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ABONE ŞARTLARI : 

Türkiye ic in 
3 AYLIGI 
ı; 

12 " 

Kuruş 

·150 
850 

150(' 

Ecn t> bi merıılı•kel lr· riç in 
12 a yl ı ğ ı 2i00 

Sayı.:ıı S kuruş 
Resmi makbuz bedeli olma
yan tediyat makbul değildir . 

•• 

GAZETESİ 

İDAREHANE: 
Yoğurtcu han, l ci kat 

No. 3 ve ..J 
Galata, Perşembe paz~ın 

İLAN ŞARTLAR! 

İılilrehanemizd e görü~ülur 

Telegr.: İst. MÜNAKASA 
Tele fon : 42425 

Posta kutusu N. 1261 

Yıl: 1 Sayı : 207 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

PAZARTESİ 23 İkinci Teşrin 1936 

~*ff@l5JiMH ff 
İÇİNDEKİLER: 

a ) Münaka ..;alar 

Kanunlar, Kararnameler Ticaret Y uhadeleri 

1 Erzak, z~hire, Et, ~ebze v. s. 
2 - inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

3 Mahrukat, Benzin, Makine yağları v, s. 

4 ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane levazımı 

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

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

7 Kereste - Tahta v. s . 
8 - Müteferrik 

b) Müzayedeler 
1 - Müteferrik: 

kuru fasulya kapalı zarf usulile 
eksiltmesi 9-12-936 da çarşamba 
günü saat 15 te yapılacaktır. 

Muhammen tutarı 6160 liradır. 

Şartnamesi hergün öğleden ev· 
vel Kom;syonumuzda görülebi
lir. İsteklilerin 462 liralık ilk 
teminat makbuz veya mektub
l:ırile 2490 sayılı kanunun 2inci 
ve 3üncü maddelerindeki 

vesaikle beraber 'belli günde 
eD az ihaleden bir saat e'liveline 
kadar teklif mekublarile beraber 
Fındıklıda Komutanlık satmal-
ma komisyonuna gelmeleri. . 

* * Çatalca müstahkem mevki 

2-lnşaat- Tam i rat·Naiıa işleri ve Malzemesi-Har ita 

Afyon Ilbaylıktan: 
Açık usulle eksiltmeye konulduğu evvelce ilan edilen 3393 lira 

37 kuruş bedelli Afyon İzmir istasyonu yolunun 0+000-0+ 500 ki . 
arasına döşenecek parke, bordur, adi kaldırım taşlarının ocakta 
ihzarı ve yol kenarına nakli ve istif işlerine istekli çıkmadığından 
27-11 936 cuma günü saat 15 de daimi encümende ihale edilmek 
üzere eksiltme müddetti uzatıldı şartnameyi görmek isteyenler 
bayındırlık direktörlüğüne müracaat e Jerler. Muvakkat teminat 
255 liradır isteklilerin ticaret odası kayıt vesikasile birlikte daimi 
encümene gelmeleri. 

İstanbul Komutanlı~ı 
Satınalma Komisyonundan: 

ma Komisyonuna gelmeleri. 

• • * 

a) MÜ N A K A S A L A R 

kıtaatı eratının ihtiyacı olan 
4000 kilo zeytin yağına ihale 
gunu talibi çıkmadığınaan 
9-12-936 çarşamba günü saat 
15,30da pazarlıkla satın alına

caktır. Muhammen tutarı 2400 
liradır. Şartnamesi hergün öğle-

Yeşilköy Tayyare meydanın· 
daki benzin tankı yaptırılacak
tır. İhalesi 9-12 936 çarşamba 
günü aaat 16 da açık eksiltme 
ile yapılacaktır. 

Muhammen keşif bedeli 803 
liradır. Şartnamesi hergün Öğ
leden evvel Komisyonumuzda 
görülebilir. isteklilerin 60 lira 
25 kuruşluk ilk teminat mak· 
buz veya mektublaril~ beraber 
Fındıklıda Komutanlık Satına!-

Rami kışlasındaki tavla tami
ratına ihale günü talip çıkma· 

dığından 7-12-936 pazartesi gü
nü saat 15 te pazarlıkla ihalesi 
yapılacaktır. Keşif bede-li 41 l8 
lira 12 kuruştur. Şartnamesi 

hergün öğleden evvel komisyo· 
numuzda görülebilir. İsteklile
rin 309 liralık ilk teminat mak
buz veya mektublarile beraber 
Fındıklıda komutanlık satınal

ma komisyonuncl gelmeleri. 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: den evvel komisyonumuzda gö
rülebilir. İsteklilerin 180 liralık 
ilk teminat makbuz veya mek
tublarile beraber Fındıki ıda ko-Ankara Levazım amirliği Satınalma Komisyonundan: 

1- Ankara garnizonu eratının ihtiyacı için kapalı zarfla mü
nakasada bulunan 52000 kilo nohuda verilen fiat pahalı gorüldü· 
ğQnden pazarlıkla alınacaktır. 

2- İlk pazarlığı 5 birinci kanunun 936 tarihine müsadif cu· 
martesi g ünü !'.aat on birde l evırnm amirliği s atın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

mutanlık satınalma komisyonuna 
gelmeleri. 

Afyon Kor Sa Al. 3 - Mahrukat · Btnzin - Makine yağlan ve saire 

Komisyonundan: 
1- Afyondaki kıt'at iı:in 

3 - Nohud tutarı 7800 lira olup muvakkat teminat !">83 lira· 
dır . Şartnamesi her gün parasız komisyonda ~örülür . 

4 - .İstekliler belli gün ve saatte kanunun - 2 ve 3 üncü mad
delerindeki vesikalar ve t eminatlarile komisyona· müracaatları. 

4500 kilo sabun 8000 kilo no
hut 2500 kilo zeytin yağı açık 

eksiltme ile satın alınacaktır . 

Devlet Dtmiryolları ve Limanları İşletme 
Umum Id&resinden: 

Muhammen bedeli 36742,50 lira olan Değirmisaz ve Tavşanh 
mıntakası ocakları mahsulatından 8165 ton Linyit kömürü 9-12-36 
çarşamba günü .aat 15,30da pazarlıkla Ankarada idare binasın
da satın alınacaktır. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

2 - İhaleleri 24 2inci teşrin 
936 salı günü saat 14- 16 ar.a
sında kolordu satın alma ko 
misyonunda yapılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 2755,69 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiti vesikaları, resmi gazetenin 7-5-936 G . 
3297 No.lu nüshasında intişar etmis olan talimatname daır~sinde 
alınmış vesika ve tekliflerini ayni . gün saat l4,30a kadar komis
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

3 Sabunun' ilk teminatı 
130 nohudun 45 zeytin yağının 
119 liradır. 

İstanbul Komutanlığı için lüzumu olan 4000 kilo makarna ile 
2000 kilo şehriyeye ihale günü talibi çıkmadığından pazarlıkla 
11 -12-936 cuma günü saat 15te satın alınacaktır. Beher kilosunun 
muhammen fiatları 20 şer kuruştur. Şartnamesi hergün öğleden 
evvel Komisyonumuzda görülebilir. İsteklilerin 90 liralık ilk te
minat makbuz veya mektublarile beraber Fındıklıda Komutanlık 

Satınalma Komisyonuna gelmeleri . 

4- Eksiltmeye girmek için 
yukarda yazılı gün ve saatte 
ve şartnameleri görmek ve i
zahat almak için de hergün ko
misyona müracaatleri ilan olu
nur. 

Şartnameler 184 kuruşa Anlı;ara ve Haydarpaşa veznelerinde 

1 ~satılmaktadır . .. 

Istanbul Kız Oğretmen okulu Satınalma Komisyonundan: 
• * * 

İstanbul KomutanJı~ına bağlı Birlikler ihtiyacı olan 44000 kilo 
İstanbul kız Öğretmen lüzumu olan 4187 lira 50 kuruş bedel 

1 
muhammeninde 75 ton Blok ve 250 ton Tüvenan maden kömü· 

Kanunlar. Kararnameler,Ticaret muha~ltri 

- 1 -

Kararname No. 2 5436 
Türkiye ile frlanda arclsında hazırlanıp Hariciye 

Vekilliğinin 17-10-936 tarih ve 19701 495 sayılı teke
resi le gönderilen ilişik ticaret ve tediyeye müteallik 
anlaşma ile merbutları İc ra Vekilleri Heyetince 19 
Birinci teşrin 936 da tetkik edilerek, 15-i0-1936 dan 
itibaren mer'yete girmek üzere, tasdikı onanmıştır. 

19-10-1936 

Türkiye ve 1 rlanda arasında 

Ticaret ve Tediye Anlaşması 

Türkiye Cümhuriyeti Hükumeti ve Saorstat Eireann 
irlanda Serbest Devleti) Hükt•meti mümessilleri ara
sında, Türkiye ile Saorstat Eireann tİrlanda Serbest 
Devleti) arasındaki ticari ınünasebata dair cereyan 
eden müzakerelere atfen iki memleket arasındaki ti
< ari mübadeleleri kolaylaştırmak ve inkişaf ettirmek 
maksadı ile aşağıda beyan edilen şekilde bir Ticaret 
ve Tediye Anlaşması akdedilmesini teklif etmekle 
kesbi şeref eylerim: 

1. Türkiyt> Cümhuriyeti Hükumeti Türkiyeye idhal 

edilecek İrlanda S. D. menşeli mallara, gümrük re
simleri ve idhalata aid diğer resimler hususunda, en 
ziyade müsaadeye mazhar millet muameleıııini tatbik 
etmeği kabul etmiştir. 

Bu madde ile derpiş edilen en ziyade müsadeye 
mazhar millet muamelesi, Türkiye Cumhuriyetinin, 
Osmanlı İmparatorlugundan ayrılan memleketlere ve
ya Balkan Devletlerine bahşettiği veya ileride babşe
bil.eceği imtiyazlı muamelerie şamil olmıyacaktır. 

lrlanda S. D Hükumeti aynı suretle İrlanda S. D.e 
idhal olunacak türk menşeli mallara gümrük resim

lerinin ve idhalata ait diğer resimler hususunda en zi
yade müdadeye mazhar millet muamelesini tatbik et 
meği kabul etmiştir. Bu maddede derpiş olunan en 
ziyade müsadeye mazhar millet- muamelesi Saorstat 
Eireann !İrlanda S . D. ) nin İngiliz imparatorluğuna 
dahil devletlerden her hangi birisine bahşettiği veya 
ileride bahşedebileceği imtiyazlı muamelelere şamil 
olmıyacaktır. 

il. (a) Türkiye emteası İrlanda S. D. de mer' i idhal 
rejiminden tamamen istifade edecektir . 

(b) İrlanda S. D. de idhalat üzerine miktar itibarile 
takyidat konduğu taktirde, Türkiyede yetişen istihsal 
veya imal edilen emtea hakkında muhik (equitable) 
bir muamele tatbik olunacaktır. 

ili. (İrlandı.. S . D. ) Hükumeti Türk incirlerinden 
beher hundret Weight başına alınan 10 şilin 6 peni 
gümrük re•mini 7 şiHne indirmeği kabul etmiştir. 

ll'\..W•7 v "'a:rGJ .... 15""V'l..l.'-l'-i• •il""~ t""W 

lecek tayyare müsaa- meti 100 lira en ve 

iV. (a) İşbu anlaşmaya merbut olan birinci listede 
sayılı İrlanda S . D. menşeli malların miktar itibarile 
tahditsiz olarak Türkiyeye idballerine müsaade edile
cektir. İşbu anlaşmaya merbut ikinci listede sayılı İr· 
landa S. 1 ' . menşeli emteanın listede sayılı her mJ.d
de için tayin edilen hadler dahilinde Türkiyeye idhal
lerine müsaade edilecektir. 

(b) İrlanda menşeli mallar da Türkiyede mer'i umu· 
mı idhal rejimininden istifade edecektir. 

V. (a) bu anlaşmanın mevkii mer'iyete girme1oinden 
sonra İrlanda S. O. ne ihdal olunacak bilcümle Türk 
menşeli malların İrlanda S D. ne idhallerine müsaade 
edilmek için, Türkiyede bir ticaret odası veya anlaş

maya merbut nümunesine tevfikan iki t!Üsba olarak 
tanzim edilmiş bir menşe 4ebadetnamesinin mallara 
terfik edilmesi lazımdır. 

(bı Menşe şehadetnamesinin bir nüshası İrlanda S. 
O. Gümrükleri tarafından damgalanarak Türki:, e 'de 
salahiyettar makama gönderilecektir. 

(c) Bu anlaşmanın mevkii mer' iyete girmesinden 
sonra Türkiye·ye idhal olunacak bilcümle İrlanda S.D. 
menşeH mallara, Türkiye'ye idhallerine müsaade edil
mek için, İrlanda S. D. inde bir ticaret odası veya di
ğer salahiyettar 

1 
bir makam tarafından ve bu anlaş

maya merbut •. &munesine tevfikan iki nüsha olarak 
tanzim edilmiş bir menşe şehadetnamesi terfik edilme· 
si lazımdır. 

VI. Türkiye Hükumeti, Türkiye'ye idhal olunacak 
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rünün 9, 19-l 1-936tari. hinde ya 
pılan eksiltmesinde istekli çık

madığından pazarlığı 23-11-936 
pazartesi günü saat l 1 de İs
tanbul Kültür Direktörlüğü bi
nasında Liseler Muhasebecili
ğinde toplanan komisyonda 
yapılacaktır. İlk teminat 314 
lira 6 kuruştur. İsteklilerin 
pazarlığa gelmeleri ilan olunur. 

İktisat Vekaletinden: 
1- Vekaletim!z b.loriferleri 

için alınacak olan 240 ton Sö
mikok (Türk Antrasiti) kömü
ru kapalı zarf usulile eksiltme · 
ye konulmuştur. 

2- Muhammen bedeli 7200 
lirac!.ır. 

3- İstekliler bu işe aid şart 
nameyi Vekalet Levazım Mü
dürlüğünden alabilirler. 

MÜNAKASA GAZETESİ 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

İstanbul Komutanlığı makam otomobili için miktarı takarrür 
edecek bedeli üzerinden tesbit edilmek üzere alınacak olan 510 
liralık benzine ihale günü talibi ç1kmadığından pazarlıkla 12·12 36 
cuma günii saat 14,30 da satınalınacaktır. İsteklilerin 38 lira 32 
kuruşluk ilk teminat makbuzlarile beraber Fındıklıda Komutan
lık satınalm a Komisyonuna gelmeleri. 

• 
* * 

İstanbul komutanlığı garnizonu içinde bulunan motörlü vas1ta· 
lar ihtiyacı için 11 çeşit mak! ne yağı pazarlıkla 11-12-936 cuma 

günü saat 14 te satın alınacaktır. Muhammen tutarları meemuu 
olan 1058 lira 75 kuruştur. Şartnamesi her gün öğleden evvel 
komisyonumnzda görülebilir. İsteklilerin ilk temi .1at makbuz veya 
mektubları ile beraber Fındıklıda komutanhk satınalma ko:nisyo
nuna gelmeleri. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum İdaresinden: 

Muhammen bedelleri, miktarları, eksillme saatleri aşağıda ya
zılı malzeme 8-12-936 salı günü kapalı zarf usulile Ankarada İda
re binasında satın alinacaktır . 

4- Eluiltme 8-12-936 tari
hine rashyan sah günü saat 
10 da Ankarada İktisat Veka
leti binasında toplanacak olan 
Komisyonda yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat bede· 
li 540 liradır. 

6- Eksiltme 2490 numaralı 

Bu işe girmek iıtiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, Resmi Gazeteninin 

, 7-5 936 ve 3297 No.lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname 
dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 15, 15, 15, 
15.30 ve 15.45 şe kadar Komisyon Reisliğine vermeleri :azı ındır. 

kanuna te fikan yapılacaktır. 
7- İsteklilerin teklif mek- 1 

tublari ihale günü saat 10 a 
kadar makbuz mukabilinde ko · 
misyon Reisliğine verecekler
dir. Posta ile gönderilecek tek
lif mektublarının iadeli taah
hüdlü olması ve nihııyet bu 
saatten sonra gelecek teklif 
zarfları kabul edilmiyeceği gi
bi postada vaki olacak gecik· 
meler d e kabul edilmiyecek
tir. 

8 Bu iş hakkında fazla 
izahat almak istiyenlerin Veka
let Levazım Müdürlüğüne mü
racat etmeleri. 

Deniz Levazım Satınalmu 

Komisyonundan: 

M. M. Vekaleti Deniz Mer-
kez satınalma komisyonundan: 

6- 11-936 günü kapalı zarfla 
yapılan münakasasında talibi 
çıkmayan 300 ton Diıel mayi 
mahruku, bu d efa pazarlıkla 

satın alınacağından isteklilerin 
şartnamesini görmek üzere 
hergün ve pazarlığa girmek ü
zere 10-12 936 perştmbe gunu 
saat 14 te 1575 liralık temi
natlarile M. M. Vekaleti bina
sında Komisyonumuza müraca
atleri. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk şefliğinden dağıtılmaktadır . 

İsmi 
1- Rezidü 
2 Sürşoför 

3- Petrol 
Pis gaz 

4- Benzin 

Miktarı 

Ton 
700 
120 
210 

60 
210 

Muhammen Muvakkat 
bedeli teminat 

· Lira Lira 
70.000 4750 
22.800 1710 
48.027) 3861 35 

4.200) 
69.069 4703.45 

4-lfaçlar, Klinik ve İspençiyari a]at: 

Sa. 
15 
15.15 
15.30 

15.45 

Milli Müdafaa Veka.leti Satınalma Komisyonur.dan: 

1- Beher kilosuna biçilen ederi 707 kuruş olan 500 kilo saf 
iyod açık eksiltme ile satın alınacaktır . 

2- Eksiltmesi 8 12-936 salı günü saat 10 dadır. 
3 İlk teminat 265 lira 13 kuruştur. 
4- Şartnamasi parasız olarak hergün ko. dan ahnır. 
5- Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı ka

nunvn 2 ve 3üncü maddelerinde yazılı belgelerile birlikte eksilt
me gün ve saatında M. M. V. sahnalma ko. da bulunmaları. 

5--Mensucat - Elbise - f(undura Ça'nıaş1r ".s. 
Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonunda : 

Herbirine biçilen ederi 8.50 kuruş olan IOOO: 1200 tane harp 
okulu talebesi için kaput kapalı zarfla diktirilecektir. 

2 Şartnamesini parasız almak ve örneğini görmek istiyen-
lerin hergün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 

3 İlk t eminat mikdarı 765 liradır. 
4- lhaleı;i 5-12-936 cumartesi günü saat 11 dedir. 
5 Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddel~rinde yazılı vesikaları ilk teminatlarile birlikte teklif 

23 İkinci Teş!'.!!1__,..,,..; "' 

mektublarını ihale saatinden en az bir saat evvel M. M. V. si Pı 
al. ko. na vermeleri . •• 

6-Mobifya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Halı~ 
~~~------~------~- ~ 

Adliye Vekaletin ,• en: 
li 

Temyiz mahkemesi azalar ile içtima odalarında bulun80 

I00-120 ebadında C 1 yazıhane ile 120-220 ebadında 10 masa ~1 
t 

ceman 61 masa ve yazıhane Üzerlerine 8 milimetre kalınlığılld• 
takriben 128 metre murabbaında hakiki kristal cam açık eksiıtıııe 
usulile alınacaktır . İsteklilerin muhammen bedeli olan 2688 Jir' t 
nın yüzde 7 buçuğu olan 201 lira 60 kuruş teminatı muvakkat~ 
sinin 2490 sayılı kanunun 17inci maddesi mucibince eksiltrnell111 

yapılacağı 7-12-936 pazartesi günü saat l 5te temyiz mahkenıe51 
' 

binasında adliye vekaleti levazım müdürlüğü odasında toplanaca~ ·, 
komisyona makbuzlarını ibraz etmeleri ve şartnamesini istiye~ 
isteklilerin hergün levazım müdürlüğüne baş vurmaları ilin olıı' ~I 
nur. 

7 ·Kereste, tahta ve saire 
Afyon Posta ve telgraf Müdürlüğünden: 

İnşası mukarrer Kayseri-Adana-Suriye telefon hattı içİ~ 
Sandıklının Akdağ, Burgaz ve Ahirdağı ormanlarından sekiıer 
metrelik 2350 adet çiralı karaçam direği 1-12-936 tarihindt 
saat 15te ihale edi!mek üzere kapalı :.:arfla Afyon Posta ve Tel 
graf Müdüriyetince eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2- Direklerin b eheri 4 lira olarak tahmin edilmiş olduğurı· 
dan muvakkat teminat 705 liradır . 

3- İstekliler ihale güne müsadif salı günü saat 15e kadar is· 
tenilen teminatın vezne makbuzunu veya kanunen muteber temi· 
natını kapalı ve mühürlü zarfları Afyon podta ve telgraf müdürİ 
yeti binası dahilindeki eksiltme komisyonu heyeti reisine tesliııl 

edilmiş bulunmalıdır . Postadaki gecikmeler kabul edilmez faıl 
izahat almak istiyenler Afyon müdüriyetile Konya Posta ve Telt. 
graf başmüdüriyetlerine müracaatları ilan olunur. ı 

8-Müteferrik 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
1 180 şişe kaul, 10 kilo balmumu, 20 kilo soda, 100 tant 

\im, 40 kilo sabun, 120 kilo muşamba cilası, 200 metre temizli~ 
bezi. 2 teneke benzin, 10 tane tahta fırçası, 20 tane mermer sa 
bunu, ve IO kilo naftalin ve vekalet ihtiyacı için ! 00 tane emil' 

ye tükrük hokkası pazarlıkla ayrı ayrı satın alınacaktır. 
2 Pazarlığa gireceklerin 23-11 -936 pazartesi günü saat ı5 

de M. M. V. sa. al. ko. na gelmeleri. 

• • • 
1- Hepsine biçilen ederi 960 lira olan 4 kalem yedek parç• 

pazarlıkla satın alınacaktır. 

2- Pazarlığı 23-11-936 pazartesi günü saat 10 dadır. 
3- Şartnamesi ko. da görülür. 
4 - Pazarlığa girecekler kanuni 72 liralık teminatlarile pazar' 

hk gün ve saatında M. M. V. satıoalma Ko. na gelmeleri. 

Vize Askeri Satınalma Komisyonundan: 
Pınarhisar için 30-32 beygir kuvvetinde bir dizel motörü te· 

ferrüatile beraber pazarlık suretile alınacaklır. Muhammen bede· 
li 2500 lira, ilk teminatı 188 liradır. İhalesi 21 İkinciteşrin 936 

İrlanda S. D. menşeli malların tediyesi için, İrlanda S. 
D. ne idhal olunacak Türkiye menşeli malların kıy 

metinden yüzde 50 sine muadil mikdarda döviz temin 
edecektir. 

Bu nota ve sizin aynı mealde İrlanda S. D. Hüku
meti namına verdiğiniz bugünkü tarihli notanız, Hü
ku.metlerimiz arasında bir arılaşma teşkil edecektir. 

lhtiramatı faikamın kabulünü rica ederim. 

Türk tarife Nol: 

421 c 
427 B 

Keten mensucat 18 
" n 

Safi ketenden dikil-
miş ev çamaşırı 1.5 ,, ,, 

VII. İşbu anlaşmanın iV. üncü maddesinin hüküm
leri mahfuz kalmak şartile bütün Türk ve İrlanda S.D. 
menşeli malların hususi takasına müsaade edilecekt}r· 
Her takas muamelesinde Türkiye'ye idhal olunacak lr
landa S. D. menşeli malların kıymeti lrlanda S. D. ne 
idhal olunacak Türk menşeli malların kıymetinin yüz-

de 50 sine muadil olacaktır. 

Vlll. Türkiye ile kliring veya benzeri bir anlaşma 
olınıyan memleketler menşeli olmak şartilc İrlanda S. 
D. inden Türkiye'ye yapılacak reeksportlar ve incir, 
incir küsbesi, kuru üzüm, debagat maddeleri, tütün, 
ceviz, halı, pamuk tohumu ve küsbesi hariç olmak ve 
bu anlaşmanın VII nci maddesindeki tahdidat ve hü
kümler dahilinde Türk menşeli malla . hususi takasa 
mevzu teşkil edebilecektir. 

IX. İşbu anlaşma 15 birinciteşrin 936 tarihinde mev-
rı 

kii mer'iyete girecek ve 14 nisan 1~38 tarihine kadar 
mer' iyette kalacaktır. Bu tarihten sı>nra işbu anlaşma 
her defasında birer sene temdid .... dilebilir. Şu şartla 
ki 15 birinci teşrin 937 tarihinden veya bunu müteakib se
nenin aynı tarihinden evvel. 15 nisanda başlıyacak o
lan her on iki aylık müddet için ticaret anlaşması 
esularında yapılması arza edilen tadilat hakkında 
her iki Hükumet aralarında anlaşmış olsunlar. 

Birinci Liste 
Türk tarife No. 

31 Sanayide müstame\ ve tarifenin başka 
yerlerinde zikrolunmıyan diğer hayvani 
yağlar. 

72 ) C Yaş ve kuru deriler 
73 ) c 
98 A Ham ve kirli yün. 

417 Jüt mensucat ve mamulatı. 

x. 1 
106 

İkinci Liste 
At 
Yün kumaşlar 

A. Metre murabbaının sıkleti 200 

150 baş 

graQla kadar 1.5 met. ton 

B. Metre murabbaıoın sıkleti 201 
gramdan 600 grama kadar 3 ,, 

" 
108AveB Kıl ve pamuk mensucat 

Metre murabbaının sıkleti 200-300 
grama kadar 3 

" " 377 B Sırf pamuk mensucat 
Metre m urabbaının sıkleti 
2()()-300 grama kadar. 6 " ,, 

400 A Pamuk mendil 1.5 Metrik ton 

(x) le işaret edilen pozisyonlara giren eşya içiıı· 

siparişten evvel ait olduğu V l! kaletten idhal müsaade 
si alınmak lazımdır. 

Beşinci maddenin (a) fıkrasına ek. 

Menşe şehadetnamesi 
(Asıl) 

Gönderen : 

isim : 
Adres 

Emtcanın cinsi: 
Ambalajın tarzı: 

Paket adedi: 
Mark ve No: 

isim 
Adrtes: 

S kl t ) Gayrı safi Kg. 
ı e ) Safi Kg. 

F. O. B. Kıymet 

Gönderilen 

Sevkiyat hrikı : 

Yukarıda gösterilen emteanın Türkiye mahaııl6t 
veya mamuliihndan olduğu ve işbu şehadetnameııi' 
Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti ile İrlanda S. O. atf 

sında ticaret ve tediyeye mütedair 1 birincite-şrin 9 
tarihli anlaşma hükümlerine tevfikan verildiği tasdi~ 
olunur. 

(Bu nüaha menşe şehadetnamesinin aslındaki ıs~ 



~3 İkinci t 

Afyon Devlet Demiryollarından: 

~t"Afyon İstanbul istasyonunda lokomotifler için ~elecek kö~ü~ 
. ın vagonlardan yere tahliye ve yerden lokomotıflere tahınıl ı · 

O lı 5-12-936 tarihinden 31-5-938 tarihine kadar muteber olmak ü
~ l ~te açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 26-11 ·936 tarihinde sa-

d: 'l 15 te Afyon şehir istasyonunda 7inci işletme binasındaki ko· 

ir• '-isyanda yapılacaktır. Taliplerin Afyon şehir istasyon kasasına 
te t•tıracak.ları 40 lira muvakkat teminat akçec;i nıakbuıile kanu 

i~ Qı.ın 4üncü maddesi mucibı nce işe girmeğe manii kanuni bulun· 

e•' adığına dair beyanname ile ayni gün ve saatte müracaatleri 
~ ' 

• ıtındır. 
eO Bu işe ait izahat ve şartname meccanen işletme kaleminden 

tıı• •lınabilir. 

• * * 
I Belediye posta motosikletinin tamiri pazarlığa konmuştur. Bak: 

•tanbul Belediyesi İlanlarına. 

çi)fVIÜZA V ~-p ELER 
ıe' 

rd' 1-Müteferrik 
el·----

uıı· İstd.nbul 3 üncü İcra Memurluğundan; 

İS' Bir borçtan dolayı satılmasına karar verilen kuru ot, arpa, 

mi epek ve sair emvalın 26-11-93ô tarihine tesadüf perşembe günii 

··ri aat ı-ıten itibaren Galatada Kılıcalipaşa cadde.>inde Sultan Be

iıll a1:id mahallesinde 173, 175 numaralı dükkan önünde açık artlır
zl a surclile satılacaktır. Bundan talip olanların ınezkih güıı ve 
el ~altc malıalliod~ lı.ııır bulunacak memuruna müracaat eylemele· 

1 :ıan olunur. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

1- 795 çift köhne erat folini artırma suretile sahlacaktır. 
2- Artırması 24· l 1 936 salı günü saat IOda M. M. V. satınal· 

n komisyonunda bulunmaları. 

an 3 Fotinleri görmek istiyenler lıergün ~·enel kurmay daire 
li~ iid~rlügüne müracaat edebilirler. 
s•' 4- Satış peşin para ile yapılacağından artırmaya iştirak ede
a' kler verecekleri fiata göre peşinen verecekleri paraları ile art· 

1~ına gün ve saatında M. M. V. satınalına komisyonda bulun-
ı~aları. 

İstanbul 4üncü İcra Memurluğundan: 

rç Mahcuz ve paraya çevrilmesi mukarrer Buyik marka bir bi· 
tk otomobilinin Taksimde Yeni Gaıajda 28-11-9;36 tarihinde sa
t 10 da birinci açık arttırmasında kıymetinin yüzde 7!'5 ini bul
adığı takdirde 3-12-936 tarihinde saat 10 da ikinci açık arttır· 

zar' llsı yapılacaktır. Taliplerin mahallinde memuruna müracaatlcri 
~tı olunur. 

te· • 

;;6'--__ Is_t_a_n_b_u_l _B_e_le_d_i_y_e_si_I_l_a_A n_I_a_rı_ 
~ Keşif bedeli 2388 lira 48 kuruş olan Yalova sıfat İs· 

~syonu ikmal inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
"'rakı ve şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. 

" 'tt::kliler 2490 N. lu kanunda yazılı vesika ve Bayındır· 
,, '.k Direktörlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 180 

'çiıı ltalık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 4-12· 
ade 35 cuma günü saat 14 te daimi encumende bulunmalı-

ırlar. (İ) 42 l 

=?= • • 
Beher metre murabbaına 3 lira kıymet tahmin olunan 

'ibcı.ngir yangın yerinde 20inci adada yüzsüz 35 metre 
santim murabbaı arsa alakadarları arasında satılmak 

~ere açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım 
~dürlüğünde görülebilir. İstekliler 79.~ kuruşluk ilk te
ltıat makbuz veya mektubile beraber 3- l 2-936 perşem
e &'Ünü saat l 4te Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(8) 422 
• ,.. . 

ul~\ ~ Belediyenin 1 N. lu posta motosikletinin tamiri pazar· 

::~ta~ ~onulmuştur. Bu tamir , iç~_n 79 lira 5~ kuru.~ .~iat 
ğ1 b·ı·tnın olunmuştur. Evrakı Encumen kalemınde gorule· 

r di~ Y • ır. İstekliler 5 lira 97 kuuşluk ilk teminat makbu z ve
,s ı:-il llıektubile beraber 24-1 t-936 salı gün saat 14te Daimi 

~,- 37 i ıı tun.ende bulunmalıdırlar. (B) 4 

en 

MÜNAKASA GAZETESİ 
= 

Şartnamesi mucibince ml'htelif ebatta 1090 metre 
yassı kayış pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 24- l t 936 tarihine rnslıyan salı günü saat 
15te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

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

4 isteklilerin pa7arlık ıçın tayin olunan gün ve sa· 
ate yüzde 7 .5 güvenme parnlarile birlikte adı geçen ko· 
misyona gelmeleri lazımdır. (~!7 47) 395 4 -4 

* * ~· 

50 000 Adet 50 lik tuz çuvalı 
50 000 >ı 100 lik tuz çuvalı 

Yukarda miktar ve nevi yazılı 100 bin adet tuz çu
valı şartnamesi mucibince pazarJık!a satınalınacaktır. 

2 - Pazarlık 27-11-936 tarihine rastlıyaıı cuma günü 
saat 16 da Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki 

alım komisyonunda yapılacaktır. 
3- Şartnameler parasız olarak her giin sözii geçen 

şubeden alınabilir. 

5 İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7.5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen lrnmis· 
yona gelmeleri ilan olunur. (3063) 427 2 -3 

Cibalide idaremize aid 
mevcut iskelenin matbaa nmbarı 
hkla el<siltmeyc ko.rnlmuştur. 

Nakliyat şubesi önünde 
önüııe teıı~didi ışı pazar-

2 Keşif bedeli 989,l3 lira olup pazarlığ·ı 2S-1 l 93() 
tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 11 de Kaba taşta 
Levazım ve Mub:ıyaat subesindeki Alı rı Komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 Şartnameler parnsız olarak her gün sözii geçen 
şubeden alınabilir. 

4- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
te yuzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko· 
misy,_;na gelmeleri ilan olunur. "2840,, 407 ,1 4 

~vıaliye Vekaletinden : 

30-5-934 ve 15-12·934 tarih ve 2463, 2614 numaralı 
kanunlar mucibince hasılı S1vas·Erzurum demir yolunun 
inşaasına tahsis edilmek üzeı·e çıkarllması kabul buyuru
lan 30.000.000 liralık istikrazın 4·500.000 liralık 3üncü 
tertibinin kayıt muamelesine 16- l l-9J6 tarihind~ başlana· 

1 cak ve bu müddet 2 t gün devam ederek 5· 12-936 akşa
mı bitecekıir. 

1 Kayıt muamelesi tahvil bedelinin peşinen Banka 
gişelerine ödenmesi mukabil!nde asıl tahvillerin teslimi 
suretiyle yapılacaktır. 

2 Bu tertip tahviller 
125.000 tanesi 20 şer iiralık 
4.000 ,, de 500 şer liralık. 

olmak üzere iki kupürden terekküp eylemektedir. 
3 - Bu tertibin ihraç fiyatı 
20 lira!ık tahviller için 19 
500 ,, ,, ., 47 5 liradır. 

4- İstikrazın faizi yüzde 7 dir. 
5- Bu istikraza ait şartlar ve menfaatler hazırlanan 

izahnamelerde daha etraflı bir surette yazılıdır. 
6 - Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuriyel merkez ban· 

kası ile Adapazarı Türk Ticaret, Türkiye iş, Emlak ve 
Eytam. Sümer ve Tfü kiye Ziraat bankaları merkez ve 
şubeleri tarafından her yerde icra olunacaktır. 

Bundan başka İstanbul ve İzmirdeki diger bankalar 
da kayıt muamelesine iştirak edeceklerdir. (2780) 413 1 ı 

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

göstereceği ilgiden az çok bir fayda çıkabilir 

Herşeyi devlete bırakma. "Devlet yapsır.,, diy~ bir 
yana çekilmek doğru de~ildir. Devletle ulusun el ele 
ve rek başaracağı işlerin en başında Havacılık vardır. 

Uçak, Uzman, Alan, Hangar, Benzin, Yağ .. ,,Hava 
cılık'' deyip geçmeyiniz. Bunlar her gün binlerce liraY.ı 
emiyor. Yardımın arkasını keserek başladığımız işi ya
rıda bırakmış oluruz. 

Türk Hava Ktırumu 

Sayfa 3 

fratelli S PEHCO 
Galata Gümrükleri karşısında 

Hürdaverdigar Han. 
Telefon: 44792 

Amsterdam Kompani Ro 1a) 

Neerlandez dö Navigasyon a 
vapör Anvers, Rotterdaın, A· 
mslerdam ve Hamburg için ya· 
kında hareket. 

HERCUEES yük alır 16-202 tş. 
TIBERIUS ,, 21--25 ,, 

HERMES ,, 26 -30 ,, 
Neer~andc:.ı kompanyasının 

nehri vapurları limanlar i ~i n 
hususi ve seri seferler . 

Bütün limanlar için Necr· 
hndez Kumpanyası ile anlaşıl· 
mak suretile bütün dünya li
manları için doğru !..;on4iınen· 
tol ar verilir. 

İTHALAT SERVİSi 

Amsterdamdan beklenilen 

vapurlar. 

TIBERIUS 
HERMES 
VALCANUS 

19 2nci Tc, . 
26 ,, 
30 " 

Amsterdam için yakında hareket 
TlTUS 23 2 tş. 

ıtalyan Seyahat Kumpanyası 

Dünya seyahat teşkilatı 

Götürü seyahat 

Otellerde oda tutulması 

Deniz yolu biletleri 

Hava yolu 

Demiryolları ,, 

Bagaj tarın sigortası 

italyan demir yollarında 

yüzde ;o tenıilat 
Galata Gümrükleri karşısında 

Hudaverdigar han 

Telefon : 44792 

da FRATELLI SPERCO 

neadinde C. 1. T. ye müra · 
cai't olunur. 

Nippon Yusen Kaisah 
JAPON VAPUR KUMPANYASI 

Yakohama, Kobe, Singapur, 
Colombo, Süveyiş, Port·Said, 
Beyrut ve lstanbul limanları 

arasında doğru seferler: 
Pire, Marsilya, Liverpool ve 

Glaskov. 

(doğru ve aktarmaıız) 
LIMA MA~U Limanda 

1 TOYOOKA MARU 18-12·936 
DAKAR MARU 18-1-937 
c 

·Hareket edecek vapurlar 
ALBANO Cumartesi 21- l I saat 

17 Selanik, Midilli, lzmir, Pi
re, Patras, Brindizi, Venedik 
ve Trieste. 

CAMPIDOGLIO Pazartesi 23-11 
saat 12 lzmir, Selanik, Pire, 
Palras, Napoli, MarsHya ve 
Cenova. 

CALDEA Çarşamba 25-1 l saat 
17 Burgaz, Varna, Köstence, 
Suüna, Galatz ve Braila. 

CELIO Perşembe 26-11 saat 20 
Galata rılıtımından Pire, Brin

dizi, Venedik ve Trieste. 

M &M4MN1FA 

imtiyaz sahibi ve yazı işleı·i 
Direktörü: İsmail Girit 

Basıldığı yeı: ARTUN Basıınevı 
Gal..t.ı Billur sokak No. 10 
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Journal Quotidien tles Ad.iudications 

1 ere Annee No. 207 LUNDI 
r~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~-------

JPrix est. ı ;,~0:: ld·~j~~~c rueu d'adjudication. Objet de I' adjudication 

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

Construction d'un reservoir de benzine au terrain 
d'aviation de Yechilkeuy. 

Pavage, -conslr. <le bordure, prcı:ar. ele paves ele. 
sur la route Afyon-lzmir (KM 0+000-0+5l O) 
aj.). 

' 
803 - 60 25 Publique Com. Adı. Comm. Ist. Findikli. 

3393 37 255 
" Com. Perm. Vilayet Aflon. 

Repar.:ıtiorı <'.·tablt•s de la caserne de Rami (aj.). 4118 12 309 - GrP iı gri· Cam Acl1. Comın . lst. Findikli. ........ --~· --- ~ _ .. _, ...... ......._ _~ ... __ ___.. - ._-,. ..... -~---... -·------- ......-----
Produits Chimiques et Pharmaceutiques -

lnstruments Sanitaires - Fourniture pour Hôp. 

!od:_ pur : 5~~~~ ~~~· 26 j 13 J~:·bligue _c::_~~:. N;ıt Ankara 

Ameublement pour Habitation et 
Bureaux-Tapisserie- ete. 

2688 201 60 Publique Dir F.corı om . Min s te?·e Justice. 

23 NOVEMı3RE 19.~6 

Cahier des Charges Date 

9-12-36 

Dir. Trav . Pu hlics Vilayet Afion 27-11-36 

7-12-36 

8-12-36 ·--------

7-12-36 15 Pose d'cnviron 128 m2 de cristal veritable {8mm. 

--~paiss). sur 61 tables et bureaux ---- _...._._. ,. -----------~--------- ----.·----------·~- ·---
Habillement - Chaussures et M ateriel. 

Confecıion de 1000-1200 capotes pour les t'·leves P.850 lap 765 Pli cach. Coın. Aclı. \1ın. D~t N:ı 1 • Ankara. 

de l'ccole militaire. .. __ ....__.... _ __,,, __ ~T.""'--- _,..,, ___ _ 
----~-·-- ----

Bois de Construction-Planches, Poteaux ete 

Poteaux en pin rl>sineux (long. 8 m.) (des forets L 4 lap. 705 -l Pli cach. Direction PTT. Afion 

Akdagh-Burgaz ou· Ahirdagh): 2350 pi~ces. 1 
~--- --- _-; ... ---~--- ... ~ - .. :-._ ~.-a 

Combustible - Carburant-Huiles 

Benzine pour automobile commandement (ai.)· 
Huiles de machine : 11 sortes (aj.). 
Houille en blocs : 75 tonnes-Charlıon tout venant : 

'250 tonncs (pr. E.cole Normale fdlP.s lrıtanbul) {aj.) 
Lignile (des mines Dcghirmisaz ou Tavchanli): 8165 

tonnes (cah. eh. P. 184). 
Residu : 700 tonnes. 
Surchauffeur: J 20 tonnes. 
Petrole: 210 tonnes Gaz pauvre : 60 tonnes. 

Benzine : 21 O tonnes. 

510 1 38 32 G"' a gn' 
1058 75, 

4187 50( 3H 06 

36742 50 27 55 69 

70000 - 4750 -
22800 1710 

48027-4200 3681 35 
69069 -

1
4707 45 
1575 

7200 - 540 

" 
" 

" 

Pli cach . 

" 
" 
" 
il 

Com. Ach. Comm. isi. Findikli. 

" Compt. Lyct-es i!'lanbul. 

Adm n. Ch. Fer E.tat Ankara. 

" 
" ,, 
" 

Com. l\ch. Min. Def. Nat. Ankara. 

11 

·------ -
Direcıion PTT. Afion-Konia . 1-12-36 ı5 

12-12-36 14 
11-1'.!-36 14 
23-11-36 11 

Caisses Ankara-Haydarpacha. 9-12-36 ıs 

Dir. Mater. An k -Chef. Exped.H.pacha 8-12-36 15 

8-12-36 ıs 

8-12-36 ıs 

8-12-36 ıS 
10-l 2-36 14 
8-12-36 ıo 

Combustible liquide pour Diesel: 300 tonnes (aj.). 
Anthracire turc: '.l.40 tonnes. Dir F.co. ~?m . Min_.Economit' Ankara, 

-------ı - ~---------......--.:.a.-..;a--~~~ ----~~---

Divers 

Rı;paralİPn de la rnotocyclelle postale de la Muni
cipalık . 

5 97 Gre iı ı.rrl- Co n. Per ııı. Muni cipalıte lslan bul. Sı'·crı: ınriat f\ılunicipalite Is tan bul. 24-11-36 14 

Moteur Diesel 30-32 CV. avec ses acces~oires. 
Articleı; pour nettoyage div~rs tels que : Kaol, ci· 

rage, savon, vernis, brosses, crachoirs ete. : 12 
lots. 

79 591 
2500 - 188 - " 

Com. Aelı. f\1ilitaire de Vızı~. 23-11-36 11 

Piı~ces de rechange (? ı : 4 lots. 
Travaux de chugement et <le dechargement de char

bon iı l.:ı gare d' Afion (du 5-1/.-36 au 31-5-38). 

B) Adjudica ions a la surenchere 

Vieilles chaussures: 795 paires 
Foin sec, orge, son, ete. 
Automobile Buick : l piece. 

Lois, Decrets lois, Traites de Commerce 

Convention de commerce et de navigation 
Turco. Yougoslave. 

-3 

Ankara, le 28 Octobre 1936 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur d'exposer a votre Excellence, mere-

fer ant aux pouı parlers de ces derniers iours que, confor

mcment iı la speci fication effectuce sur le modele du cer· 

tificat d'origine annexe a la Convention de Commerce et 

de navigation, signce en ce jour, la contr .. valeur des 

marclı:mdıses sera calculee sur base de leur prix F. O. B. 

dans !es comp~es du clearing. 

" 
Co nı. Acıı. Mın . Def. Nat. Ankara. 23 11-36 ıs 

960 - 7'2 
" " 

23·11-36 10 
40 

1 

Publıque 7me Com.Expl. Clı. Fer. Et. Afion. 26-11·36 ıs 

~-~ ----- .. 

Publique Com. Ach. Mın. Def. Nat. Ankara . 24-11-36 
26-11-36 
28-11·36 

10 
14 
10 " 

M.ıg.N.173-5 rue 1\ilitchalip. Galata 3me Bureau Ex l-cutif lstanbul. 
,, Nouveau Garage Taxim. 4me ,, ,, ,. 

Veuillez agree..:, Mcınsieur le 
tions !es plus dislinguees. 

Ministre, mes considı.'ra- ' tiocıs les plus distinguees. 

Le Secretaire Gt:neral 
du Ministere dcs Affaires Etrarıgeres 

Ambassadeur 
Numan M?n~·mtmcio~fo 

Son Excellence 
Monsieur Branko La:zarevi1ch. 

Ministre Plt'>nipotentiaire 
de S. M. le Roi de Yougoslavie 

Anknra, le 28 Octobrc 1936 

Monsieur l' Ambassadeur, 
J'ai l'honneur de porter iı Votre Haule connıiısarıce 

que, j'ai reçu votre lettre de ce jour ainsi conçue: 
J'ai l'honneur d'expose!' a votre Excellence. mere

ferant aııx pourparlers de ces derniers jours. que, con
formement iı la specification effectuce sıır le modele de 
ccrtificat d'origine annexi· iı la Convention de Commerce 
et de Navigation, s:gnee en ce jour, la contrevaleur des 

1 

marchandises sera calcul.:e sur basc de leur prix F. O. B. 
dans les comptes du clearing: 

v~uillez agreez, Monsieur le Ministre, mes consicera-

Je remercie votre :::.xcellence de votre presente i mıınication et je declare, au nom de mon Gouverne 
que je suis d'accord quant a son contenu. 

Veuillez agreez, Monsieur l'Ambassadeur, mes c 
dt!rations le-s plus distinguces. 

Le Ministre de Yougoslavı~ 
B. Lazarevitch 

Monsieur Numan Mcnemencioğlu 
Ambassadeur 

Secretaire General du Ministere 
des Affaires Etrangeores 

Liste A 
No. du Tarif Turc 

136 
341 D 
494 BJ,2 
503 
511 A, B, c 
535 A 
566 
568 
859 B, C 


