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Müteahhitlerin 
Ehliyetnamelei"i 

Nafıa Vekaletince, nafia iş· 

l~rine girecek müteahhitlere 
ınütaahhidlik vesikası verilmek 
usulü ittihaz olunmuştur. Bu 
Yesikalar, her sene 1 kanuni 
sani tarihinde yenilenecektir. 
Nafıa Vekaletince bu şekilde 
hareket olunmasının sebebi, her 
hangi bir yolsuz muamelenin 
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iÇiNDEKİLER: 

a ) Münakasalar 

Kanunlar, Kararnameler Ticaret r·/ uhadeleri 

J Erzak, Zc.:hire, Et, Sebze v. s. 
2 inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 
3 Mobilya, Ev ve Büro eşyaları muşamba halı v. s 

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

5 Mahrukat, Benzin, Makine yağları v. s. 

6 Elektrik-Havagazı Kalorifer tesisat ve Malzemesi. 
ı Kereste - Tahta v. s. 

8 Müteferrik 

--- -
25 ikinci Teşrin t 936 

6- Şartnameler her gün Vize satınalma komi•yonunda ıörü· 

lebilir. 

Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan: 

Trakyadaki kıtaat ihtiyacı için 3,745,000 kilo ekmeklik un 
kapalı zarf usulile satın alınacaktır. Zarflar Çorludaki Kolordu 
Satınalma komisyonunda 8-12-936 sah günü saat 15 e kadar alı
nacaktır. Mezkur unların evsaf ve şerait ve teılim yerleriyle 
ilk teminat miktarım öğrenmek üzere isteklilerin iıtanbul, 
Ankara Levazım amirliği satınaJma komisyonu başkanlıklariyle 

Çorluda Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Lüleburgaz satınalma ko· 
misyonuna müracaatları teminatı 33806 lira 40 kuruştur. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

.,..., önüne geçmek ve devlete karşı 
deruhde edilen taahhüdlerin ta
mamen yerine getirilmesini te
tnin etmektir. Bunu , bütün dev-

b) Müzayedeler 
1 - Müteferrik: 

2 - Emlak 
HMREZ!T 

MÜNAKASALAR 

Ankara garnizonu kıtaat ve müessesat için açık t"ksiltm~den 
pazarlığa geçilen 50000 kilo ıspanağa istekli çıkmadığından 13 

ikinci teşrin 936 tarihinden itibaren bir ay zarfında pazarlıkla alı
nacaktır. 

2- Ispanağın tutarı 3000 Jira olup ilk teminarı 225 liradır. 
_.,, let dairelerinde de önlemek i

çin, kontrol işini tedvir eyle
mek üzere hazırlanan talimat· 
name diğer Vekaletlere de bil
dirilmiştir . 

a) 

· 1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Şartnamesi her gün parasız levazım amirliği satınalma komisyo· 
nunda görülür. 

3- İsteklilerin 13-12-936 tarihine kadar her gün pazarlığı ya· 
pilmak üıere komisyona müra~aat edebilirler. 

Badema, müteahhidlerin Ü

zerlerine ihale edilen işler~ 
yapmakta dürüst olup olmadık· 
ları taahhütlerile alakadar dai-

Vize Askeri Satmalma Komisyonundan: 
1- Vize, Alpullu , Pınarhisar, alaylarının 43,988 kilo 

37.1()0 kilo sabunu, 73,4 IO kilo nohudu. 
pirinci, 

2-İnşaat- Tam i rat·Nafıa işleri veMalzemesi·Harita 
_,. rece göz önünde tutu1arak 

2 - Pınarhisar sabunu kapalı diğerleri açık eksiltme ile ayrı 

ayrı yapılacaktır. D. Demiryolları Adana İşletmesinden: 
muntazaman Nafıa Vekaletine 
bildirilecektir. Mukavde hü
kümlerine aykırı hareketleri 
görülen müleahhidlere tesadüf 

3 Pirincin bedeli 10118 lira sabunun 13,605 lira nohudun 
8076 liradır. 

-t- Pirincin ilk teminatı 763 lira . sabunun 977 lira, nohudun 
607 lıradır. 

Tarsus istasyonunun arkasına mukavele projesile 4artname ve 

planlarında gösterildiği veçhile yapılacak 4500 lira muha nm!n 
bedelli 150:> M 2 Parke döşeme işi açık eksiltmeye konulmuştur. 

_.. olunursa, bunların ellerindeki 
1 

ehliyet vesikaları tecdid edil· 
miyecektir. Aynı :zamanda mü
teahhitlik vesikası almıyan ve 
gene devlet dairelerile müna
sebetlerini idame etmek iste
yen müteahhitler de keza Na· 
fıa Bakanlığına ihbar oluna
caktır. 

5 - Alayların ayrı ayrı ihaleleri 5 B. kanun 936 cumartesi saat 
IO, 1 l de Vizede yapılacaktır. 

6- Şartnclmeler hergün Vize satınalma komisyonunda görüle-
bilir. 

• * * 
1- Demirköyün 33900 kilo, Alpullunun 18700 kilo, Vizenin 20000 
kilo, Pınarhisarın 32200 kilo kışlık sebzeleri. 
2 - Eksiltmeler 10 gün uzatılarak açık eksiltme ile. 

Eksiltme 7-12-936 pazartesi günü saat 10 da Adan 'l i ~letme 
binasında yapılacaktır. 

Fenni şartname ve mukavele projeleri bedeli mukabilinde 
Mersin ve Tarsus istasyonlarile Adana Veznemiıden alınabilir. 

Yabrılacak muvakkat teminatı 337 lira 50 kurut olan ve nıu· 
kavele tarihinden itibaren 45 gün zarfında ilcmali matlup bu i4e 
talip olanların 2490 numaralı artırma ve eksiltme kanununda ya
zılı vesaik ve Adana veznemize yatırılmış muvakkat teminat 

2makbuzu veya Banka teminat mektubu ile aaatında ek•iltmede 
hazır bulunmaları. 

dıl 

İngiltere Kereste almak 
istiyor 

Yeni Türk-İnğiliz ticaret an · 
laşmasının yapılması üzerine 

(Devamı 2ci sahifada) 

3- Demirköyün sebze bedeli 1367, Alpullunun 492, Pınarhisarın 
862, Vizenin 548 liradır. 
4- Demirköyün ilk teminatı 108, Alpullunun 60, Pınarhisarın 65, ' 
Vizenin 42 liradır. 
5 - Hepsinin ihalesi 28-11 -936 cumartesi günü saat 11 de Vizede 
yapılacaktır . 

Ankara İnhisarlar Başmüdürlüğünden; 

Başmüdürlüğümüz binuı sataş ambarı zeminindeki bozuk ki· 
silolitlerin sökülerek yerine mozayık döşeme yapılacaktır. 

t ~~ l(anunlar Kararnameler, Ticaret muhadel<:ri 
ne' ' ----s-- tarifesine fakat, yara tımarında kullanılacak parçalar 

haline konulmuş ise eczayı tıbbiye faslında ismi ile 
yazılı bulunduğu 81[;/B numarasına tabi olur. 

deler meyanına muafiyet miktarı 215399 sayılı karar• 

name ile tayin edilen 5,000 liralık had dahilinde kal

mak kaydile gümrük tarifesinin 532 D ve 533 pozi. · 

yonlarına tabi perçin çiviıi ve civataların da sokulma-

111, İktısad Vekillij'inin 17-10-936 tarih ve !2,034 saydı 
tezkeresile yapılan teklifi ve Maliye Vekillij'inia 

6-J 1-936 tarih ve 23279 3083.3 sayılı mütaleaname.i 

üzerine İcra Vekilleri Heyetinin 

dıı 

au 
ous' 

ie e 

e r 
t d 
soıl 

e~ 

et 1 
rin~ 

e nır 

110~ 

le ı1 

3453 ve 3464 sayılı ve 19 ve 20 2 inciteşrin tarihli 
Resmi Gazetelerden 

Kararname No: 2 5525 
Yangln ve nakliyat branşlarında esas sigorta m!k

tarmın yüzde 50si nisbetinde mevcut mükerrer sigor
ta inhisarmın evvelce tesis edilmiş olan ir.hisarın bit
me müddeti ~lan 19 Temmuz 1944 tarihin" kadar mu-
teber olmak ve 1 kanunusani 1937 tarihinden başla 
ınak üzere ve 1160 sayılı kanunun birinci maddesine 
göre yüzde 75e iblağı, &ktısad Vekilliğinin 26-J0-936 
tarih ve 5774 46013 sayılı te:zk"resile yapılan teklifi 
üzerine İcra Vekaleri Heyetince 6- 1 l-936da onanmiştır. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaletinden : 
Ö:zü: Ga:zidrofilin tarife tatbikatı hak

kında . 
Gümrüklerimize gelen top halinde kasarh ince ve 

seyrek pamuk tülbend mensucatın ga:zidrofi! tarifesine 
Yerilmekte olduğu yapılan yazışmalardan anlaşılmıştır. 

(Hidrofil)in manası (beyazlablma ve yağdan tecrid 
edilme) olan kimyevi temizleme amelyesile pamuğun 
(suyu emmek hassasını pek ziyade fazlalaştırma) de
mektir. 

Eşya mahiyetine yani ne olduğuna göre tarifelenir. 
liidrofil pamuktan dokunan ince ve seyrekçe men · 
sucat icabına göre baş örtüıü ve sair muhtelif işler 
için parçalar keıilebilecek top halinde ise (mensucat) 

Binaenaleyh bunlardrn top halinde gelenlerinin 
(pamuk mensucat) tarifesine ve paket halinde birer 
veya yarımşar metrelik olanlarla paketsiz olarak ya
rım metrelik getirilenlerin de (gazidrofil) numarasına 
verilmesi gerektir. 

Hafta Tatili Kanununun beşinci maddesini tadil 
eden 936 numaralı kanunun 4üncü mad· 

desinia değiştirilmesi hakkında kanun 

Kanun No: 3062 Kabul tarihi: 13-11 -936 

Madde 1 Hafta Tatili Kanununun Sinci maddesi· 
ni tadil eden 936 numaralı kanunun 4üncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Fırıncılar, kasaplar, yalnız sebze ve tütün ve yaş 
meyye satanlar· nalbantlarla alat ve edevata zirai ye 
tamir, ileri, müessesele. ini 4üncü maddedeki müe11e
seler gibi açık bulundurabilirler. 

Madde 2- Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3- Bu kanun hümünü yerine getirmeğe 

icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Kararname N 2 5556 

5- I0-936 tarih ve 2 5399 sayılı kararnameye ektir. 
Fabrika ve Havuzlar Müdürlüğünce bahri inşaatta 

kullanılmak üzere dışımdan getirilecek iptidai mad· 

11-11-936 
Kararname No: 2 5570 

Memleket dabil!nde imal edilmekte olan ipliklerin 

ihtiyaca kafi gelmediği anlaşıldığından bu yüzden 

meydana gelen iplik buhranım önlemek için 2967 nu

maralı kanunla müddeti 1 temmuz 1938 tarihine ka
dar uzatılmış olan 2294 numaralı kanunun 1 inci mad· 
deıine dayanarak Gümrük Tarifeıiain 366, 367, 368, 
369 ve 370 inci mpcidelerine giren ipliklerin 10 nu• 

maraya kadar olanlarına "on dahil,, meyzu gümrilk 
resminin yüzde 60, ondan yirmi numaraya kadar olan
larına "20 dahil,, mevzu gümrük resminin yüzde 25 
ve yirmiden yukarı olanlara mevzu gümrük reıminin 
yüzden 20 nisbetinde tenzili; lktı.ad Vekilliğinin 
12-11-936 tarih ve 12851 sayılı tezkeresile yapılan tek
lif üzerine İcra Vekilleri Heyetinin 13-11-936 toplan
tısında onanmıştır. 13-11-936 
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PİASA HABERLERİ 

( 1 inci sahifeden devam) 

MÜNAKASA GAZETESİ 
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Keşif bedeli 457 lira 60 kuruştur. Bu işin 7-12-936 tarihinde 
saat 16da pazarlıkla talibine ihalesi yapılacağından talihlerin 3-t 
lira 32 kuruş teminatı muvakkate akçelerile birlikte başmüdür
lüğümüzde müteşekkil komisyona müracaatları ilan olunur. birçok İngilizlınüesseseleri mem

leketimizden mal almağa teşeb· 
büs etmişlerdir, Büyük bir in· 
giliz müessesesi mümessili Tür
kiyeden kereste saha almak 
maksadile temaslarda bulun· 
mak için şehrimize gelmiştir. 
Fakat yeni anlaşmada kereste
nin hususi takas yolile ihracına 
imkan verecek bir kayıt mev· 
cut olmaması yüzünden İngil
tereı e kereste gönderHmesi 
güçleşmiştir, 

3-Mobtlya, Ev Büro ve eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

Bu güçlükler ortadan kal
dı,·ıldığı hktirde İngilizlerin 
memleketimizden fazla mal a· 
lacaklan yapılan teşebbüsler
den anlaşılmaktadır. 

Irlandaya yapılacak ihracat 

İrlanda ile aramızdekit icaret 
anlaşmasının takas hükümleri 
hakkında bir talimatname ha
zırlanmıştır. Bu talimatnameye 
göre, ihrac edilen malın yüzde 
elli bedelinin memlekete döviz 
olarak girdiği merkez Bankası 
ve:oıaikile takas heyeti nezdinde 
ispat edılecektir. 

Türkiye-Almanya 
ticari münasebatı 

Geçenlerde Almanya İktısad 
Nazırı doktor Şahitle Ankara
da yapılan temasların her iki 
memleket ticareti ve çalışma 

birliği için her zamankinden 
daha fazla neticeler vereceği 

şüphesiz addedilmektedir. 
Almanya ile aramızdaki tica

retin yıldan yıla inkişafı mem
nuniyetle görülmektedir. Bil
hassa bu sene Türk-Alman ti
careti daha büyük bir inkişaf 
göstermiştir. 

1934 yılının 9 ayında Alman
yaya ihracatımız 30,300,000 
marklıkken bu miktar 1935 yı
li 9 ayında 57 milvon 400,000 
markı bulmuştur. Bu sent:nin 
ilk 9 ayında ise 73,000,000 mar
ka çıkmıştır. 

Almanyadan ithalatımız 934 
sene.si ilk 9 aymda 39,500,000 
marklıktı. Gecen sene 51.700.000 
marka çıkm~ş, bu sene ise ı 
57,000,000 marklık ithalat ya· 
pılmıştır. 
Şu vaziyete göre bu seJJenin 

ilk 9 ayında Almanyaya ihra
catımız geçen senenin ilk 9 ayı
na nazaran 15 milyon 600,000 
mark, ithalatımız ise 5,300,000 
mark artmıştır. Almanyaya ih
racatımızın artışı yüzde 28, Al· 
manyadan ithalatımızın artışı 

ise yüzd~ 9dur. 
Türkiye ile Almanya arasın · 

daki ticaretin karşılıklı umumi 
artış nisbeti ise geçen seneye 
nazarar. bu senenin 9 ayında 
yüzde 16dır. 

İstanbul Belediyesinden; 

Muhammen bedeli İlk teminatı 
Lira K. Lira K. 

İnkılap Müzesindeki kitaplar için 
yaptırılacak kütüphane 126 9 45 
Karaağaç müessesesine yaptırılacak 
elbise ve tulum elbise 76 50 5 73 

Yukarda muhammen bedelleri yazılı malzeme ayrı ayrı pazarlığa 
konulmuşlardır. Şartnamelerile nümuneleri Encümen kaleminde 
görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 27-11-936 cuma günü saat 14te Daimi En
cümende bulunmalıdırlar. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satmalma 
Komisyonundan: 

Bir tanesine 750 kuruş kıymet biçilen 172 battaniye açık ek
siltmesine istekli çıkmadığından eksiltmesi 27 ikinciteşrin cnma 
günü saat 14 e kadar uzatılmıştır. 

Şartnameyi parasız komisyondan alınabileceği ve eksiltmesine 
girmek istiyenlerin 96 lira 75 kuruşluk ilk teminat makbuzlarile 
belli gün ve tam vaktinde komisyona baş vurmaları. 

4-·Mensucat - Elbise· Kundura Çamaşır v.s. ------ --
İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

İstanbul Komutanlığı birlikleri için miktarı tekarrür edecek 
son fiatı üzerinden tesbit edilmek üzere 3000 liralık yün eldiven 
açık eksiltme ile 11-12-936 cuma günü saat 15,30 da ihalesi ya
pılacaktır. Şartnamesi her her gün öğleden evvel komisyonumuz
da görülebilir. İsteklilerin 225 liralık ilk teminat makbuz veya 
mektublarile beraber Fındıklıda komutanlık satınalma komisyo
nuna gelmeleri. 

İstanbul Belediyesinden: 

Konservatuar yatı kısmı talebesi için y-ıptırılacak kas ket, ca
ket ve pantalondan ibaret 40 takım elbise açık eksiltmeye ko 
nulınuş ise de belli ihale gününde giren bulunnadığından eksilt 
me 1- 12-936 salı gününe uzc.tılmışhr. Bir takım elbiseye 18 lira 
fiat tahmin olunmuştur. 

Elbiser?in nümunesi ve şartnamesi Levazım Müdürlüğünde gö 
rülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 54 
liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber yukarda ya
zılı günc!.e saat 14 te Daimi encümende bulunmalıdırlar. 

* * * 
Karağaç işçileri için elbis~ ve tulum yaptırılacaktır. Bak: Mo- 1 

bilya sütununda İstanbul Belediyesi ilanına. 

) · Mahrukat - Benzin - Makine yağları . 
ve ~aıre 

Kırklareli Tüm Satınalma Komisyonundan: 
Kırklareli ihtiyacı için kapalı zarfla 25 ton benzin satınalına -

caktır. Muhammen fiatı 34 kuruş olup tutarı 8500 liradır. İlk te
minatı 637 lira 50 kuruştur. Şartnameai Tüm Satınalma komis
yonundadır. Her gün görülebilir. İhalesi 7-12-936 pazartesi günü 
saat 16 da dır. 

İsteklilerin belli gün ve saatinden bir saat evvel teminat mek· 
tublarmı ve kanun! vesikalarını havi teklif mektublarıui Tüm sa
tınalma komisyonuna vermeleri. 

* "' * İnhisarlar için 5000 kilo vakum yağı alınacaktır. Bak: İnhisar-
Jar U. Müdürlüğü İlanlarına. 

Kararname No: 2 5571 l 6 -Elektrik Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 
Pamuk ipliğine olan ihtiyaca 

göre idhalatta bulunabilmek i
çin Gümrük Tarifesinin 370 1 
A, 370 2 A ve 370 3A pozi· 
ısyonlarına giren ve meri kon
tenjan kararnamesine göre id
hali yasak edilmiş olan pamuk 
ipliklerinin, 2 4629 sayılı kon- • 
tenjan kararnamesinin İktısad 
Veki.lJiği (V) listesine konul
ması; adı geçen Vekilliğin 

12-11-936 tarih ve 12852 sayılı 
tezkeresile yapılan teklifi ü
zerine İcra Vekilleri Heye
tince 13-l 1-936 da ~onanmıştır. 

13-1 t-1936 

(Son) 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma 
Komisyonunndan: 

Muhtelif Elektrik Malzemeleri: 
Tahmin edilen bedeli 35000 lira ol:ın yukarıda cinsi yazılı 

malzeme Askeri Fabrikalar Umum müdürlüğü Satınalma Komis
yonunca 11 -1-937 tarihinde pazartesi günü saat 15~te kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. Şartname l lira 75 kuruş mukabilinde ko
misyondan verilir. 

Talıplerin muvakkat teminat olan 2625 lirayı havi teklif mek
tuplarını mezkfor günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve3 maddelerindeki ve
saikle m.ezkiir gün ve saatte komisyona müracaatları . 

İstanbul Belediyesinden: 

Keşif bedeli 2461 lira 71 kuruş olan Çubuk.lu gaz deposunda 
yaptırılacak elektrik tesisatı açık eksiltmeye konulmuştur. Ke
şif evrakı ve şartnameai levazım müdürlüğünde görülebilir. İs-

25 İkinci Teşrin 

tekliler 2490 No. lu kanunda yazılı vesika ve Nafıa Vekaletin· 
den alınmış ehliye t vesikası ve 184 lira 65 kuruşluk ilk terninıst 
makbuz veya mektubile beraber 8-12-936 salı günü saat 14 te 
daimi encümende bulunmalıdırlar. 

Kemalpaşa Şarbaylığından: 

1- Kemalpaşa kasabası için yaptırılacak 350 lira bedeli tah· 
minl: Elektrik Projesinin tanzimi 22-11-936 tarihinden itibaren 1 
açık eksiltmeye çıkarılınışeır. ~ 

2 -- Eks ilt:me 14-12 936 pazartesi günü saat 15 te Kas un paşa~ 

da encümen huzurunda yapılacaktır. 
3- Talipler şartnameyi Kemalpaşa Belediyesinden talep ede· 

dilirler. 
4 - Taliplerin muvakkat teminat akçesi olarak 26 lira 25 ku· 

ruşu eksiltmeden evvel vezneye yatırmış olmaları lazımdır. 
5- Taliplerin bu işi yapabilmeye ehil olduklarını havi Nafıa 

Vekaletinden musaddak vesaik ibraz etmeleri lazımdır. 
5- Taliplerin mezkur gün ve saatte münakasada hazır bu· 

lunmaları ilan olunur. 

7 ·Kereste, tahta ve saire 

Çanakkale Vilayetinden: 

Göçmen evleri için IOOO metre mikap mamul çatılık ve döşe· 
melik kereste pazarlıkla satır> alınacaktır. Bu keresteler Vilaye· 
tin Anadolu yakasındaki iskelelerde depo edilecektir. Bu miktar 
kerestenin 2610 metre mikabı 4 X 8 X 8 ve 1670 metre mikabı 3,5 
x 8 x 4 ve 3390 metre mikabı 4X l2 x 8 ve 1100 metre mikabı dö· 
şeınelik olarak 4 boy, 12 santim en, 18 miliır.etre kalınlığında ve ~ 
140 metre mikabı 3,5 x 4 X 28 ve l090 metre mikabı da l'l milim ~ 
ka l ınlık ve 24 milim genişliğinde çıta olarak ire.al edilecektir. 
Çıtalık kerestenin beher metre mikabı gene bu iskelelerde tes
lim şartile 12,5 çıta ve döşemenin beher metre mikabı gene bu 1\ 

iskelelerde teslim 17,5 lira üzerinden fiat takarrür etmiştir. 
Pazarlık suretile alınacak bu miktar kerestenin yüzde 15 he-

sabile temin at: katiyeye raptedilecek ve bu kerestenin 4000 met-
re mikabı Mayıs 937" nihayetine kadar ve 2000 metre mikabı tem· ı 
muz 937 nihayetinde bu iskelelerde depo edilmiş bulunacaktır. 

Talip olanların yü:i.de 15 teminatlarile birlikte ikinciteşrin 2linci 
cumartesi günü saat lOda Çanakkale İskan Komisyonuna nıüra· 
caat etmeleri evvelce yazılmıştı . Görülen lüzum üzerine pazarlık 
28· 11-936 tarihine kadar temdid edilmiştir. Yevmi mezkfırda saat 
10da Çanakkale İskan Komisyonuna müracaat edilmesi ilan olu· 
nur. 

iC 

8-Miiteferrik 

İstanbul KomutanlığJ Satmalma Komisyonundan: 

Hava aktarma anbarında bulunan iki Fort marka kamyone· 
tin karoseri yapmağı taahhüt eden üstüncü nam vehesabına mez
kur iki kamyonet karoseri pazarlıkla ~ aptmlacağından ihalesi 
9-12-936 çarşamba günü saat 14 de yapılacaktır . Muhammen tu· 
tarı 600 liradır. Şartnamesi her gün öğleden evvel komisyonu
muzda görülebilir. İsteklilerin 45 liralık ilk teminat makbuz veya 
mektubları ile beraber Fındıklıda komutanlık satınalma komisyo· 
nuna gelmeleri. 

Tarsus Fidanlık Memurluğundan. 

Tarsus Fidanlığı için 400 liralık çiftlik gübresinin alınmu l 

14-11-936 günündeu 7-12-936 gününe kadar açık indirmeye ko
nulmuştur. İsteklilerin şartları Öğrenmek üzere Fidanlık mütehaa · 
sıslığına gelmeleri bildirirler. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum idaresinden: 

Muhammen bedeli 11142.67 lira olan cam malzemesi 18· 12-36 
cuma günü saat 15.30 da kapalı zarf usulile Ankarada idare bi• 
nasında satın ahnacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 835.70 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, Resmi Gazetenin 7-5-636 gün ve 
3297 numaralı nüsbasında intişar etmiş olan talimatname daire· 
sinde alınmış vesika ve teklifl.,.rini aynı gün saat 14,30 a kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara Ja Malzeme dairesinden, 

Haydarpaşa da Tesellüm ve sevkşefliğind.en dağıtıl maktadır. 

P. T. T . Levazım Müdilrlüğünden: 

İdare ihtiyacı için mubayaası kapalı zarfla eksiltmeye çıkarı· 
lıp l 8· l l-936 tarihinde eksiltmesi yapılan 150 ton demir tele te"' 
lıf edilen bedel fazla olmasından ihalesi icra edilememiş ve 19 
ikinciteşt'in 936 tarihinden itibaren bir ay zarfında pazarlıkla mu· 
bayaasına karar verilmiştir. 

Talihlerin 1350 lira teminatı muvakkatelerini idare veznesine 
yatırıp alacakları makbuz veya banka mektubu ve kanuni ves•' 
ikle Ankarada P. T . T. Umum Müdürlüğü satınalma komisyon&!' 
na müracaatleri . 



ez
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İstanbul Belediyesinden: 

1 ~op taşımak üzere kiralanacak 3 tane kamyon açık eksiltın e-
Otıulmuştur. Bf'her ay için 2-W lira bedel tahmin olunmuş-

r Ş . 
'Q' artnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. lstekliler 2490 
~ lı kanunda yazılı vesika ve 54 liralık ilk teminat makbuz 

a ınektubile beraber 8-12-936 salı günü saat 14 de daimi eıı 
llıende bulunmalıdırlar. 

* 
~11hisarlar için 2100 ~ilo dik~st;inli kol a alınacaktır. Bak: İn

rlar U. Müdürlüğü ilanlarına. 

) rv'IÜZA VEDELER 
·Müteferrik ....... ___ _..... ......... _ 

İstanbul Kelediyesinden: 
Şehir tiyatrosunun sahne perdesine konulacak ilan ve reklam 
ilçık arttırmaya konulmuş ise de belli ihale gününde giren 

~ıllntnadığından pazarlığa çevrilmiştir. İlan yeri 30 tn\>lro mu-
hbaı olup beher metro murabbarna 8 lira 50 kuruş fiat tahmin 
~~muştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İs
~lıler 19 lira 25 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
tilber 8-12·936 salı günü saat 14te Daimi Encümende bulun
~lıdırlar. 

Karacabey Harası Direktörlüğünden: 
liara mahsulatından 171000 kilo çeltik kapalı zarf usulile art

llıaya konulmuştur. İhale IO- 12-936 perşembe günü saat 15 te 
qta Merkez binasında yahılacaktır. Çeltiğin beher kilosunun 
tıfıammen kıymeti 10 kuruş olup yekun tutarı 171000 lira olup 
qva kkal tt!mİnat 1233 liradır. İsteklilerin 2~90 No. lı kanunun 
tifatı dahilinde ihale g ünü saat 14 e kadar zarflarını Komisyo · 

tevdi etmeleri ve şartnamesini görmek istiyenlerin Bursa, 
~kara, İstanbul Baytar Direktörlüğüne müracaatleri. 

Deni:t.yolları İşletmesi Müdürlüğünden: 
idaremiz hurdalığında toplanmış olan bir miktar tahta, man-

t, kırık parçaları, patiska ve tente bezi parça ve hurdaları 
•tincikarıunu ~36 günü saal 15 t e pazarlıkla satılacak t ır. Talip 
nların şeraiti anlamak üzere hergün ve pazarlığa girmek için 
yukarıda yazılı gün ve s aatte İdaremiz L~ vazını Şefliğiııt ınü

eilalleri. 

İstanbul 6~ ncı İcra Memur]uğ!lndan: 
Bir alacağın temini için haciz edilip paraya çevrilmesine ka

~ verilen Pınarhisar 8 plaka numaralı ve Diamond markalı 
1 bir kamyon Beyoğlu Taksim Milli garaj derununda 1· 12-936 
l\ü saat 16 ya kadar birin<'i açık arttırma suretile satılacağı i

~ olunur. 

tmlak 

İstanbul Defterdarhğından; 
Senelik Muhammen 

icar bedeli 
Lira 

yo· ilhmutpaşa Çuhacıhan ikinci kat 5 numa· 
'11 dükkan 36 
ilhkpazarı: Nevşehir hanı zemin kat 80 nu
ilralı dükkan. 180 

'
ilhkpazarı: Nevşehir hanı zemin kat kah· 

\ 'ocağı. 
lllıkpazarı: Nevşehir hanı zemin kat Bod-

36 

36 

en, 

ın. 180 
lllata: Bereketzade M. Yüksekkaldırım so-
•k. 46 N.lu dükkaP. 207 
illata : Bereketzade M. Yüksek kaldırım 207 
sokak 48 N. dükkan. 

lllata : Bereketzade M. Yüksek kaldırım 207 
sokak 50 N. dükkan. 
Yukarıda yazılı mallar hizalarında gösterilen muhammen se

~lik icar bedelleri üzerinden icar bedelleri dört müsavi taksit
~ Ve taksitler peşin verilmek şartile 1-12-936 salı günü saat 14 
.~ açık artırma ile bir sene için kiraya verileceklerdir. Taliple-
1tı yüzde 7,5 pey akçelerini vakti muayyeninden evvel yatırarak 
~ft:erdarhk MHli Emlak Müdürlüğünde müteşekkil satış komis
()tluna müracaatlarıl 

İstanbul Belediyesi ilanları 

~ ~enelik muhammen kirası 20 lira olan kapalıçarşıda 
• arı· 1.~lıncik sokağında 21 N. lı dükkan teslim tarihinden i-
ek' k•.baren 937 veya 938:939 seneleri mayıs sonuna kadar 
~~ :t.aya verilm~k iizere açık arttırmaya konulmuş isede 

:. h ihale gününde giren bulunmadığından pazarlığa ç~v
t'~iştir. Şartnamesi levazım müdürJüğünde görülebilir. ls
b~ liler 150 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 

b ~ta.her 8-12-936 salı günü saat 14 te daimi encümende 
~lunnıalıdırlar. (İ) 432 

müsaa-
aıc:ury aıaı •n. -xvırucı ueu ve 

meti 100 lira ı 

MÜNAKASA GAZETESİ 

• * ~ 
S ~ ı c.~J< nıuham . İlk 

kirnsı temin. 
Floı-yada K a litarya nuh;.ılies:.üı ı 

Florya sokağrndn 24 No.11 dü kk an 60 4,50 
Floryada kalitarya mahallesinin 
Fıorya sokağında 25 N.lı üstün-
de iki odalı dükkan. 160 ı "2 

Yukarda senelik muhammen kiralarile teminatları ya
zılı bulunan Floryada iki dükkan teslim tarihinden itiba· 

1 ren 937 veya 938 seneleri birincikaııun sonuna kadar 
kiraya verilmek üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konul 
muşlardır · Şartnameleri levazım müdürlüğünde görülebilir. 
İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 8-12 936 salı günü saat 14 de daim! 
encümende bulunmalıdırlar. (B) 431 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

1- Şartnamesi mucibince 2100 kllo Dikislirinli kola 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2-- Pazarlık 15· 12-936 tarihine raslayan salı günü saat 
15 de Kabataşda levazım ve mubayaat ~ubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır 

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

4 - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen ko-
misyona gelmeleri i!an olunur. (3181) 443 1-4 

* * * 

1- Şartnamesi mucibince 5000 kilo vakum yagı pa
zarükla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 5-12 ·93ö tarihine rastlıyan cumarresi gü

nü saat l l de Kabataşda levazım ve mubayaat Şubesin- 1 

deki alım komisyonunda yapılacaktır. 
3 Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 

şubeden alınabilir 

4 istekliler pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralariJe birlikte adı geçen komis- ] 
yona gelmeleri ilan olunur. (3184) 444 1·3 \ 

~ ·· 1 

200 paket 12 24 makine ipliği (örneği vardır) saat t 4 
1000 adet 40 s m kıyım bıçağı (resmi ., ) ,, 15 

1 -- Yukardac\ns ve mikdarı yazılı 2 kalem malze· 
me şartnamesi mucibince pazarlıkla satın ahnacakbr. 

2 Pazarlık 1-12·936 tarihin':! rashyan sah günü yu-
karda yazıh saatlerde Kabataşda Levazım ve Mübayaat 
Şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

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

4- İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve sa· 
atte yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko· 
misyona gelmeleri ilan olunur. (2872) 41 O 3-4 

• • • 
50 000 Adet 50 lik tuz çuvalı 
50 000 ıı 1 ()() lik tuz çuvalı 

Yukarda miktar ve nevi yazılı 100 bin adet tuz çu• 
valı şartnamesi mucibince pazarlık!a satınalmacaktır. 

2 - Pazarlık 27-11-936 tarihine rasthyan cuma günü 
saat 16 da Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

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

5- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 1.5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen ~omis· 
yona gelmeleri ilan olunur. (3063) 427 3- 3 

• ... .. 
ıo.000 metre beyaz yağh kaneviçe 
6.000 metre yeşil yaglı , 
l - Yukarda cins ve miktarı yazılı iki kalem malze· 

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

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

3 Şartnameler para 31.z olarak her gün sözü geçen 
şubeden alınacaktır. 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve sa
atte yüzde 75 ,güvenme paralariyle birlikte adı geçen 
komisyona gelmeleri lazımdır. (2692) 382 4- 4 

lecek tayyare bentın 

Sayfa 3 

fratelli S PERCO 
Galata Gümrükleri karşısında 

Hürdaverdigar Han. 
Telefon: 44792 

Amsterdam Kompani Royal 

Neerlandez 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 ,, 

Neerl .mdeı: kompanyasının 

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

Bütün limanlar için Neer· 
hndez Kumpanya.ı ile anlaşıl · 
mak suretile bütün dünya li
manları için doğru ~~on4imen
tolar verilir . 

İTHALAT SERVİSl 

Amsterdamdan 

vapurlar. 

TIBERIUS 
HERMES 
VALCANUS 

beklenilen 

19 2nci Teş. 

26 " 
30 ,, 

Amsterdam için yakında hareket 
TITUS 23 2 tş. 

ıtalyan Seyahat Kumpanyası 

Dünya seyahat teşkilih 

Götürü seyahat 
Otellerde oda tutulması 

Deniz yolu biletleri 

,, Hava yolu 

Deıniryollan ,, 

Bagajların sigortaaı 

İtalyan demir yollarında 

yüzde ~ O tenzilat 

Galata Gümrükleri karşısında 

Hudaverdigar han 

Telefon : 44792 

da FRA TELLi SPERCO 

nezdinde C. 1. T. ye müra · 
caat olunur. 

Nippon Yusen Kaisah 
JAPON VAPUR KUMPANYAS1 

Yakohama, Kobe, Singapur, 
Colombo, Süveyiş, Port-Said, 

Beyrut ve lstanbul limanları 

arasında doğru seferler: 
Pire, Marsilya, Liverpool ve 

Glaskov. 
(doğru ve aktarmasız) 

LIMA MAl<U Limanda 

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

.... ,... 

~~-· 
~~ll;~:{iij;e 

Hareket edecek vapurlar 
Cenova. 

CALDEA Çarşamba 25-l 1 saat 
17 Buriaı:, Varna, Köstence, 
Sulina, Galatz ve Braila . 

CELIO Perşembe 26-11 ıaat20 
Galata rıhtımından Pire, Brin

dizi, Venedik ve Trie.te. 

AVENTlNO Perşembe 26·11 
saat l7 Burgaz, Varna ve 
Köstence. 

ABBAZIA Perşe:nbe 26-11 aaat 
17 Kavalla, Selanik, Volo, Pi· 
re, Patraa, Santi-40, Brindizi , 
lncona, Venedik ve Triute 

l mtiyaz sahibi ve yazı işleri 
Direktörü: İsmail Girit 

Basıldığı yer
0

: ARTUN Basımevı 
Galata Billur sokak No. 10 
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Date 

P2vage de la place situee derriı~re la gare de Tar
sous (1500 m2). 

4500 337 5 Publique Dir. Exploit. Ch. Fer Etat Adana. Gareıı Mersine·TarsousCaisseAdaııa. 10 _.. 

Remplacemeni xylolithe emdommage par de la mo
sa'ique (au depôt de vente), 

457 60 34 32 Gre iı grc Direction Gen. Monopoles Ankara 7-12-36 16 

Habillement - Chaussures - et Materiel. 

Gants de laine. 
Costumes et combinaiııons de travaH pour l'etablis

sement de l(araaghatch. 
Costumes complets (iaquette, pantalon, casquette): 40 

pieces (pour les internee du Conservatoire) (aj.). 

3000 - 225 P.•bliqut' 
76 50 5 73 Gre iı gre 

L. 18 la p. 54 - Publique 

----------------------1---- ---·-·--
lnstallation et Materiel d'Electricite, 

de Gaz, de Chırnff age Central 

Coın. Ach. Comm. Jst. Findikli. 
Com Perm. Municipalite Istanbul. 

Com. Perm. Municipalite lstanbul. 

Materiel electrique divers (cah. eh. P. 175). 
lnstallation electrique aux depôts de petrole de 

Tchiboukli. 

35000 2625 - Pli cııcl1. Com .\eh. D. Gi-n. Fab. Milit. 
2461 71 184 65 Publique Com Perm. Municipalite lstanbul. 

Presentation projet relat. installation electrique du 
bourg de Kemalpacha. 

330 - 26 25 " 

Ameublement pour Habitation et 
Bureaux-Tapisserie- ete. 

Bibliotheque pr. l .. s livres du musee de 
Couvertures de lit : 172 pieces (aj.) 

la Revolution 126 -

--------------------------
,P.750 la p. 

Bois de Construction-Planches, Poteaux ete. 

9 45 Gre iı gre 
96 75 Publique 

Com. Perm. Municipalite K.pacha. 

Com. Perm. Mun icipalite lstanbul. 
Coın.Ach.AnkaraComm. G. Gend. 

Secretariat M unicipalite lstanbu 1. 

Dir. Econom. Municipalite lstanbul. 

------- -- --

Dir. Econom. Municipalite Istanbul. 

. .. . ~----·-----

Secretariat Municipalite lstanbul. 

11-12-36 
27-11-36 

1-12-36 

11-1-37 
8-12-36 

14-12-36 

27-11-36 
27-11-36 

14 
14 ~ 

L'adjud. relat. au 10000 m3. de bois de charpente a L. 12,5 et 15 o o Gre a grl'.· Com.Etablis. lmmigresTchanakkale. 
fournir pr. fes maisons des immigres a ete ajour- 17,5 le m3 '--~------~------·--2-8--1-1--36--~ nce .au 28-11-36. 

Combustible - Carburant-Huiles 

Benzine: 25 tonnes. 8500 - 637 50 Pli cach. Com. Achat Oivision Kirklareli. 
Huile Vacuum : 5000 kilos. Gre iı gre Com. Ach.Econom.Monop.K.tache. 

7-12-36 
5-12-36 

16 
11 

Divers 

Fumier pour la pepiniere de Tarsous. 400 -
On louern troıs camions pour le service de voierie. L.240 mois 54 

Publique ı o;,.cHon PCpiniô'e de T mou•. 1 -
,, Com. Perm. Municipalite lstanbul. .Dir. Econom. Municipalite lstanbul. 

Pli cach. Admin. Ch. de Fer Etat Ankara. 
0

Dır.Mater.Ank.-Chef Exped.H.pacha 

7-12-36 
8-12-36 14 

Materiel en verre 11142 67 835 70 18-12-36 15 
Fil de fer : 150 tonnes (aj.) 1350 - Gre 1ı grc Direction Gen. PTT. Ankara. Direction Economat PTT. 1 mois apart, 19-U 
Colle a base de dextrine : 2100 kilos. Com.Ach.Econom.Monop. K.tache. 15-12-36 15 
Fabrication de carrosseries pour 2 camionnettes 

Ford (au nom et pour compte entrepreneur). 1 

B) Adjudications a la surenchere 

600 - 45 " 
Com. Ach. Comm. Ist. Findikli. 

Riz non decortique : 171 ton nes. 
Camion 1marque Oiamond): l piece. 

17100 - 1283 Pli ~ach. Direction ; iaras de Karadjabey. 
Publique Gaırage Milli, Taxim. 

Droit de reclame sur le rideau du theatre Munici
Fal (30 m2) (aj.). 

L2.8,5lam2 19 25 Gre iı grti Com. Perm. Municipalite Istanbul. 

Planches, liege, batiste, morceaux de toile de tente 
ete. 

Lois, Decrets lois, Traites de Commerce 

Convention de commerce et de navigation 
Turco -Yougoslave. 

- 5 ·-

La Banque Nationale de Yougoslavie convertira en 
Livres Turques, toutes les sommes qu'elle inscrira en Li
vres Turques au credit de la Banque Centrale de la Re
publique Turque, dans le compte, non porteur d•interets 
qu'elle ouvrira en son nom. 

,, Oir. Exploit. Lignes Maritimes. 

Art. 3- Toute crcance et tout tranfert, de numeraıre, 
mentionnes iı l'article ler, seront payes et reglcs sous 
forme d'exigibilite en Turquie, a la Banque Centrale de 
la Republique Turque. 

Les sommes que la Banque Centrale de la Republique 
Turque encaissera, seront converties par elle en Dinars, 
conformement aux stipulations de l'article 4, et elles se· 
ront passees au creclit de la Banque Nationale de Y ou
goslavie, dans un compte en Dinars non porteur d'in
terets qu'elle ouvrira en son rıom. 

Art. 4- La conversion des Livres Turques en Dinars 
et des Dinars en Livres Turques s'effectuera de la ma
niere suivante : 

La Banque de la Rcpublique Turque, communiquera, 

9-12-36 14 

10-12-36 15 
6me Bureau Executif lstanbul. 1-12-36 16 
Dir. Econom. Municipalite lstanbul. 8-1~-36 14 

1-12-36 15 

au cas de besoin, par depeche a la Banque Nationale 
Yougoslavie, le prix de la Livre Turque, par rappor 
l1 devise intermediaire qu'elle choisira. De son côte 
Banque Nationale de Yougo!!lavie communiquera, en 
de besoirı pa.r depeche a la Banque Centrale de la Re 
blique Turque, le prix du Dinar, par rapport a la de 
intermediaire, qu'elle choisira. L'equivalence du Di 
avec la Livre Turque sera ainsi calculee 9ur baıe 
prix courants communiquee par depeche. 

Toute creance indiquee dans une monnaie auhe 
la Livre Turque et le Dinar, !l~r• convertie en Li 
Turques ou en Oinars, calcules sur le prix courant 
ciel de la localite oı.l l'encaiseement a eu lieu, suivaıı 
caa. (a ııuivre) 


