin de Konya , leri lazımdır. Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak 
Hanlarına. kadar gelmeleri masrafı badi olduğundan arttırma ve eksiltme ! dağıtılmaktadır. 

1 

Yeni emtaa idhalatından dolayı vuku bulacak tes
limata gelince ancak kli. ing hesabında matlubu olan 
taraf kendi bakiye matJubunun tamamen itfasına ka
dar bu teslimatı kabul edecektir. 

Madde 10 - işbu itilafname 5 teşrinisani 936 ta
rihinde mevkii rner'iyete girecek Ye bir sene müddetle 
ınütl'ber olacaktır. 

Müddetin hitamından 2 ay evvel ihbar vuku bul· 
madıkça itilafname ayni müddetli devre için zımıaen 
teındid edilmiş olac:ıktır. 

Mütemmim Protokol 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası ile Yugo•· 

lavya Milli Bankası bugünkü tarihli kliring İtilafna
mesile istihdaf olunan tediye muvazenesindeki kalem• 
leri berveçhiati kabul etmişlerdir: 

A) Her iki memleket arasında emtaa mubadelitın· 
dan mütevellid alacaklar; 

B) Sefaret ve Konsolosluk varidat.na aid müna
kaleler;. 

C) Akid Taraflar Milli arazisinde çalışan ameleye 
aid pan irsalatı; 

D) Ası] manasile turistlerin, sonra iş adamlarının 
seyyar satış memurlarının, ticaret memurlarının ilah ... 
masarifine karşılık para irsalatı. 

(0) fıkrasında muharrer tediyet 25.000.- Türk li· 

rası veya muadili Dinara kadar kliring hesabında \ 
mevcut olup olmadığına bakılmaksızın ifa edilecek
tir. 

(C) ve (D) fıkralarında muharrer tediyat, tediye 
emrini verenin memleketinde salahiyettar döviz daire· 
lererinin daha evvelden verecekleri muvafakati istih
.sale tabi olacaktır. 

l . . 
sım . • 

ikametgah : 
Sokak : 

Menşe şehadetnamesi: 
Gönderen Gönderilen 

isim 
ikametgah 

Sokak 
Emteanın cinsi : 
Ambalaj tarzı 
Denk adedi 
Marka No: 

Sıklet ~ Gayri safi Kg. 
Safi Kg. 

Kıymet FOB 
Kıymet tarikı : 

Yukarda gösterilen emteanın . . . . . menşe ve 
~evridlı olduğu ve işbu menşe şehadetnamesinin Tür
kıye& ve Yugoslavya arasındaki Ticaret anlaşmasının 
ahk~mına tevfikf'n tanzim kılındığı lasdik olunur. 

( işbu nüsha aynen eua nüshanın numarasını taşı· 

yacak, gümrükler tarafından mühürlenecek ve doğru
dan doğruya Cumhuriyet Merkez Bankasına 1 evdi 
olunacaktır . ~ 

Menşe 

Gönderen: 

şehadetnamesi 
B 

Örneği 
Gönderilen: 

' ~ 
İsim: 

________ ___, 
İsim: 

İkametgah: İkametgah: 
Sokak: Sokak: 
Emtaanın cinsi: 
Ambalaj tarzı: 
Denk adedi: 
Mark.t No: 

Ski t ) Gayrı safi Kg. 
1 

e ) Safi Kg. 
Kıymet FOB: 
Sevkiyat tarikı: 

Yukarda gösterilen emtaanın .......... menşe ve me~' 
ridli olduğu ve işbu menşe şehadetnamesinin Türkiye 
ve Yugoslavya arasındaki Ticaret Anlaşma11na tevfi · ki 
kan tanzim kılındığı tasdik olunur . 

(Resmi Gazete, 13-11-36 tarih ve 3458 sayıl 

(Son) 



21 İkinci t , şrin 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden: 

Miktarı Muham. bed. İlk 
Lira teminat 

Lira İhale günü ı 
llten filmi 172 düzüne 720 5:l 7-12-9J6 pazartesi 
kağıdı saat 13 te 
~~tebe hastanesindeki Tıb Fakültesi dahiliye seririyatı ront

iııe lüzumu olan yuka.rda cins ve miktarı yazılı rontken filim 
~ağıtları açık eksiltmeye konmuştur. ihalesi yukarda yazıh 

Ve saatte Vakıflar Başmüdüriyeti Levazım Kalemil!deki. Ko
,0nda yapılacaktır. Şartnamesi her gün Levazım Kalemınde 
~lebilir. 

Devlet Demiryoliarı ve Limanları işletme 

Umum İdaresinden : 

Afuhammen bedeli 32.000 lira olan lokomotif kazan boruları 
'937 salı günü sac.t 15,30da kapalı zarf usulile Ankarada İdare 
asında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek i.stiyenlerin 2400 liralık muvakkat teminatla 
Unun tayin ettiği v esikaları, Resmi Gazetenin 7-5 -936 G. ve 
numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname daire

e alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30a kadar 
llıisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 160ar kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
1lanıaktadır. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Malzeme: Hamam ve çamaşır kazanıarının tamirinde kullanı· 
ak 10 kalern malzeme pazarlıkla alınacaktır. Hepsinin tutarı 
liradır. Listesi parasızdır. Pazarlığı 21-l l-936 salı günü saat 

de yapılacaktır. Pazarlığa girmek isti yenler gün ve saatinde 
M. V. satınalma komisyonuna gelsinler. 

• 
il: * 

inhisarlar ıçın lOOOO k. kola ve 10 kalem ıneteorologya aleti 
acakhr. Bak: İnhisarlaı· U. Müdüdüğü İlanlarına. .. 

•I * 
Yenilıal için motopomp, imar 'ubesi için mukavva bom ve 

' ~k kapak, kamyon ve cenaze. otomobili tamiri içi.n malzeme 
Yedek parça alınacaktır. Bak: lstanbul Belediyesi ilanlarına. 

a ıt'--------~----------------------~--------

MÜZAYEDELER 
P Müteferrik 

ttanbul ~=zım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 
n 
e Defterdarda bir No. )u Dikim evinde mevcut ve köhneye ay

n köhne kamyon, y?..ngın tulumbası, telefon, q fotin 
aireki cem'an fl5 kalem eşya 26-11-936 perşembe günü saat 

• de Tophanede satı ı alma komisyonunda paz~rlıkla ~atmalına-
• tır Tahmin bedeli 13-t liradır. Teminatı 21 lıradır. işbu ~'.!ya· 

dikimevinde görülebilir. isteklilerin belli saatte komisyonö 
tneleri. 

Sıvas Orman Direktörlüğünden: 

Sıvas Orman idaresi anbarında ve Ozmuş köyünde mevcut 
ta ~llnan Orman emvali 13-11-936 gününden itibaren 15 gün müd
at le müzayedeye çıkartlmıştır. 27-11-936 tarihine müsadıf c"uma 

Ü saat 14 te ihale edileceğinden müşterilerin muayyen gunde 
illan Direktörlüğüne gelmeleri. 

İstanbul 3üncü İcra Memurluğundan: 

k Bir borçtan dolayı mahcuz ve satılması mukarrer mu hlelif 

tlıea ve kuvvette elektrik, molör ve dinamoları 26· 11-936 per· 
be günü saat lO dan itibaren Galatada Mehmet Ali paşa ha

ın deniz kenarı kısmı önünde açık arttırma ile satılacaktır. 
arttırma bedeli mezki•r emvale takdir edilmiş olan kıymetin 

• ~de 75 ini bulmadığı takdirde yine 28-J 1-936 cumartesi günü 
t 1 O dan itibaren ayni mahalde ikinci açık arttırması icra kı · 
cağından talip olanların mezkur gün ve saatlerde mahallinde 

lunacak m !muruna müracaatleri ilan olunur. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: ... _______ ...... 
1 - Nümune ve şartname'iİ mucibince 250 kilo 36 x 60 

'adında aleminyum kağıdı pazarlıkla satın alınacaktır. 
2- Pazarlık 9-12-936 tarihine raslıyan çarşamba gli

İi saat 15 te Kabataşta levaıım ve mübayaat şubesin· 
ı!ki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 Şartnameler parasız olarak hergun sözü geçen 
"' 

11~eden alınabilir. 
ye l 4- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa· 
i · ~e yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko· 

'ııYona gelmeleri ilan olunur. (3 I05) 436 1-4 
yıl 

MÜNAKASA GAZETESİ 

1 - İdareryıİz Tütün Enstitüsü ıçı.. fenı i şartnamesi 
mucibince 6[)·) lira muham:ıı .! l be.l ~ lli 10 k ılem Meteo
rologya aleti pazarlıkia satın :ılmac ıktır . 

2 Pazarlık 5-1··9, ı7 tarih.ne ı-a~Jıyan salı gunu saat 
15 te Kabataşta Lev:ızım ve Mubayaat Şubesindeki alım 
komis}'onunda yapıbcakur. 

J - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
şubeden alınacaktır. 

4 - İsteklilerin şartnamede gösterilen 
etmek üzere fiyatsız tekliflerini eksiltme 
geç l 5 gün evvel İnhisarlar Ziraat Fen 
meleri lazımdır. 

esasları ihtiva 
gününden en 
Şubesine ver• 

5- isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa· 
atte yüzde 7,5 güvenme paı alarile birlikte adı geçen ko· 
misyona gelmeleri ilan olunur. "3 J 02,, 433 t-4 

* * • 
l 5.000 kilo toz sigara makine kolası 
25.000 ,, ,, ,, pak et kolası 
l - Yukarıda cins ve miktarları yazılı 2 kalem mal

zeme şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 
2- Pazarlık 10· l 2·936 tarihine rashyan perşembe 

günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım komisyonunda yapılacakbr. 

3- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
şubeden almabilir. 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan 
atte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte 
komisyona gelmeleri ilan olunur. (~i 104) 435 

• ~ * 

gün ve sa
adı geçen 

ı ·4 

1 - .Şartnamesi mucibince muhtelif renkte ve 90X 100 
eb'adında ~9500 yaprak Sellofan kağıdı pazarlıkla satın 

alınacaktır. 

2 - Pazarlık 8-12-936 tarihine rashyan salı günü saat 
15 te Kabataşta Levazım ve \lubayaat Şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

J - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şu
beden alınabilir. 

4 - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa
atte yüzde 7.5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko · 
misyona gelmeleri ilan olunur. <c3ı03» 434 1-4 

İstanbul Belediyesi ilanları 
M uham. bed. İlk 

Y enihal için alınacak Motopomp 345,28 
imar şubesi için luzumu olan l 05X 1 O 
boyunda kapaklı 100 tane mukavva 
boru ile 20 tane yedek kapak 70 
Vezm~cilerde kuyucu Murat paşa 
medresesinin tamiri 236 
Fatih garajında bulunan 136 sayılı 
kamyona lazım olan 5 l kalem malzeme 12 t ,6 l 
Mezarlıklar müdürliiğünün 1 1 1 N. 
lı cenaze otomobilinin tamiri için 
luzum olan 36 kalem malzeme 49.05 
Karaağaç müessesah için basd1rı-
lacak matbu evrak 200 
Mezarlıklar müdürlüğünun 3 numa-
ralı cenaze otomobiline lazım olan 

teminatı 

25/lO 

5,25 

17,70 

9,12 

3.68 

15 

yedek parça 105.72 7,93 
Yukarda muhammen bedelleri yazılı malzeme alımı ve 

tamirler ayrı ayrı pazarlığa konulmuştur. Şartnameleri 
encümen kaleminde görülebilir. istekliler hizalarında gös· 
terilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
24-1 l ·936 salı günü saat 14 de daimi encümende bulun· 
malıdırlar. (B) 429 

• ... 

Cerrahpaşa hastanesine luzurnu olan 

Muham. bed. İlk 
teminatı 

Rontken levazımı 2317.75 173,83 
Cerrahpaşa hastanesi Ror.tken servi-
si için luzum olan 7 türlü alat ve 
edevat 1131 ,50 84,Sô 
Cerrahpaşa hastanesine lüzumu olan yukarda yazılı iki 

türlü malzeme ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuşlardır. 
Şartnameleri levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 
2490 N. lı kanundcl yazılı vesika ve hizalarında gösteri
len ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 8-12·936 
salı günü saeıt 14 de daimi encümende bulunmalıdırlar. 

(B) 439 

Sayfa 3 

ERZAK 

nci sahifeden devam 
------ ·--

istanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonundan: 
Amirliğe bağlı müesseseler 

için 265000 kilo yufka 25-11-936 
çarşamba günü saat 14,30 da 
Tophanede satınalma komisyo
nunda pazarlıkla satın alına

caktır. Tahmin bedeli 3643 li
ra 75 kuruştur. İlk teminatı 
273 lira 28 kuruştur. Şartna· 

mesi komisyonda görülebilir. 
isteklilerin b ... lli saatte kanuni 
vesikalarile komisyona gelme· 
leri. 

Istanbul Harici Askeri 
Satın alma Komisyonundan: 

221 ton unun eksiltmesi ya· 
pılmışsa da pahalı görüldüğün
den ihale günü 1-12-936 salı 
gününe uzatılmıştır. İsteklilerin 
belli günde Amasya satınalma 
komisyonuna gelmeleri. 

• * .. 
352 ton arpa kapalı zarfla 

2-12·936 pazartesi günü saat 
11 de Samsunda Tümen 
satınalma komisyonunda eksilt
mesi yapılacaktır. Tahmin b~ · 
deli 15840 liradır .Teminatı 1188 
lıradır . Şartnamesi Samsunda 
komisyonda g-örüle-bilir. İstek· 
lilerin kanun; vesikalarile tek· 
lif mektublarını ihale saatinden 
bir saat evvel komisyona ver· 
meleri 

• 
* * 

350,000 kilo fabrika unu ka-
palı zarfla münakasaya kon
muştur. Tahmin bedeli 47250 
lira ilk teminatı 35.t3 lira 75 
kuruştur. İhalesi IO Birinci ka
nun 936 perşembe günü !'aat 15 
dedir. Şartnameyi görmek iste· 
yenlt!rİn Erzurumda Askeri sa· 
tınalma komisyonuna her gün 
müracaatlarını münakasaya iş-

tirak edeceklerin ihale saatin
den bir saat evveline kadar ka
palı zarflarını komisyon reisliği
ne vermiş veya posta ile gön· 
dermiş bulunmaları. 

f ratelli S PERCO 
Galata Gümrükleri karşısında 

Hürdaverdigar Han. 
Telefon: 44792 

Amsterdam - Kompani Ro1al 
Neerlandez dö Navigasyon a 
vapör Anvers, Rotterdam, A· 
msterdam ve Hamburg için ya· 
kında hareket. 

I HERCUEES yük alır 16-202 tş. 

TIBERIUS ,, 21--25 ,, 

HERMES ,, 26 30 ,, 
Neerlandez kompanyasının 

nehri vapurlara limanlar i ~in 
hususi ve seri seferler. 

Bütün limanlar için Neer
hndez Kumpanya11 ile anlctşıl 
mak suretile bütün dünya li
manları için doğru !:on4imen
tolar verilir . 

İTHALAT SERVİSi 

Amslerdamdan beklenilen 

vapurlar. 

TIBERIUS 19 2nci Teş. 
I HERMES w " 
VALCANUS ~ ,, 

1 Amsterdam için yakında hareket 
1 TITUS 2.~ 2 tş. 

lmtiya:ı sahibi ve yazı işleri 
Direktörü: İsmail Girit 

Basıldığı yer: ARTUN Basımevi 
Galata Billur sokak No. 10 



•• 
UN AKA SA e~ 

A la suite de r abondanC ~ 
la maliere, la suite de 11 Acco 
de Commerce Turco· Yougosl• 
est remise a Lundi. GAZETESİ 

journal Quotidien des Adjudications 

l ere Annee No. 206 SAMEDI 21 NÖVEMBRE 19·~ 

Objet de l' adjudication 

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

Aclıevemen t de la construction d'un poste de 
garde. 

Modifications a faire dans l'entree du Ministere de 
l'lnstrı.;ction Pu blique. 

Reparation medresse Kouyoudjou Mouratpacha (Vez
nedjiler). 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques -
lnslru ments Sanitaires - F ourniture pour Hôp. 

lnstnıment<ı et materiel pour la section de Biologie 
de l'ln5titut. (?) 

lnstrıımenfs medıcııux (pour les voies uril"aires) 
58 lots. 

Cahier des Charges 

4350 06 326 25 Publique Coııı Ach. Min. Def. Nat. Ankara. 

6191 58 344 37 Pli cach. Com. Perm. Vilayet Ankara. Dir. Trav. Pub. Vilayet Ankara. 

236 - 17 70 Gre iı gre Com. Perm. Municipalite lstanbul. Stcretar1at Municipalite Istanbul. 

10247 40 768 20 Pli cadı. 

1182 5 89 Publique 

Com. Ach Institut Central Hygie· 
rıe Ankara. 

Com. Ach. Comm. lst. Findikli. 

Com Peren. Vilayet Ourfa. L'adjudication relalive aux medicaments et autres 
pour l'lıôpital reg}onal a ete remise au 27-11-36. 

Fournitures diverses et materiel ı::our la section de 
Roentgen de l'hôpital Djerrahracha (sep.). 

2317,75 et 173,83 
1131,50 et 84,86 
1978 148 35 

" 
Com. Perm. Municipalite lstanbul. Diı. E.conom. Municipalite lstanbul. 

Electro-cardiographes: 2 pieces. " Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara. 

Habillement - Chaussures et Materiel. 

Etoffe bleue pour habit : 192 metres-ld. pour ca· 1460 - 109 50 Gre a gre l. Com. Expl. Ch Fer E.tat H.pacha. 

pote : 172 metres. 
Chaussettes laine 3500 paires -Flanelles ld.- 700p. 10219 766 48 Pli cach. Com. Ach. Dir lntend. Ankara. 

- ld. Fıl d'Ecosse: 1400 p.- Pyjamas 350 p. -
Mouchoirs : 3500 p. Cheınises : 700p -"Nt>vre-
sims ,, : 800 p. D raps de li t : 800 p. Cale-
çons: 142 p. 

Serviettes pour le vi<.;age : 250 pieces. 125 - 18 75 Gre a gre Com. Ach. lntend . lst. Tophane. 

lnstallation et Materiel d'Electricite, 
de Gaz, de Ch:ıuffage Central 

Presentation du projet relatif iı l'installation de 
chauffage central a l'hôp. regional de Konia (caj.). 

Cenlrale t{·lı~phonique automatique pour 50 abonnes 
(pour service aeronautique) . 

Travaux d'lmprimerie- Papeterie 

Papier cellophane (dim. 90 X 100): 29500 feuilles. 
Pieces iınprimees pour l'clabliss. de Karaaghatch, 
Papier d'aluminium (dim. 36 X 60) : 250 kilos. 

Combustible - Carburant- Huiles 
Semi·coke : 100 tonnes (aj.). 

Divers 

Film et papier pour Roentgen : 172 douzaines (pour 

hôpilal Goureba). 
Tuyaux pour chaudi eres de locomotive (cah. eh. 

P. 160). 
Revolvers (marques Browning- fabr. espagnole-OWM· 

Dreyze-Walter. Calibres 6,35 et 7 ,65) : 1372 p'. 

Motopompe pour les nouvelles halles. 
Tuyaux en carton avec couvercle (105 X 10. : 100 

p. Couvercles de rechange : 20 p. (pr. le bu-

reaıı Restauration). 
Materiel divers pr. repar. camion et auto-corbillard: 

87 lots - et pieces de rechange pr. auto•corbil- 1 
lard (sep. ). 

Materiel pour reparation chaudieres bain et buan· 
derie : 10 lots. 

lnstruments de metcorologie: 10 lots. 
Amidon en poudre (?) pour maclıine a cigarettes : 

15000 kilos- ld. pour paquets : 25000 kilos. 

Boulons et rivels : 4780 kilos (aj .). 

5000 - 375 

--
-
200 - 15 -

-

720 - 54 -

32000 - 2400 

7679 - 576 -

345 2~ 25 90 
70 - s 25 

276 38 20 73 

300 - -

600 - -
- -

1515 25 113 64 

"'-~--------~---------..... ,----~~~--..-~---·--------·~~---
B) Adjudica tions a la surenchere 

Vieux. camion, pompe d'incendie, app. teleph. ete. 

(a Defterdar). 
Moteurs elcctriques et dynamos. 
Bois divers. 

134 - 21 -

-
- -

Gre a gre Dir. Hyg et Ass. Sociale lstanbul. 

Publique Com. Ach. \1in. Def Nat . Ankara. 

--
Gre iı. gre Com. Ach Econom. Monop.K. ta ehe 

" Com. Perm. Municipalite 13tanbul. 

" Com.Ach.Econom.Monop. K.tache 

Gre a gre Dir . Lycees pour Garç ons Sivas. 

Publique Secret. Econom. D. Gen. Vakoufs lst. 

Pli cach. Admin. Ch. Fer E.tat Ankara. 

" Com. <\eh. Econ. Monop. K.tache. 

Gre a gre Com Perm. Mu nici palite Istanbul. 
,, 

" 

" 

,, Com. Ach. Min . Def. Nat. Ankara . 

" Com, Acb.Econom.Monop.K.tache. 

" " 

" l. Com. E.xpl. Ch. Fer Et. H. pacha. 

1 G.e a g« Com. Ach. lntend. lst. Tophane. 

Publique Devant Mehmetali pacha H.Galata 

» DirecUon Foret Sivas. 

.~-- .. -- ...... 

Secret. Municipalite Istan bul. 

Caisses An kar a-Haydarpacha. 

Secretariat Municipalite Istanbul. 
Dir. Econom. Municipalite Ist::ınbul. 

" 

............... 

3me Bureau Executif latanbul. 

Date 

3-12-36 

7-12-36 

2-i-11-36 

5-12-36 

7-12-36 

27-11-36 

8- l2-36 

7-12-36 

21-11-36 

3-12-36 

25-11-36 

2-12-36 

11-12-36 

8-12-36 
24-11-36 

9-12-36 

Un mois 

7-12-36 

5-1-37 

10-12-36 

2-ı-11-36 

24-11-36 

2-!-11-36 

24-11-36 

5-1-37 
10-12-36 

23-11-36 

26·11-36 

26-11-36 
27-11-36 

ıı 

11 

11 

ıo 

14 

15 

11 

15 
t4 
ı5 

15 

15 

11 

ı..ı 

1~ 

14 

11 

15 
ı5 

tO 

15 


