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İÇiNDEKİLER: 

a) Münaka ... atar 

SALI 24 İkinci Teşrin 1936 

2·1 nşaat- Tami rat·Naiıa işleri ve Malzemesi-Harita 

Ankara Valiliğinden: 

Kanunlar, Kararnameleri Ticaret Muhadeleri 

komisyonunca 27-11 ·936 tari
hinde cuma günü saat 14 de a
çık eksiltme ile ihale edilecek
tir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir . Taliplerin 
muvakkat teminat olan 86 lira 
72 kuruş ve 2490 numaralı ka· 
nunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları. 

Ta.şban karşısında hususi ıdareye ait kiremitli dükkanların 
çatılarının tamiri açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 Erzak, Zahire , Et, Sebze v · s. 

2 inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 
Keşif bedeli 753 lira 10 kuruştur. 
İhale 7- 12-936 pazartf'si günü saat 15te vilayet Daimi Encü

meninde yapılacaktır. 3 - Mobilya. l:v ve Büro eşyaları muşamba halı v. s 

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

S Mahrukat, Benzin, Makine yağları v , s. 

Eksiltmeye girmek için 56 lira 48 kuruşluk muvakkat teminat 
itası mecburidir. 

6 EJektrik-Havagazı -Kalorifer tesisat ve Malzemesi. 

Harp Akademisi 

Komutanlığından : 
Harp Akademisi Komutanlı

ğı eratrnın 936 birincikanundan 
937 senesi Mart nihayetine ka
dar her ay istenilen miktarda 

İsteklilerin ihale günü Daimi Encümene şartnamesini görmek 
is ti yenlerin hususi muhasebe müdürlüğüne müracaatları ilan olu · 
nur. 7 Müteferrik 

b) Müzayedeler 
Müteferrik: 

2 Emlak 
1

1 alınmak ş.ırtile 4600 kilo laha
na, 4200 kilo ispanak, 4800 kilo 
pırasa eksiltmiye konulmuştur. 

3-Mobilya, Ev Büro ve eşyası, Muşamba, Halı v .s. 

5 a) M Ü N A K A S A L A R 
İstekliler 50 lira teminat pa

rasile 1 birincikanun 936 pazarte-
si günü saat l ide Yıldızda Harp j 
Akademisi Komutanlığı Satınal
ma Komisyonuna müracaatları. 

Adliye Vekaletinden: 

Temyiz mahkemesindeki binada Adliye Vekaleti devairinde 
bulunan yazıhane, dolap, koltuk, vesair mefruşattan 176 parça 
mahallinde eksiltme ile cila edilecek ve ayrıca şartnamesinde ya
zılı evsaf üzerine 1 adet yazıhane ile sekiz masanın ayaklarında 
sekiz adet raf mücddet olarak yapılacaktır. Bunların mecmuunun 
muhammen bedeli olan 656 liranın yüzde 7 buçuğu olan 49 lira 
20 kuruş teminatı muvakkatesiyle 2490 No.lu kanunun ?7inci mad
desi mucibince isteklileTin eksiltme günü olan 7-12-936 pazartesi 
günü saat 1 Gte Vekalet Levazım Müdürlüğü odasında toplanacak 
olan komisyona ibraz etmeleri v e şartnamesini görmek istiyenle
rin mezkur müdürlüğe müracaatları. 

l.f rzak, Zahire, Et ve Sebze: 
4 

4 Ankara Levazım Amirliği Satına'ma Komisyonundan: 

Samsun garnizonundaki hayvanlar ihtiyacı için 352.000 kilo 
5 'rpa kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 7-12-936 pazarteai 

~Ünü o;aat 11 de ihalesi yapılacaktır. Tutarı 15840 lira ve muvak-
15 kat teminat l 188 liradır . 

İstanbul Komutanlığı 
Satmalma Komisyonundan: 

İstanbul Komutanlığı birlik· 
leri ihtiyacı olan 2500 kilo do
mates salçası açık eksiltme i
le 11-12-936 cuma günü saat 16 
da yapılacaktır. 

Muhammen tutarı 575 liradır. 
15 İsteklilerin mezkur günde ve ihale saatinden bir saat evvel 
15 kanuni vesika ve teminat makbuzlarile beraber zarflarını vermiş 
ı5 ulunmalıdırlar. Şartnamesini görmek istiyenler ihalenin yapıla-
14 ; ilğı yer olan Konya tüm satın alma komisyonunda her gün gö-

10 ~ebilirler. 

Şartnamesi hergün oğleden ev
vel komisyonumuzda görülebi · 
lir. İsteklilerin 43 liralık ilk 
teminat makbuz veya mektub
larile berabet' Fındıklıda komu
tanhk satınalma komisyonuna 

4-·Mensucat - Elbise · Kundura Çamaşır v .s. 
• * * 

Kırıkkale askeri sanat mektebleri ihtiyacı olan 8000 kilo ko-
1 ~un eti 9-12-936 çarşamba günü saat 14 de aç ık eksiltme sure-

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

14 ı· k ıyle sahnahnaca tır. 
gelmeleri. l - Ankara harp okulu ihtiyacı için 830 metre yerli haki 

Tutarı 2800 lira olup ilk teminatı 210 liradır. Teminatın Kırık
l ~ ~ale askeri fabrikalar muhasebeciliği ne yatırarak belli gün ve 
1 ~latle isteklilerin mektep satın alma komisyonuna gelmeleri, 

ı - kabardin kumaşı 7-12·936 tarihine müsadif pazarteai günü ıaat 
sparta Askeri Satınalma l 5 de açık eksiltme ile alınacaktır. 

Komisyonundan: 2 _ Kumaşın tutarı 4980 lira olup muvakkat teminatı 373 
İsparta garnizonunun ihtiya- , lira 50 kuruştur. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma 
cı için 172,000 kilo un kapalı ' 3 - Şartnamesi eksiltmenin yapalacağı Levazam Amirliği u • 
zarfla eksiltmeye konulduğun- tınalma komisyo'r..unda parasız görülür. 

ıo 
15 

Komisyonundan: 
Yevmiye 15-25 kilo aığıreti 

1 dan ihale günü lO 12·936 per- 4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesika 
I şembe günü Hat 9 dadır. Tah- ve teminat makbuzları ile belli gün ve saatte komisyona müra-

~ Tahmin edilen bedeli 1156 lira 25 kuruş olan yukarda miktarı 
j \'e cinsı yazılı etin askeri fabrikalar umum müdürlüğü utınalma 

min bedeli 12 kuruş, ilk temi- caatları . 
nat 1548 liradır . 

1okanunlar, Kararnameler, Ticaret muhadeltri 
14 - .... 

10 - 2 -

Tlirkiye ve lrlanda arasında 
Ticaret ve Tediye Aniaşmas~ 

te c 
ııı (Bu nüsha menşe şehadetnamesinin aslındaki nu · 

ne ltıaı-ayı taşıma!ıdır. İrlanda S. D. gümrüklerince dam
s cf ~atandıktan sonra Türkiyede salahiyetli makama ıön 

derilecekt:r). 
Menşe şehadetnamesi 

(İkinc i nüsha) 

Gönderen: 
........_~----------------ı. ı tn : 

Aıdres : 
~ınteanın cinsi 
.ı\ın ba laj tarzı 
~aket adedi : 
'"•rka No : 
S ıltlet ) Gayri safi Kg. 
t ) Safi Kıı-. 
S 08 Kıymet : 
tvkiyat tarikı : 

Gönderilen: 

fsim: 
Adres : 

Yukarıda gösterilen emteanm Türkiye mahsulat 
."eh mamulatından olduğu ve işbu şehadetnamenin 
rurlı:iye Cümhuriyeti Hükumeti ile İrlanda Serbest D. 
atasında ticaret ve tediyeye mütedair 1 birinciteşrin 
tatihli anla,ma hükümlerine tevfikan verildiği tasdik 
()h.ınur. 

J Beşinc i maddenin (c) fıkrasına ek 

Menşe şehadetnamesi: 
Gönderen Gönderilen 

İsim: 
Ad re•: 
Emteanın cinsi: 
Ambalajın tarzı · 
Paket adedi: 
Marka ve No. 
S kl t ) Gayrı safi Kg. 

1 e ) Safi Kg. 
F. O. B. kıymet : 

isim: 
Adres : 

Sevkiyat tarikı : 
Yukarıda gösterilen emteanın İrlanda S. O. mah

sulat veya mamulatından olduğu ve işbu şehadetna
menin Türkiye Cümhuriyeti Hükumeti ile İrlanda S.D. 
arasında ticaret ve tediyeye mütedair 1 birinciteşrin 
1936 tarihli anlaşma hükümlerine tevfikan verildiği 
tasdik olunur. 

Türkiye Cümhuriyeti Hükumeti ile Saontat Eireann 
(İrlanda Serbest Devleti) Hükumeti arasındaki bugün
kü tarihli ticare.t ve tediye anlaşmasını (aşagıda kısa
ca anlaşma denalecektir) imzalarken bilgileri için, an-
laşmanın VI. ncı maddesi hükümlerinin tatbikinde Tür· 
kiyede aşağıda arzolunan usulün kabul edileceğini be· 
yan ile kesbi şeref eylerim. 

1- Bu anlaşmanın mer"iyete girdiği tarihten sonra 
İrlanda S. D. ine idhal olunacak Türk men,eli bilu
mum malların bedelleri Türk ihracatçıları tarafından 
alınır alınmaz Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasına 
(aşağıda kıaaca Merkez Bankası denilmiştir) satıla 
caktır. 

müsaa -
n ...._•r• ua•ı ah IJ"&au~ • .-n,: 11 .- e 

k meti IOO lirayı i'e miyen ve 

Merkez Bankası bu suretle satın alacaj'ı meblij"· 
lar icin hususi bir hesap tutacaktır . 

2 - Bu anlaşmanın mer' iyete girditi tarihten son· 
ra Türkiyeye idhşl olunacak irlanda S. D. menşeli 
mallardan mütevellid bütün vacibilttediye borçlar mer 
kez Bankasına yatırılacaktır. Bu suretle yatırılan 

meblağlar Merkez Bankası tarafından Sterlin olarak 
tutulacak olan faiz.siz bir hesabın matlubuna kaydo· 
lunacak ve anlaşmanın 6 inci maddesi hükümleri da-
hilinde tediye tarihi sırası ile İrlanda S. D. deki ala
çaklılara ödenmek üzere transferi yapılacaktır . Her 
halde şurası mukarrer dir ki tediye olunacak meblağ 
İrlanda S. D . gümrük makamatı tarafından Türkiye 
makamatına gönderilen menşe şehadetnameleri üze-
rinde gösterilen v e İrlanda S. D . ine idhal edilen 
Türk malları F. O . B. kıymetinin yüzde 50 sini geç
mediği takdirde bunun İrlandaya transferi derhal ic
ra edilecektir . 

3 - Sterlinden başka bir para ile ifade edilmi' o-
olan borçlar tediye tarihinde Londrada malüm olan 
son kurlar üzerinden Sterlinge tahvil edildikten son· 
ra yatırılacakbr. 

4- Merkez Bankası her ay sonunda menşe şeha· 
detnamelerine istenilen Türkiyeye idhal olnan İrlan
da S . D. menşeli malların tediyesi için disponible 
döviz mikdarını ve o ay zarfında İrlanda S . D. ihra
catçılarına yapılmış olan tediyatı lrlanda S. D. sana-
yi, ve Ticaret Nezaretine bildirilecektır. 

lhtiramatı faikamın kabulünü dilerim 
(Resmi Gazete 10-1 t-936, sayı 3455 

(Son) 



Sayfa 2 

M. M. V· Satınalma Komisyonundan: 

Yerli fabrikalar mamulatı olan 105,000 çift kunduranın her 
bir çifti 424 kuruştan olmak üzere kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. Şartnamesini 22 lira 26 kuruşa almak ve örneklerini 
görmek istiyenlerin her gün öğleden sonra Komisyona gelmeleri 
ilk teminat miktarı 21,558 liradır. İhalesi 12-J2-936 cumartesi 
günü saat 11 dedir. Eksiltmiye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazıla vesikalara ilk teminatlarile bir · 
likte teklif rnektublarını ihale saatinden en az bir saat evvel 
Ankarada M. M. Vekaleti satınalma komisyonuna .., ermeleri. 

* • • • • 
inhisarlar müstahdemleri için elbise, palto, fotin almacaktır . 

Bak: İnhisarlar U. M. İlanlarına . 

5 - Mahrukat - Benzin - Makine yağları ve saire 

P. T. T. Başmüdürlüğünden: 

1- İdare ihtiyacı için Ankarada ve şartnamesinde gösterilen 
yerlerde teslim şartiyle 207 kok kömürünün satm alınması kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 Tevdi edilecek kapalı zarflar 1 inci kanun 936 l inci sa
lı günü saat 15 te başmüdürlük komisyonunda açılacaktır. 

3- Muvakkat teminat 496 lira 80 kuruştur . 
4 - İsteklilerin muayyen s2 atten en son bir saat evvel te · 

minatlarını başmüdürlük veznesine teslim ederek kapalı zarfla- • 

MÜNAKASA GAZETESİ 
ili il 

lefon kablosu 14-12 936 pazartesi günü saat lO da Haydarpaşada 

gar binası dahilindeki 1 inci işletme komisyonu tarafından açık 
eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin l 12 J 2 lira muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 15-936 gün ve 
3297 No lu nüshasında intişar eden talimatname dairesinde alın · 
mış ehliyet vesikaları ile birl;kte eksiltme günü saatine kadar 
komisyona müracaatları lazımdır. Bu işe ait şartnameler komis
yondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

Posta T. T. Levazım Müdürlüğünden : 
IO kalem kablo başı tevzi kutularının eksiltmesine ait olup 

25 birinci, 2 ve 1.t-11-936 tarihinde yapılan ilanlar görülen lüzum 
üzerine iptal edilmiştir. 

7-Miiteferrik 

z:r-

* * * 

tıw .~, .. = 

Paşabahçe fabr i kasında ajitatör tertibatı 
İnhisarlar U. Müdüriüğü İlanlarına. 

yaptırılacaktır. Bak: 

İnhisarlar 
İnhisarlar U. 

* "' ,; 

için beyaz ve yeşil yağla 
Müdürlügü İlanlarına. 

kanaviçe alınacaktır. Bak: 

rını komisyona tevdi etmeleri lazımdır. \ • 
5- Buna aid şartname her gün baş müdürlük yaza işleri ka- \ b) M Ü Z A 

lern!nde görülebilir. VEDELER 
~~~~~~~~~~~=~~~~\ 1-Müteferrik 

6 -Elektrik Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme / 
- - -- -1 

Gerede Urbaylığından: 1 

l- Nafaa Vekaletinden tasdikli proje ve fenni şartnamesi mu
cibince Gerede kasabasında elektrik tesisatı yapılması 22-11 -936 
tarihinden 5 1 937 tarihine kadar 45 gün müddetle ve kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme 5· l 937 salı günü saat 16da Gerede Belediye 
dairesinde müteşekkil Belediye Encümeninde yapılacaktır. 

3- Tahmin edilen bedeli 2997 liralık santral binası inşaaaı ve 
ağaç direkler haric olmak üzere 19,362 liradır. 

4- Muvakkat teminat miktarı 1452 lira 15 kuruştur. 
5 Profe ve teferrüatı ve fenni ve hususi şartname ve mu-

kavelename projesi sureti 5 lira bedel mukabilinde istanbul Tak
sim Şark apartmanında mühendis Hasan Haletten ve Gerede Be
lediyesinden alınabilir. 

6- Teklif mektubları şu vesikaları ihtiva edecektir. 
A- İstekli bir şirket olduğu taktirde sicilcle kabul olduğu ve 

halen faaliyette bulunduğuna dair bu eksiltmenin ilan tarihinden 
sonra alınmış resmi bir vesika, şirket sirgüleri veya noterlikten 
musaddak vekaletnamesi. 

B Muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubu . 
C Bugüne kadar en aşağı 20000 liralık bir elektri tesisatı-

nı muvaffakiyetle bitirdiğine dair kabul raporu veya musaddak 
sureti. 

İsteklilerin eksiltme şartnamesi mucibince tanzim edecekleri 
teklif mektublarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 
Belediye riyasetine vermeleri veya bu saate kadar yetişmek üze· 
re göndermeleri ilin olunur. 

Devlet Demiryolları ve limanları İşletme U. İdaresinden: 
Muhammen bedeli 1500 lira olan 10,000 metro harici çift te-

Bursa Hususi İdare Fidanlıkları Mütedavil 
Heyetinden: 

Sermaye idare 

Bursa Hususi İdare Fidanlıkları yetiştirilen her nevi aşılı 
meyva Fidanlarının , aşılı ve aşısız Amerika asma çubuklarının 
satışına başlanılmıştır. İstiyenlerin şimdide n Bursa Ziraat Müdi
riyetine müracaat et meleri ilan olunur. 

Fia~lar aşağıda y azılıdu· : 

K. s. 
Ekstra ekstra aşılı meyve fidanları 30 
Birinci boy 

" amerika çubuğu 3 
İkinci boy 

" " 
,, 10 

Birinci boy 
" 

amc-kikan çubuğu 3 

" ,, aşızız 11 ,, l 
İkinci boy 

" " ,, o 50 

2-Emlak 
İstanbul Defterdarlı ğmdan: 

Aksaray: Katipkasım mahallesi Değirmen sokağı eski 26 
yeni 46 sayılı arsanın tamamı 

Aksaraı: Katipkasım mahallesi Değirmen sokağı eski 8 
yeni 1 O sayılı arsanın tama mı 

Aksaray: Katipkasım mahallesi Kumsal sokağı eski 2.tO 
yeni 101 sayılı arsanın 1 2 payı. 

81 

56 50 
Mercanağa: Mahallesinin Rizapaşa caddesinde Fincan

yokuşu eski 41 yeni 12 sayılı dükkan ve o
danın 3 4 payı (mübadil tasfiye vesikasile) 1350 

Üsküdar: İcadiye mahallesinin Hamam iokağında eski 
l l yeni 5 sayılı evin 10 12 payı 203 33 

(Devamı 3 üçüncü sayfada) 

24 İkinci Teşrin 

Borsa - Piyasa 

23-1 t - 1936 

Para Borsası 

1 Stı·rlııı 
1 l>olar 

.:ıı Fransız Fr. 
~ll Lıret 

~ıJ Bt·lçık Fr. 
:!O Drahnıı 
:!O İ!-vıçrL Fr. 
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Pra~ 
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Mo,,kova 
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Esham 
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"iktisat Vekaleti-iş Oairesi,,nin "İş Kanunu,, ! 

tatbikatına hazırlık fraliyıtlerine miiteallik 

UMUMi T ALiMA T 

Madde 1 - 3008 numaralı "İş Kanunu,,nun doku
zuncu "Teşkilat,, faslındaki hükümler mucibince ku
rulan "İş Dairesi,,nin kanun tatbikatına hazırlık fali· 
yetleri için Türkiye Cümhuriyeti ülkesi, altısı teşkila
tı ve dördü teşkilatsaz olmak üzere, on bölgeye ay· 
rılmıştır. 

AL TiNCi BÖLGE) Merkezi Adana olmak üzere , 
Seyhan, Antal:; a, İçel. Gaziantep, Maraş ve Malatya 
Vilayetlerini ihtiva ,.der. 

Madde 3 - Yedinci, Sekizinci, dokuzuncu ve o
nuncu bölgeler teşkilatsızdır. Bunların herbiri: Birinci 
ikinci, üçüncü ve dördüncü Umumi Müfettişliklerin ih
tiva ettikleri vilayetlerden teşekkül eder. 

Madde 4 - Altı teşkilatlı bölgenin herbirine İkti
sat Vekaleti tarafından ihtiyaç nisbetinde memurlar 
tayin edilir. 

zine yazılması ve böylece bölgeler arasındaki temi 
ve muhaberelerin merkez vasıtasile vuku bulması j' 
sasdir. Ancak müstacel hallerde, bir bölge amiri, ba 
ka bir bölge amirine doğrudan doğruya dahi mürac 
at edebilir . Bu takdirde o müracaata aid yazı ve~ 

telgrafın ve ilgili bölge amirinden buna verilen cev 
bın birer suretleri derhal "İş Dairesi Genel merke:ı 
ne gönderilmelidir. 

Madde 2 - Teşkilatlı bölgeler şunlardır: 
BİRİNCİ BÖLGE) Merkezı Ankara olmak üzere, 

Ankara, Çorum, Çankırı, Yozğat, Kırşehir. Kayseri 
ve Niğde Vilayetlerini; 

İKİNCİ BÖLGE) Merkezi Afyonkarahisar olmak 
üzere, Afyon , Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Konya , Is
parta ve Burdur Vilayetlerini; _ 

ÜÇÜNCÜ BÖLGE) Merkezi lstanbul olmak üzere 
İstanbul, Bursa, Kocaeli, Bolu ve Zonguldak vilayet
lerini; 

DÖRDÜNCÜ BÖLGE) Merkezi İzmir olmak üzere, 
İzmir, Balıkesir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla vi· 
layetleri ni; 

BEŞİNCİ BÖLGE) Merkezi Samsun olmak üzere, 
Samsun, Kastamonu, Sinop, Ordu, Giruun, Amasya , 

Tokat ve Sivas vilayetlerini; 

Herhiri bölgedeki teşkilatın amiri, döğrudan doğ

ruya "İş Dairesi Gen~l Merkezi,, ile muhabere ve da
ire reisliğinden alacağı direktiflere göre kendi teşkila
tının faalıyetlerini sevk ve idare ede r. 

Bölge amiri, memuriyet çevresi içindeki valiler, 
belediye reisleri. zabıta amirleri ve ticaret ve sanayi 
odaları reisleri ile doğrudan doğruya muhabereye me· 
zundur. Müstacel hallerde kaza kaymakamlarına da 
yazabilir. Ancak bu takdirde kaymakama gönderdiği 

yazının bir suretini derhal ilgili valiye vermelidir. 
Bunlardan başka biilge amirleri, veya onun namı 

na muamele ifasına salahiyetli memurlar . bölgeleri i
çindeki bütün işyerlerin!n sahipleri, müdürleri veya 
işçilerile veyahut vazifelerinin içrasını temin için lü
züm görecekleri sair hükmi ve hakiki şahısla~ ile da
hi muhabere ve temasta bulunabilirler. 

Madde V - Herbir bölge amirinin öteki bölgeler· 
amirlerine herhangi bir mesele içiı:ı müracaatları icab 
ederse, keyfiyetin ilk önce, İş Dairesi Genel Merke-

Madde 6 "lş Dairesi!,nin herbir teşkilat bölg 
si içinde bulunan vali!ikler, belediyeler, ticaret ~ 
sanayi odaları gerek "iş Dairesi Reisliği" ve gerej 
bölgedeki teşkilat amiri tarafından vuku bulacak t 

lehlere göre icap eden muamelelerin tekemmül etrtı 

sini, istenilen malümat ve vesikaların toplanması 

temin edecekler ve İş Kanunu tatbikatına hazırlık f~ 
liyetleırinin yürütülmesi yolunda gerekli olan kolaylı 
lan göstereceklerdir. Heryerdeki zabıta teşkilatı , 

Dairesi teşkilatının salahiyettar menıurlarının vazi 
lerinj ifa hususunda güçlüklere maruz kalmamal
için , talep vukuunda, icabına göre, müzaheret ve ı1' 

dahalede bulunacaklardır. 
Madde 7- Teşkilatsız olan yedinci, sekizinci, ~ 

kuzuncu ve onuncu bölgelerde "İş kanunu" tatbi~ 
tına hazırlık faaliyetleri, "İş Dairesi Genel Merkeı 
den verilecek direktiflere göre. bu bölgelerden h 
birinin ihtiva ettiği Umumi Müfettişlikteki İktı.ad rJ 
şaviri tarafından icra edilir. İhtiyacı tahakkuk ed 
bölge için İktısad Müşaviri nezdine ayrıca yardır1' 
memur daki ııönderilebilir . 



24 İkinci t'·şrin 

a .. 
11Yükçarsı: Karamanoğlu wokağı yeni 40 sayılı dü

kanın tamamı 

Hüseyin mahallesinin Doğramacı sok!l
ğında eski 25 mükerrer yeni 25 sayılı 
evin tamamı 

liocapaşa: mahallesinin Muradiye caddesinde eski 
38, 38 M. yeni 5, 7, 9 sayılı a]tında iki 
dükkanı olan fevkani bir odanın 8 32 
payı 

Hocapaşa: mal.ailesinin Orhaniye caddesinde es
ki 44 M. yeni 23 1 sayılı zeminden iti
baren 4 metre 35 s:ıntimetreden ·yu
karsında *münhedin Hocapaşa hanı 
orta ve üst katlarmdaki müsadif oda
lara ait inşaat hakkı olan dükkanm 
8 16 hissesi 

fiocapaşa : mahallesinin Orhaniye caddesinde eski 
44 yeni 23 sayılı zeminden itibaren 4 
M. 35 SM. den yukarısında münhed;m 
Hocapaşa hanı orta ve üst katlarındaki 
müsadif odalara ait inşaat hakkı olan 
dükkanın 52600 ı I0640 paJ ı 

liocapaşa: mahallesinin Orhaniye caddesinde eski 
46 yeni 21 sayılı zeminden itibaren 4 M. 
35 SM. den yukarısında münbedim Hoca· 
paşa hanı orta ve üst katlarındaki müsa
cif odalara ~id inşaat hakkı olan dükka
nın 918960 3110400 pdyı 

200 

800 

1335 

3000 

1188 54 

886 35 

ı Kadıköy: Caferağa mahallesinin Ruşen sokağında 
altında 2 N. lı dükkanı müştemıl 4 N· lı 

ev ile Bademaltı sokağında 23 N. h evin 
bahçesine kalbolunan arsanın tamamı. 

ıi 

ı~ 

Ortaköy: Portakal şokağı eski 19 yeni 23 sayılı e
vin 4 10 payı 2400 

,r Yukarıda yazılı mallar 8-12-936 salı günü saat 14 te açık art
~~tına ve peşin para ile satılaca~tır .. Satış bedeline istikrazı dahili 

yiizde beş faizli Hazine Tahvıllerı de kabul olunur. isteklile
>;~· ıı yüzde 7,5 pey akçelerini vakti muayyen inden evvel yatırarak 
Silefterdarlık Milli Emlak Müdürlü~ünde müteşekkil satış komisyo· 
~ na müracaatları . 

!H • 

l
lstanbul ynaye~~ ~af~~v .. 

aıı Mudurlugunden 
s.. ----------
b, j 

7- t 2-936 pazartesi günü saat 15 te staobulda Nafıa 
laşmüdürlüğünde 6715 lira keşif bedelli Gümrük Baş· 

aıı~üdürlüğünün Çinili Rıhtım P ana K;myabanesinde yapı· 
ıo lacak tadilat ve tesisat işleri açık eksiltmeye konulmuş· 
l, 1 " 
>,3i"r. 

'· Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi 
te fenni şartnameleri, proje, keşif hülasasile buna müte· 

lerri diğer evrak dairesinde görülecektir. 
pı.ı Muvakkat teminat 504 liradır. 

·~ İsteklilerin teklif mektublarını ve en az 5000 liralık 
,;.ıı~u işe benzer iş yaptığına dair göstereceği vesika üze· 
,itJ'ine Nafıa Müdürlüğünden almış olduğu müteahhitlik ve 
ıj, 1ticaret odası vesikalarile 7 • ı 2-936 pazartesi günü saat 

Is te Nafıa Müdürlüğüne geimeleri (3049) 439 

ı 

ba 
ac 
e} 

e\I 

eı~ 

İktısad müşavırı , bu vazifesini ifa yolunda, 4 ve 
5 inci maddelerde teşkilatlı bölge amirlerine verilmiş 

olan salahiyetleri kullanarak ve aynı usullere uyarak 
faaliyette bulunur. Şu kadar ki bütün faaliyet ve 
muamelelerini her halde umumi müfettişUk makamının 
malumatı albnda yürütmesi de esastır. 

Madde 8- Vekalet için taahhüdü ihtiva eden ve
ya prensip mevzuu olan işler hariç tut?lmak kaydile , 
İş Dairesi Reisi , İktısad Vekili adına, iş Kanunu tat
bikatını temin etmek üzere, icap eden Vekaletler, U
m11mi Müfettişlikler, Vilayetler, Belediyeler, Elçilikler 
ve Konı;olosluklara ve Emniyet İşleri, Matbuat, ista
tistik, Posta-Telgraf ve Telefon Umum Müdürlükleri 
ile ve lüzumu haiinde sair hükmi veya hakiki şah11-
larla doğrudan doğruya muhabereye mezundur. 

Madde 9- Münhasıran beynelmilel iş mevzuatına 

mütedair olmak yahut vesika ve mali•mat toplamak 
üzere, İş Dairesi Reisinin "Beynelmilel İş Bürosu Mü· 
dürlüğü,, ile dahi doğrudan doğruya muhaberede bu
lunması caizdir. 

Madde IO- Bu Talimat, İş kanununun 145 inci 
maddesi mucibince, İktısad Vekaleti tarafmdan gaze· 
telerde yapılacak ilanda "İs Dairesi,,nin faaliyete baş
lama tarihi <?larak gösterilecek günden itibaren meri 
olur. 

(Reımi Gazete 4· 11-36 sayı 3450) 

SON 

müsaa-

MÜNAKASA GAZETESİ 

İnhisarlar U. Müdü rlüğünden: ---.. -·- - _....._ ... --

Ş:utn:ıme ve resmi mucibince Paşnbahçe Fabri
kasında tahammür havuzlarını karışt?rmak için yaptırıla
cak 3400 lira keşif bedelli Ajitatör '·Transmisyon,, ter· 
tibatı pazarhk suretile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Pazarlık 11-12·936 tarihine raslıyan cuma gunu 
saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Ahm komisyonunda yapılauaktır. 

3- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

4- İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve sa· 
atte yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte ar' ı geçen 
kemisyona gelmeleri ilan olunwr. "3142,, 440 1-4 

• "' . 
34.000 metre beyaz yağlı kanaviçe 
20.000 ,. yeşil yağlı ,, 
1 - Yukarıda cins ve mikdarı yazılı 2 kalem malze

me şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pa 7 arlık 9- l 2 936 tarihine raslıyan çarşamba gü

nü saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube

sindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 

şubeden alınabilir. 

4 - İsteklilerin pazarlık için ia.yin olunan gün ve sa
atte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen 
komisyona gelmeleri ilar. olunur. "3143,, 441 1-4 

• * • 

Nev'i Beherinin ihale tarihi ssati şekli 

muhammen 
Bedeli 
Lira Kr. 

195 takım el- 13 95 
bise maa kas
ket 

14·12-936 14 açık eksiltme 
pazartesi 

76 adet palto 9 44 ,. 15 pazarlık 
205 çift fotio .} 88 ,, 16 . , 

1 Şartname ve nümuneleri mucibince yukarda cins 
ve mikdan yazılı 3 kalem elbise açık eksiltme suretilc, 
diğerleri pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme ve pazarlık hizalarında gösterilen gün 
ve saatlerde Kabataşta Levaum ve Mübayaat şubesin
deki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

4 İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve sa· 
atlerde kanuni vesika ve yüzdt 7,5 güvenme paralarile 
birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

• 
* * 

"3144,, 442 1-4 

1 - Şartnamesi mucibince 800 kilo çember raptiyeleri 
için kavalye pazarlıkla satın alınacaktır. 

2- Pazarlık 25-11-936 tarihine raslıyan çarşamba 
günü saat J5 te Kabataşta levazlm ve Mubayaat şubesin· 
deki alım Komisyomında yapılacaktır. 

3 - Şartname\er parasız olarak her gün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

4 - isteklilerin pazarlık ıçın tayin olunan gün ve saat

teüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen ko-
misyona gelmeleri lazımdır (2693) 383 4-4 

İnhisarlar İstanbul 
Başmüdürlüğünden: 

Kab ataşta Başmüdürlük binasında yapılacak 1200 lira 
keşif bedelli demir pencere çerçeveleri, oluk ve regar 
kapağı tamir ve islahı ve yine ayni bina dahilinde yapı
lacak 895 lira keşif bedelli yağlı boya, dahili badana ve 
saire tadilat ve tamirat şartnamesine göre 5-12·936 cu
marte i gUnü saat 10 da açık eksiltme suretile ihale e· 
dilecektir. Nümuneler ve şartnameler Başmüdüriyet mu
hasebesinde görülebilir. İsteklilerin gösterilen günde saat 
10 dan evvel yüzde 7,5 nisbetinde teminat akçesile Baş· 
müdüriyet muhasebesine müracaatları. (3026) 423 2- 4 

Sayfa 3 

f ratelli S PEHCO 
Galata Gümrükleri karşısında 

Hürdaverdigar Han. 
Telefon: 44792 

Amsterdam - Kompani Ro;al 

Neerlandeı. dö Navigasyon a 
vapör Anvers, Rotterdam, A 
msterdam ve Hamburg için ya· 
kında hareket. 

HERCUEES yük alır 16-20 2 tş 

TIBERIUS ,, 21 - 25 ,, 
HERMES 

" 26 30 " 
Neerlandez kompanyasının 

nehri vapurları limanlar i ~in 
hususi ve seri seferler . 

Bütün limanlar için Neer-
1 andez Kumpanya•• ile anlaşıl
mak suretile bütün dünya li
manları için doğru kon:ıimen-
tolar verilir . 

İTHALAT SERVİSi 

Amsterdamda n 

vapurlar. 

Ti BERi US 
HERMES 
VALCANUS 

beklenilen 

19 2nci Teş. 

26 " 
30 ,, 

Amsterdam için yakında hareket 
TITUS 2.3 2 tş. 

ıtalyan Seyahat Kumpanyası 

Dünya seyahat teşkilatı 

Götürü ıeyahat 
Otellerde oda tutulması 

Deniz yoJu biJetleri 

Hava yolu 

Demiryolları ,, 

Bagajların s igortası 

İtalyan demir yollarında 

yüzde 50 tenzilat 

Galata Gümrükleri karşısında 

Hudaverdigar ban 

Telefon : 44792 

da FRATELLI SPERCO 

neııdinde C. 1. T . ye müra · 
caa.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 

Glaıkov. 

(doğru ve aktarmaau) 
UMA MARU Limanda 

TOYOOKA MARU 
DAKAR MARU 

18·12·936 
18-1-937 

Hareket edecek vapurlar 
Cenova. 

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

CELIO Perşembe 26·1 l saat 20 
Galata rıhtımından Pire, Brin

diıi, Venedik ve Trieste . 

A VENTlNO Perşembe 26-11 

saat l 7 Burgaz, Varna ve 
Köatence. 

ABBAZlA Perşe;nbe 26· l l saat 
17 Kavalla, Selanik, Volo, Pi
re, Patras, Santi-40, Brindizi, 
lncona, Venedik ve Trieıte 

imtiyaz sahibi ve yazı işleri 
Direktörü: İsmail Girit 

Basıldrğı yer: ARTUN Basımevı 
Galata Billur ... okak No, 10 
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MUNAKASA 

1 ere Annee No. 208 

Objet de l'adjudication 

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

GAZETESİ 
journal Quotidien des Adjudications 

Mt\RDI 

JPrix est. ı PCraouvt.. ld' Gd7ndr~c 1 a JU 1 
Lieu d'adjudication. 

J 
Cahier des Charges 

~ =-----=----
24 NOVEMBRE l 936 

~ 

Date 

Reparation des toita des mag-asins en face du Tach 
Han. 

753 10, 56 48 Publique Commission Perm. Vil.:ıyet Ankara . Dir. Compt. Spfciale Vil. Ankara. 7-12-36 15 ,,.,,. 

HabiUement - Chaussures et Materiel. 

Gıbardine kaki : 830 metres. 
Chaussures: 105000 pai!"es 'cah. eh. L. 22,26). 
Costumes complets avec casquette : 195 pieces 
Paletots : 76 pieces. 
Chaussures : 205 paires. 

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

lnstallation electrique du bourg de Guerede. (Le 
prix cstimati f a ete calcule sans tenir compte du 
cout de la centra'e et des poteaux en bois : 2997 
L.) {cah. eh. L. 5). 

Cable telephonique double pour l'exterieur: 10000 
metres. 

L'avis relat. au 10 lots de boites de distribution de 
cables a ete annule. 

Ameublement pour Habitation et 
Bureaux-Tapisserie- ete. 

Vernissage de 176 meubles et confection d'etagi·res. 

Combustible -Carburant-Huiles 

Coke : 207 tonnes. 

4980 -
P.424 la p 
L13,951a p. 
L 9,44 lap. 
L.3,88 lap. 

-

19362 

1500 

-

656 

373 50 p;,bJique Com. Aclı. Dir. Intend. Ankara. 
21558- Pli cach. Coın Ach. Min. Def. Nat. Ankara. 

Publique Com. A<'h.Econom.Monop.K.tadıe. 
- Gr~a gn~ 

" - ,, ,, 

--- -~- ~ 

14.32 15 Pli cach. Com. Perm. Municipalite Guerede. 

112 50 Publıque 1. Com. F..xpl. Ch Fer E.tat H.pacha. 

- - Direction Economat PTT. lstanbul. 

49 20 Publique Direction Economat Min. Justice. 

496 80 Pli cach. Direction Gen. PTT. Ankara. 

7-12-36 15 
- 12-12-36 11 

,,.,,. 

- 14-12-36 14 ,,.,,. 

- 14· 12-36 15 / 

- 14-12-36 16 ,,.,,. 

,_ 

Mun Guert>de - lng. H. Halet 5-1-37 16 / 
Taxim Chark App. 

- 14-12-36 10 / 

- - -

~---- ·-

7-12-36 15 __, 

-··----~------- -----,·---ı 

1-12-36 15 _. 

1---------------------------------- --------·---~- --------:---~-~~~--~~~-----·--------------~-----·----------~ 
Divers 

lnstallation d'un agitateur iı transmission a la fahri- 3400 - G,e a g•< 

1 

Com.Ach.Econom.Monop .K.tache 
que de Pachabahtche. 

Canevas huile blanc: 34000 metres-ld. vert: 20000 - - n " metres (aj.). __ _.. 
~ 

B) Adjudications a la surenchere 

Plants de vigne et d'autreı arbres fruitiers. - - Gre a gre Oiredion Agricole de Brousse. 

-

Lois, Decrets lois, Traites de Commerce 234 E 5 000 n 

276 D 15 000 ,, 

Convention de commerce et de navigation 
Turco - Yougoslave. 

Du 297 A 1 500 ,, Seulement 

-4 -

Liste B 

No. du Tarif Turk Contingentement accorde 

87 
106 A 
107 A 
109 
118 
125 A2 
137 

Du 234 B 

500 kilos 
3 000 ,, 
3 000 " 
2 ()()() ,, 

500 ,, 

500 " 
500 " 

2 000 ,, Produits 
chimique11 

pour le11ive, 
aeulement en 
poudre et en 
liquide. Pour 
une seule fois 
fois sans etre 
autoroatique
ment prolon
ıe et renou 
vele. 

306 A 

324 c 
328 A 
341 c 
342 A 
346 c 
362 
378 A,B 
378 c 
378 D 
379 1 C2 
379 1 02 
379 2 A2,3 
379 2 Bl,2,3 
379 2 Cl,2,3 
379 1 Dl,2,3 
385 
394 
400 
401 
418 
427 B 

les articleı 
de bureau. 

2 000 
" 

5 000 " 10 000 " 5 000,, 

5 000 )1 

500 " l 000 " 
1 000 ,, 
J 000 

" 
5 000 ,, 
5 000 " 
5 000 ., 
2 000 it 

3 000 " 
5 000 " 2 000 

" 500 '' 
500 .. 
500 " 500 " 

5 000 " 
500 " 

Du 469 

Du 469 

535 B l 
535 B 2 

-

-

. 

30 000 Kilo 
15 000 " 

11-12-36 15 

9~12-36 16 ..... 

- -

30 000 Seulement dil 
ciment blanc et d~ 
ciment au magne' 
si um. 

2 000 000 Seulement dıJ 
ciment destine au' 

constructions sout' 
marins. 

Accord de Clearing Turco· Yougoslave 

La Banque Nationale du Royaume de Yougoslavie e 
la Banque Centrale de la Republique Turque, en sc rt' 
ferant au principe da la balance deıı payements, ont df 
cide de reg-ler, dans les cadre'l des stipulations ci-dessoıl 
mentionnees, lcs credits et le transf ert de numeraire e~ 

tre la Youıoslavie et la Turqui&. 
Art. 1 - Le reglement de toute sorte de credita et 1 

transfert de numeraire s'effectuera par voie de Clearirıl 
conforın~ment aux prescriptionıı des articles suivants. 

Art. 2- Toute creance turqu"' et tout transfert de rı1 

meraire, mentionnes a l'article ler, payes et regles, s01 

forme d'exigibilite, en Dinars a la Banque Nationale ' 
Yougoslavie, en Yougoslavie. 

(a suivre) 


