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Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

PERŞEMBE 26 İkinci Teşrin 1936 

İÇİNDEKİLER: 

a) Münakasalar 

Kanunlar, Kararnameler Ticaret Muhadeleri 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 
inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 
Mobilya , Ev ve Büro eşyaları muşamba halı v. s 

4 Matbaa işleri ·Kırtasiye • Yazı hane Levazımı 
S - ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane levazımı 

Nakliyat Boşaltma - yükletme v. s. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v. s. 

Müteferrik 

a) MÜNAKASALAR 

rzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: 
Miktar ve öl · Tahmin bedeli Muvakkat teminatı 

çü~ü Lira Lira 
20000 kilo . 22()() 

28:) 
10000 kilo 1600 

3800 
O Yukarıda cins ve miktarıarile tahmin bedelleri yazılı olan 2 

lem yiyecek, 11-12-936 tarihine nslıyan cuma günü saat 15 te 
k eksiltme suretile alınacaktır. 
Şartnamesi komisyondan hergün parasız ~erilir. 
İsteklilerin 285 liralık muvakkat teminatı lstanbul Vilayeti mu
sebeciliğine yatırarc.k mukabilinde alacakları makbuz veya 

6 1nka teminat mektubile ve belli gün ve saatle Kasımpaşada 
1 lunan komisyonumuza müracaatleri . 

25ton yeşil mercimek 11-12-936 
cuma günü saat 15 te Topha
nede satmalma komisyonunda 
açık eksiltmesi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 4750 liradır. İlk 
teminatı 356 Jira 25 kuruştur. 
Şartname ve nÜ'llunesi komis
yonda görülebilir. 

İsteklilerin kanuni vesikala
rile beraber belli saatte komis
yona gelmeleri. 

• • • 
Harp Akademisi hayvanatı 

için 2 18 ton kuru ot 14-12-936 
pazartesi günü saat 15 te Top
hanede satınalma komisyonun
da kapalı zarfla eksiltmesi ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 6200 
liradır. İlk temir..atı 465 liradır. 
Şartnamesi komisyonda görü
lebilir. İsteklilerin k anuni ve
sikalarile beraber teklif mek
tu blarını ihale saatinden bir sa
at evvel komisyona vermeleri . 

* • • 
Harp Akademisi hayvanatı 

için 147 ton saman l..f·12-9.l6 
pazartesi günü saat 14.30 da 
Tophanede satınalma komisyo
nunda açık eksiltınesi yapıla
caktır. Tahmin bedeli 2940 li 
radır. İlk teminatı 220 lira 50 
kuruştur . Şartnamesi komisyon

da görülebilir. İsteklilerin ka
nuni vesikalarile belli saatte 
komisyona gelmeleri. 

ı Erzincan Askeri Satınalma 
Komisyonundan: 

450000 kilo ekmeklik un pa
zarlıkla alınacaktır. Muhammen 
bedeli ()7500 liradır . İlk temi-
natı 4625 liradır. Pazarlıkla i

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: halesi I0-12-H36 günü saat ı ide 
İdarelı-ri İstanbul Levazım Amirliğine bağlı müesseseler için 1 Erzincanda Askeri Satınalmll 

14 
ıs 
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ıs 

14 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muhadeleri 

· 11-936 tarih ve 34~5 sayılı 
Resmi Gazeteden) 

-
a) Türkiye ile kliring ve~ a 

benzeri anlaşma yapmış rnem· 
leketlerden 

itibaren altı ay muteber tutu
lur. 

J 

Madde 5- Bu karara bağlı A 
listesinde yazılı tarife pozisyon
larına giren eşya, ticaret anlaş
malarile Türkiye ihracatı için 

l Komisyonunda yapılacaktır. İs
teklilerin ihale günü Tecim ve 
Endüstri Odasında kayidli bu-

l lunduklarına dair vesika ibraz 
edeceklerdir. Bunun ihalesinde 

/ takarrür edecek bedelinin üçte 
biri nisbetinde ve teminat mu-

kabilinde müteahhidine avans 
verilmesi şart konulmuştur. 
Şartnamesi almak isteyenler 
bir adedi 338 kuruş mukabilin
de Konıisyonumuı:dan ahnabi-

lir 

2-İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

İstanbul Belediyesinden: 

Keşif bedeli 63 t lira 48 kuruş olan İstanbul 25 inci 
mektebin tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
evrakı ve şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. 
İstekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve Bayındır· 
lık Direktörlüğünden tasdikli Fen ehliyet vesikasile 48 
liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 1 1 1 inci 
kanun 936 cuma günü saat 14 de daimi Encümende bu-
lunmahdırlar. (M) 

• 
"" . 

Nafıa için alınacak kürek, kazma, ve saplara demir 
el arabası, çapa, keser, ve destere açık eksiltıııeye ko
nulmuştur. Bunların hepsine 1005 lira bedel tahmin olun
muştur. Malzemenin listesi ve şartnamesi levazım müdür
lüğünd~ görülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda ya
zılı vesika ve 75 lira 37 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber l l • 12-936 cuma günü saat 14 de 
daimi Encütııende buhmmalıdırlar. (M) 

Nizip Kazası Urayından: 

Kapalı zarf usulile bir ay müddetle eksiltmeye konulan ve i
hale gününde talip zuhur etmediğinden 2-11-936 tarihinden itiba
ren 15 gün müddetle temdit edilen Nizip kasabasının halı hazır 

haritasına mezkur güı>de yine talip çıkmadığından 17-11-936 tari· 
hinden itibaren 20 gün müddetle ve pazarlık suretile eksiltmeye 
konulmuş olduğundan talip olanların mezkur müddet zarfında 
Nizip Belediyesine müracaat etmeleri ilan olunur. 

getirileceği takdirde, doğrudan 

doğruya ve bu memleketlerle 
mevcut anlaşmalar hükümleri 
dahilinde yapılır. 

' Genel idhal Rejimi Karar
/ namesine bağlı «S , Listesi 

1 
Tarife No: Mülahazat 

17 
50 A 

Kararname No. 2 5605 
İkin"ikanun 937 tarihinden 

birinci kanun 937 tarihine 
ar muteber olmak ve 2 -1629 

lS ilı kararname yerine konul-

b) Ticaret muvazene vaziye
yeti, rnüstakirren ve ehemmi
yetli surette Türkiyeye karşı a
çık olub da. Türkiye idhalatına 
karşı hususi hiç bir nevi tah· 
did koym!lmış bulunan ülkeler· 
den 

temin edilmiş menfaat ve ko- ı 
}aylıklar ve anlaşma yapılan 

b) Üçüncü madde hükümle

ı· inden istifade etmiyen memle

ketlerden idhalat icabettiği 

veya bu memleketlerle mukave

le bağlantısma girileceği veya· 

but da bu karar ile idhali men

edilen maddeler mevzu bahis 
olduğü taktirde şiparişten veya 

51 A, B, 
53 A, 
54 A, l. 

16 k üzere İktisat Vekilliğince 
ırlanıp 20-11-936 tarih ve 

14 66 sayılı tezkere il.e . ğönde
n ilişik 1 1 maddelik (Genel 

15 alat Rejimi) kararı ile liste· 
i, İcra Vekilleri Heyetinin 
l 1-936 toplantısında tetkik 
lerek tasdik onanmıştır. 

ale 20-11-936 

port Genel İdhalat Rejimi 
ôte Kararı 

adde l - 1873 sayılı ka-
hükümlerine istinaden tan-

de edilen 1937 takvim yılına 
Türkiye genel idhalat reji

ıe i gösterir listeler bu kara-
ilişiktir. 

tre adde 2 - Bu karara bağlı 
LI liıtesinde yazılı tarife pozisi

nt larına giren etya, mikdarı 
vaııt did edilmeksiıin memlekete 
vre) ~r. 

~adde 3 - Bu karara batlı 
listesinde yazılı tarife po

İ~onlarına giren eşya; 

Miktar bakımından tahdide 
tabi olmaksızın memlekete gi
rer. 

Ticaret muvazene vaziyeti 
Türkiye lt:hine devamlı ve e
hemiyetli surette açık olan 
memleketleri İktisad Vekaleti 
tayin eder. 

Madde 4- Bu kararı bağlı 
V listesinde yazılı tarife pozis· 
yonlarına giren eşya, siparişle
rinden evvel, hizalarında gös· 
terilmiş vekalletten izin alın
mak şartile Türkiyeye girer. 
Şu kadar ki bu eşya üçüncü 

maddede yazılı memleketi er 
haricinden getirilecegi taktirde 
aid olduğu vekaletten maada 
İktisat Vekıiletinden izın alın
mak lazımdır. 

Bu madde veçhile alınmış id
hal müsaadeleri izin tarihinden 

memleketin husussiyetlerine 
göre lesbit v ~ anlaşmalara bağ

lanacak listeler esaslarına göre 
T ürkiyel e gir er. 

Madde 6 - Bu karara bağlı 
M. listesinde yazılı pozisyonlara 
giren maddelerin Türkiyeye 
idhali yasaktır. 

Madde 7- İktisad Vekaleti, 
kırk gün evvel ilan etmek şar
tile, S, KL, ve A ve M liste
lerinden lüzum gördükleri po
zisyonları birinden diğerine ge
çirebilir. 

Madde 8- Resmi daireler ve 
belediyeler, imtiyaz veya inhi
sar işleten veya sermayesinden 
yüzde 50 den çoğu Devlete aid 
olan müessese ve şirketler ve 
menafii umumiyeye hadim mü
esseler tarafından hariçten ge
tirilmesme lüzum görülecek 
maddeler. veya bu maddelere 
veya tesisat veya malzeme ve 
alata aid mukaveleler. 

a) Bu kararın 3 maddesinden 
istifaCle eden memleketlerden 

mukavele bağlantısından evvel 

tediye şartları ve umumi esas

ları bildirilmek suretile ve ik

tisad Vekaleti yolu ile, ve 

herhangi nisbette serbest döviz 

tesviyesini icabettirdiği taktirde 

Maliye Vekaleti yolu ile, İcra 

Vekilleri Heyetinden karar alı
nır. 

Madde 9- Türkiyeye girme

si bu kararla mümkün madde· 

ler posta yolile de Türkiyeye 
sokulabilir. 

Madde IO- 19-5-936 tarihli 
ve 2 4629 sayılı kararla, bu ka
rara muhalif diğer kararname
ler hükümleri mülgadır. 

Madde 11-- Bu karar 1 son 
kanun 937 tarihinden muteber
dir . 

54 B. Yalnız kabuklar 
55 
56 A. 
64 A, B, D, 
69 
71 A, B. 
72 c. 
73 c. 
74 
97 
98 A, B. 

100 
104 

123 
162 Yalnız tapyoka 
177 
180 Yalnız ananaı 
187 
190 
210 
21 l A. 
213 B. 
236 A. 
239 Yalnız tarçın ve karaafil 
240 
242 Anason hariç 



Sayfa 2 

Devlet Demiryollorı ve 
Limanları U. idaresinden: 

Haydarpafada dalgakıranın 
takviyesi için lüzumu olan ve 
Dil iskeleııi civarında 54+600 
kilometrede bulunan taşların 
ocağmdan lağımla çıkarılarak 
kaldırmak suretile M3 8500 
blok ve blokların ihzara esna
sında hasıl olacak taşlardan 
M3 4000 balastın ihzar ve hat 
kenarında idarece gösterilecek 
yere nakh ve vagonlara kolay
rhkla tahmil edilebilecek tarzda 
ve ölçülmesi kabil hendesi şe
killerde idare memurunun ve
receği talimat daireıinde kor· 
kon halinde depo edilmesi ve 
vagonlara tahmin ve teslimi 
22335 lira tahmin bedeli üze
rinden 14-12-936 pazartesi günü 
•aat 15 te Haydarpaşada gar 

MÜNAKASA GAZETESİ 

Muğla Vilayetinden: 

Kapah zarf usulile 16·11-936 günü ihale edilen 13348 lira 33 
kuruş keşif bedelJi Köyceğiz yatı'ı ilkokuluna istekli çıkmadı
ğından 10·12-936 perşembe günü saat 15 te Muğla Vilayet ma
kamında pazarlıkla ihalesi kararlaştıralmıştır. 

Muvakkat teminat 1001 lira 12 kuruştur. 
İstek~Uerin Nafıa Vekaletinden ahnmış ehliyet vesıkası gös

termeleri ve Ticaret Odasına kayidli bulunmaları lazımdır. 

• 
* * 

Kapalı zarf usulile 19-11-936 günü ihalesi ilan edilen 13348 
lira 33 kurus keşif bedelli: Marmaris yatılı ilkokuluna istekli çık
madığından 10-12-936 perşembe günü saat 16 da Muğla Vilayet 
makamında pazarlıkla ihalesi kararlaştırılmı,tır. 

Muvakkat teminat 1001 lira 12 kuruştur. 
İsteklilerin Nafıa Vekaletinden alanmış ehliyet vesikası gös· 

termt:leri ve Ticaret Odasına kayidli bulunmaları lazımdır . 

• .. " 
Karağaaçta muhtelif tesisat yapılacaktır. Bak: İstan~ul Beledi

yesi ilanlarına. 

binası dahilindeki 1 inci işletme • 
komisyonu tarafından ka- ı 3-Mobılya, Ev Büro ve eşyasr, Muşa 111ba, Hah v.s. 
palı zarfla eksiltmeye kon· --------------,-------·-------
muştur. Bu işe ırirmek istiyen- Nafıa Vekaletinden: 
lerin 1675,5 liralık muvakkat 
teminat vermeleri ve kanunun 
tayin ettiği vesa!kle ve ayrıca 

ehliyet vesikalarmı muhtevi 
teklif mektublarını eksiltme 
günü saat 14 e kadar komis
yon Reisliğine vermeleri lazım
dır. 

Bu işe ait şartname ve genel 
şartname ile mukavele projesi 
Haydarpa11ada idare veznesin
den 56 kuruş bedel mukab Hin
de verilmektedir. 

14 Birincikanun 936 pazartesi günü saat 10.30da Ankarada 
Vekalet binasında malzeme eksiltme komisyonunda 15105 lira 68 
kuruş muhammen bedelli 41 paıça demir dosya dolabının kapalı 

zarf uıulile eksiltmesi yapalacaktır. 
Eksiltme şartname ve teferrüatı parasız olarak Ankarada Ve

kalet malzeme mildürlüğünden alınabilir. 
Muvakkat teminat 1132 lira 93 kuruştur. 
İsteklilerin tf'k1if mektublarının Nafıa Vekaletinden alınmış 

müteahhitlik vesikası ile birlikte 14 Birincikinun 936 pazartesi 
günü saat 9.30a kadar Ankarada Vekalet malzeme müdürlüğüne 

tevdi etmeleri lazımdır. 

lzmir Müstahkem mevki 4·Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Mf.lzerne 
Satmalma Komisyonundan: 

Tayyare alayınm göstereceği 
yerde yaptırılacak cepanelikle
rin kapalı zarfla ihalesi 12 bi · 
rincikanun 936 cumartesi günü 
saat 11 de İımirde kışlada Sa· 
tınaJma Komisyonunda yapıla· 
caktır. Keşif bedeli 17457 lira 
14 kuruş olup ilk teminatı 1309 
lira 29 kuruştur. Şartname, 
plan ve keşifnamesi Satınalma 
Komisyonunda görülebilir. İs· 
teklilerin Ticaret Odası vesı
kasını ve şartnamesinde yazılı 
ve.ikaları ibraz etmek mecbu
riyetindedirler. İsteklilerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikalara 
teminatı muvakkate veya mak· 
buzlarını ihale gün ve saatin· 
de en az bir saat evvel Komis
yona vermiş buluBmaları. 

244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
260 
264 
265 
266 
267 
268 
271 
272 
273 
279 
282 
283 
284 B, C. 
289 
290 
295 
307 A J. 
313 
315 
316 
348 
349 
350 
351 
353 B. 
354 

·--------- - --
İstanbul Belediyesinden: 

Karaağaç müessesatı için bastırılacak 9 türlü matbu evrak 
pazarlığa konulmuştur. Nümunesi ve şartname.si Encümen Kale
minde görülebilir. Bunların hepsine 200 lira bedel tahmin olun
muştur. İstekliler 15 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 27·11-936 cuma günü saat 14te Daimi Encümende bulun
ınalıdırlar. 

"!!!!!!'!'!!!!!!!'!'!!!!!!!'!'!!!!!!!~'!!!!!!'!!!!!!!!!!!ll!!!!!ll~!!!!!ll!!!!!l------....... biWUWWWWll&$4ft!l"''PCr"~.J' 

5-llaçlar, Klinik ve İspençiyari alat: 

İstanbul Belediyesinden: 

Vilayet hıfzıssıhha laboratuvarı için lüzumu olan 85 
kalem alat ve edevat açık eksiltmeye konulmuştur. Liste
si ve şartnamesi levazım müdürH.iğünde görülebilir. Bun
ların hepsine 1520 lira fiat tahmin olunmuştur. İstekliler 
2490 N. h kanunda yazılı vesika ve l 14 lirahk ilk temi
nat makbuz veya mektubile beraber 11·12·936 cuma gü· 
nü saat l 4 de Daimi Encümeade bulunmalıdırlar. (M) 

1 355 
360 
409 A, C. 
417 A, B. 
440 
480 A. 
482 
491 
554 A. 
568 
591 
617 B. Yalnız tıbbi, ilmi, ög

retici fiJimlerle aktüc· 
lite filimleri. 

685 
691 

1 69'2 
' 705 Yalnız afaç a,ıaı macunu 

853 c. 
- Gümrük Tarifesi Kanu· 

1 nunun 4üncü maddeainin 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8 inci ve 5 inci 
maddesinin 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, !8 inci 
fıkraları ile 10 uncu fıkrasında: 
A· (Üzüm, incir, portakal, man· 
dalin ihracma mahsus kesilmi ; 
veya çatılmış tahta kutular ha
riçtir) ve B bendlerine ve 6ncı 

• maddesinin 1, 2, 3 üncü fıkra
larına giren eşya ile umumi 
tarifenin 8G5inci numarasına 
giren hududa yakın mahaller
den büyük kaplar içinde ;eti-

rilen içme suları. 
- Yolcunun, gelişinden iti

baren altı ay sonra.ya veya ge· 
lişinden iki ay evvele kadar 
olan müddet içinde gelmedi
ğindf'n veya Gümrük Tarifesi 
Kanununun 4üncü maddesinin 
4üncü fıkrasında derpiş edilen 
iki sene ıkametten evvel Tür
kiyeye geldiğind n dolayı res· 
me tabi tutulanlar da dahil 
olmak üzere zati eşyası. 

- Hududlarda mütemekkin 
ahalinin mübadelei ayniye şek· 
linde vaki ticaretleri neticesin
de idbali edecekleri, mer' iyet
teki Genel İdbal Rejimine göre 
idhal caiz, müteferrik mevad ve 
eşyayi ticariye, 
~ Ticaret muahed .. leri hü

kümlerine göre seyyar ticaret 
memurları veya bunların a Jla. 
rina hareket ettikleri kimseler 
tarafından tekrar çıkarılmak ü
zere memlekete sokacakları 

nümune ve modeller, 
- Mer'iyetteld Genel İdhal 

Rejimine göre idhali caiz ve 
mevaddı iptidaiye;i hariçten ka· 
bulü muvakkat usulile mem• 
lekette işlendikten sonra ihraç 
olunan eşyanın mikdarlarında 
temsil edilen kadar movaddı 

iptidaiye (bu mevaddı iptidai-

• 

MM 
26 İkinci Teşrin~ 

/ 6- Nakliyat: Boşaltma -Yükletme v.s -
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinM 

Bir sene zarfmda Haydarpaşa limanına ve deposuna vurut 
den ve mubtelif ameliyeler neticesinde 146384,026 maden 
l 1551, 170 tona baliğ olan kok kömürünün ton tahmin edilen ~· 
darpaşa limanı ve deposu kok ve maden kömürü tahmil ve t~ 
liye işi 17113 lira 51 kuruş muhammen bedelle ve aşağıda g i 
terilen eşkal dahilindeki ameliyeler bir sene için kapalı zarf, i 
sulile eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 10-12-936 perşembe ll11P 

saat 15 te Haydarpaşada gar binası dahilindeki birinci işle~~ı 
komisyormnda yapılacaktır. By işe girmek istiyenlerin 1284 ltt . 

·e 
hk muvakkat teminat, ehliyet ve kanunun tayin ettiği diğer t • 

saik, teklifi muhtevi mazrufları eksiltmeden bir saat evvel ~;. 
misyon reisliğine teslim etmeleri lazımdır. Teklif m ektubları0 

1 1 aşağıdaki müfredatın her birine ton ve cins itibarile ayrı •Y~. 
fiat dercedilecektir . Ve bu fi atlar esas ittihaz edilecek ve ş•'. 

1 

1 

ı· 
namenin tamamen okunup kabul edildiğine dair meşruhat "er 
lecektir. Fiatların hatasız ve silintisiz rakam ve yazı ile yaıılı1111 

olması lazımdır. Şartnameler ve mukavele projeleri komisyond•' 
parasız olarak dağıtılmaktadır. 

Ameliye: t 
A Vapur ambarından supalan yapmak yani açık vagon 

zerine vapurun güvertesine veya ~ıhtıma getirmek. i 
B- Vapur üzerinden supalandan açık vagona boşaltmak. 
C - Supalandan arka ile vagona veya yerden veya anbard• 

çuvallı olarak alıp vagona boşaltmak. 
D- Gemilerin içinden veya yerden arka ile depoya veya "1 

gona taşur:ak. 
E- Her nevi vagondan arka ile 50 metre mesafe dahilil 

depoya tabliye veya idare vinci ile gemilerden alıp açık vagtl 
lara boşaltmak. 

F- Depo stokundan makinelere veya vagonlara yükletme~ 

1 -==r~-====~,,....,.,,.oı:ım==--.m----~~~~~ 
i 7 - Mahrukat - Benzin - Makine yağları ve sai' 

M. M. Vekaleti Deniz Merkez Satınalma Komisyonunda~ 

Muhammen bedeli Teminat Miktarı Cinsi 
Lira Lira Ton 

28.500 2.138 1500 Kardif köına 
1- Yukarıda muhammen bedelile teminatı yazılı 1500 ~ 

kardif kömürü kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

2- Münakasa 12 kanunusani 937 salı günü saat 14te 
da M. M. Vekaleti binasında yaı>ılacaktır. 

3- 143 kuruş bedel mukabilinde şartnamesini almak istiyf 
lerin hergün, münakasaya girmek istiyenlerin de yukarda y•f 
teminatı havi teklif mektublarmı 2490 sayılı kanun hükümlf 
dahilinde münakasa saatinden bir aaat ev\•el , yani uat 13e ~1 

rlar Komisyona vermiş olmaları. 

Samsun Askeri Satınalma Komisyonundan: 
Cin~ i Fiatı Teminatı 

Lira K. Lira K. 
Odun 8560 ()() 64'l 00 
İhale tarihi 

Miktarı 

kilo 
800,000 

4·12··936 cuma günü saat 10 da kapalı zarf usutil 
yapılacaktır. 

1- Samsun garnizonunda bulunan erat ihtiyacı için yukarı 

yazılı odun kapah zarf usulile eksiitmeye konulmuştur . Şartıı' 

yeden memleket içinde kalan 
kısımları teminatı irad kaydo
lunmakla beraber alakadarlar 
hakk•nda 1918 sayılı kanun 
mucibince muamele olunur.) 

- İdhali caiz eşyanın, eşyayı 
muhtevi, müteammil zarfları , 

- Gümrük tarifesinin müte
ferrik maddeleri dahilinde diğer 
eşya ile karışık zikrolunan e
lektrik, su, havagazı gibi sınai 
ve beledi ihtiyaçlara hadim te· 
sisatta daimi surette tebdili İ

cab eden aksamı ile muame-
1.iti dahiliye ve tertib "kombine,, 
sureti)e dahil olan muhtelif 
cins maddeler İktisad Vekale
tince gümrüklere verilecek nü· 
munelerine veya resimlerine 
muvafık olmak suretile ( tatbi
katı teshil zımnında nümuneai 
evvelce ihtizar edilmemiş olan 
aksam için gumrüklere gelen 
sandıklardan sahiplerinin rıza

sile gümrük idarelerince nümu· 
ne alınabilir) tahdid harici id
hal olunur. 

- Yolcu beraberinde olarak 
Türkiyeye gelen ve gümrük 
resmi 250 Türk lirasını tecavüz 
etmiyen ve ticarete arz ediJmi
yecek olan her nevi eşya ve 
hayvanat, 

Beynelmilel Yataklı Vagon· 

lar Şirketine aid yataklı ve f 
mekli vagonlarla derunlarand 
ki demirbaş eşya, furgo nl 
salon vagonları ve demirb 
eşyası ve bu f'Şyanın tecdide 
getirilen aksamı, (listesi İktis' 
vekaleti tarafından tasdik edİ 
mek şartile ve mukabilinde d~ 
viz ihraç edilmemek üzere) 

- MeYcud mukavelelere .; 
ötedenberi cari teamüle müsl 
niden yaylak ve kışlak için g 
tirilip tnuayyen bir müdc:!et sO 

ra ihraç edilecek hayvanlar· 
- Sahipleri tarafından ,~~ 

rüklere terkedilerek 1549 JI 

maralı kanun hükümlerine t' 
bulunan eşya ile kaçak oıard 
yakalanan eşya veya güı:JJ' 

depo ve antrepolarında ter~' 
dilmiş eşyanın veya kazaıed 
olan gemilere aid hamule 
hasarzede olan mallarla le' 
ve hava yoJile gelen eşya~' 
yolda hasara uğrayan\ar (Gil 
rük ve İnhisarlar Vekaleti~ 
tasvibine veya tayin ede' 
hadler dahilinde göstere'. 
gümrük müdürlerinin i.t1'11 

bağlı olarak) gümrüklere gel'11 
olup da gümrük depo veyıı' 
trepolarında fevkalade sel:ı' 
lerle hasara utramış eşY-~ 
hasarzede kısımları , (GüJJ'' 
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ltıtsini almak ve görmek istiyenlerin her gün Tüm binasındaki 
komisyonuna gelmeı'eri . 
2- Eksiltmeye girmek istiyenlerin evrak ve teminatlarile be

'lber müracaatları ve hklif mektublarını ihaleden bir .saat cv
Vtl komisyona vermiş olmaları. Şartname parasızdu . 

* • * 
Çöp kamyonları 62000 litre motörin alınacaktır. Bak: fstanbul Be-
~esi İlanlarına. 

!·Müteferrik 
İstanbul Belediyesinden: 

Jlk okullar için lüzumu olan ders aleti kapalı zarfla 
ckıi)tmeye konulmuştur. Bu aletin hepsine 5433 lira bedel 
tahmin olunmuştur. Ders aletinin listesile şartnamesini is
leyenler parasız olarak levazım müdürlüğünden alabilirler • 
Eksiltme 1 1- 12·936 cuma günü saat '5 de Daimi encü
mende yapılacaktır. istekliler 2490 N · lı kanunun yazılı 
Vesika ve 407 lira 48 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
nıektubile beraber teklif mektuplarını havi zarflarını yu -
karda yazılı günde saat 14 de kadar Daimi Encümene 
Yermelidirler. (M) 

Romen Satmalına Komisyonundan: 

Tokatlıyan Oteldeki Romen Satınalma komisyonu tarafmdan 
2000 k . 1935 yıh mahsulatından Samsun-Maden tütün alınacaktır , 
müracaatlar 28-11-936. 

• * ... 
32000 top sigara kağıdı alınacaktır. Bak: inhisarlar U. Mü

dürlüğü İlanına. 

İstanbul Belediyesi ilanları 

inkılap müzesindeki kitaplar için yap
tırılacak kütüphane 
Karaağaç müessesesine yaptırılacak 
elbise ve tulum elbise 

M'.lhammen İlk 

bedeli teminatı 

Lira K. Lira K. 

126 9 45 

76 50 9 73 

Yukarda muhammen bedelleri yazıh malıeme ayrı ay
rı pazarlığa konulmuşlardır. Şartnamelerile nümuneleri 
Encümen kaleminde görülebilir. İstekliler hizalarında gös
terilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 27-11-936 
cuma günü saat l 4te Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

* • • 
(B) 445 

Yeni çöp kamyonlarına lüzumu olan 62000 litre mo· 

törün açık eksilt111eye konulmuştur. Bir litre motörine 6 
kuruş fiat tahmin olunmuştur. Şartnamesi Levazıın mü
dürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N.lu kanunda yazı
lı vesika ve 279 liralık ilk teminat makbuz veya mektu .. 
bile beraber 1 1-12-936 cuma günü saat l 4te Daimi En-
cümende bulunmalıdırlar. (B) 446 

* . "' 
Hepsine 836 lira 7 kuruş fiat tahmin olunan Karaa· 

ğaç müessesatında et satış ıalonu ve işkembe mahalline 

Yaptırılacak çengel tesisatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekli olan
lar 62 lira 11 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektu· 
bile beraber 11 -12-936 cuma günü saat l 4te Daimi Encü -
mende bulunmalıdırlar. (K) 447 

..., 
ı 

İnhisarlar İstanbul 
Başmüdürlü~ünden: 

Kabataşta Başmüdürlük binasında yapılacak 1200 lira 
keşif bedelli demir pencere çerçeveleri, oluk ve regar 
kipilğt tamir ve idahı ve yine ayni bina dahilinde yapı
lacak 895 lira keşif bedelli yağlı boya, dahili badana ve 
•aire tadilat ve tamirat şartnamesine göre 5-12-936 cu
rt:ıartesi günü saat 1 O da açık eksiltme suretile ihale e
~ilecektir. Nümuneler ve şartnameler Başmüdüriyet mu-

asebesinde görülebilir. İsteklilerin gösterilen günde saat 
IO dan evvel yüzde 7,5 nisbetinde teminat akçesile Baş
ltlüdüriyet muhaseaesiDe müracaatları. (3026) -4?.3 3- 4 

MÜNAKASA GAZETESİ 

. 
inhisarlar U. Ivtüdürlüğünden: 
1 - Muhtelif ebatta ~- OJO top sigara kağıdı şartna· 

mesi mucibince pazarlıkla s:tl ın ah nacaktıı- . 
2 Pazarlık 22· l 2-9~G tarihine rastlıyan salı günü 

saat 15te Kabataşta levazım ve Mübayaat şubesindeki 
alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3- Bu pazarlığı evvelce İdaremize muvafık sigara 
kağıdı vermiş olanlarla iha'e gününden evvel getirecek
leri nümuneleri biJmuayene muvafık çıkacak yeni talih
ler girebilecektir. 

4 - isteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve saat
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko
misyona gelmeleri ilan olunur. (3228) 457 1- 4 

• ... . 
1- Şartnamesi muci bince muhtelif renkte ve OOX IOO 

eb'adında '...9500 yaprak Sellofan kağıdı pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

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

3 -- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şu· 
beden almabilir. 

4 - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa
atte yüzde 7.5 güvenme paraJarile birlikte adı geçen ko · 
misyona gelmeleri ilan olunur. u3 t03ıı 434 2-4 

* • * 
1- Cibalide kutu Fabrikasında yapılmakla olan filitre

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

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

3 isteklilerin keşifnamesini görmek üzere her gün 
pazarlık için de tayin olunan ·fün ve saatte yüzde 7,5 
givenme paralarıyle birlikte adı geçen komisyona gelme. 
leri ilan olunur. (2976) 419 3 - 4 .. • • 
1000 metro kalın çivili kayış 
1000 ·t ince ,, ., 

1 - Yukarda cins ve miktarları yazılı iki kalem mal-

zeme nümune ve şartnamesi mucibince pazarlıkla satın 
alınacaktır . 

2- Pazarlık 27-1 l ·936 tarihine raslıyan cuma günü 
saat 15te Kabataşta Levazım ve Mubayaat ~ubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

4- isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve sa· 
atte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko· 
misyona gelmeleri. (27 49) 397 4- 4 

(Sutte de la premiere page) 

plıe (D) seronl effectues, sans !enir compte dt· ce qu'i l 
existe Öu ııon a u comptl." du cle.:ı ring, jusqu'a la somme 
de ~5000 Livr es Turques ou son equivaleııt en Dinars. 

Pour les payenıenb indiques aux paragraphes (C) el 
(8), il sera necesııaire d'oblenir le consentemeııt des d e
pıırtements de devises existant d ans le pays de celui. qui 
don ne I 'ordre du payemen t. 

Expl-diteur 
Nom: 

Certificat d' ori gine 

Domicile: 
Rue: 
Nahıre de la marclıand i s e: 
Mode d'emballage 
Nombre des co lis 
Marque No: 

Poids ) brut 
) net 

Prix FOB: 
Voie d'~xkedition: 

kg. 
k~. 

Destinnt aire 
Nom: 
Domiciıe: 
Rue: 

H est certifi e que , !es marchandiseıı ci·haut indiqueeı 
sont d 'origine ... et que le present certifient d 'origine a 
ete dresse , co nf ormement aux elipulations de la conven· 
tion de cemmerco condue entre la Tunquie et la You
goılavie. 

<Le preıent exemplaire portera le meme numero que 
l'origioal , et apres etre ecelle par !es douarıes, il sera 
remis directement ala Banque Centrale de la Republique.) 

E.xpediteur 
Nom : 
Domic\le : 
Rue : 

Certificat d' origine 
Exemplaire 

B 
Destinataire 
Nom: 

Domicile : 
Rue: 

1f ratelli S PEHCO 
Galata Gümrükleri karşııında 

Hürdaverdigir Han. 
Telefon: 4479'2 

Amsterdam - Kompani Ro7al 

Neerlandez dö Navigaayon a 
vapör Anven, Rotterdam, A· 
msterdam ve Hamburg için ya· 
kında hareket. 

HERCUEES yük alır l6-20 2 tş 
TIBERIUS ,, 21-25 ,, 
HERMES ,, 26 30 ,, 

Neerlandez kompanyasının 

nehri vapurları limanlar i ~in 
hususi ve eeri seferler . 

Bütün limanlar için Neer· 
hndez Kumpanyaaı ile anlaşıl
mak suretile bütün dünya li
manları için doj"ru konşimen· 
tol ar verilir. 

İTHALAT SERVİSi 

Amsterdamdan 

vapurlar. 

TIBERIUS 
HERMES 
VALCANUS 

beklenilen 

19 2nci Teş . 

26 " 
30 " 

Amsterdam için yakında hareket 
TITUS 23 2 tş. 

Jtalyan Seyahat Kumpanyası 

Dünya seyahat te,kilitı 

Götürü seyahat 

Otellerde oda tutulması 

Deniz yolu biletleri 

Hava yolu " 

Demiryolları ,, 

Bagajların ıigortaııı 

İtalyan demir yollarında 

yüzde 50 tenzilat 

Galata Gümrükleri karşııında 

Hudaverdigar han 

Telefon : 44792 

da FRA TELLi SPERCO 

nezdinde C . 1. T. ye milr• -
caat 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 aktarmasız) 
UMA MARU Limanda 

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

l mtiyaz sahibi ve yazı itleri 

Direktörü: İsmail Girit 

Basıldığı yer: ARTUN Buımevi 

Galata Billur sokak No. 10 

Nature de la Marchandiıe : 
Mode d'emballage : 
Nombre deı coliı : 
Marque No.: 

P .d ) brut ki. 
Ol S 

) net kg. 
Prix FOB: 
Voie d'expedition: 

JI est certifie que, le(marchan· 
dises ci-haut indiqueea sont d'o
rtgıne •. , et que le certificat d'ori-
2"İne a ete dresse, conformement 
aux stipulationı de la Convention 
de Commerce conclue entre la 
Turquie et la Yougoslavie. 

FiN 
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IPrix est l Caut. 
Prııv . 

-- --·--- - --- -·- ·--·----:--::::::::-==~=~~~~~ 

Objet de l'adjudication 

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

Rôparation de la 25me ecole d'lstanbul. 
Pelles, beches, manches, brouettes, scies, herminet· 

tes ete. pour le service des travaux publics. 
Constr. de depôts de munitions pr. l'aeronautique. 
Constr. d'un internat a 1\euydjeg-hiz (aj.). 
Constructiol' d'un internat a Marmaris (aj.). 
Prepar. carte acluelle du bourg de Nizip (aj ). 
Extraction et prcp::ır. -le 8500 rr.3 de blocs des car-

rieres de Dılisktqessi (KM. 54+600) et prepar. 
de 4000 m3 de balla'Jt (livr. wagon). (cah.ch 56p ı 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques -
lnstruments Sanitaires-F ourniture pour Hôp 

Lieu d' adjudication. 

631 48 
1005 

48 - Publique Com. Perm. Municipalitt:· Istıı.nbul. 
75 37 

17457 14 1309 29 
13348 33 1001 12 

13348 33 1001 p 

» » 

Pli cach . ı Com. Ach . Place Forte Jzmir. 
Gr<· a gre Com. Perm. Vilayet Moughla . 

" ,, Municipalit~ de Ni7.ip. 
22335 1675 50 Pli cach. l. Coııı. Expl. Ch Fer Et at H.pacha. 

Cahier des Charges 

Dir. Econom. Municipalite lstanbul· 

" 

Date 

11-12-36 
11-12-36 

12-12-36 
10-12-36 
10-12-36 

20ioursapart. 
Caisse Adm Ch. Fer Et.H.pacha. 14-12-36 

Heur 

14 ..-
14 

11 _, 
16 ..-
16 .-

17-ıt-36 
15 _... 

lnstruments et appareil sanitaires pour le laboratoirc 
d'hygiene: 85 lots. 

1320 114 - P .. blique Com Pt!rm. Municipalite lstanbul. Oir. Econom. Municipalite Istanbul. 11-J 2-36 14 -

Ameublement pour Habitation et 
Bureaux- Tapisserie- ete. 

Armoires en fer pour dossıers : 41 pieces. 

Travaux d'Imprimerie- Papeterie 

Pieces imprimf;es: 9 lots (pr. etablis. Karaaghatch). 
Papier a cigarette: 32000 rouleaux. 

Transport- Chargement Dechargement 

-~-- ------

115105 681132 93 Pli cach. 

200 15 Gre iı gre 

" 

Di r. Malı"riel Min. Trav. Pub. 

----------

Com Perm. Mun İC'İ pa liti• lsta nbu 1. S\·cr?tariat M unicipalite Istıı.n bul. 
Com.Ach.Econom Monop K.tache 

14-12-36 

27-11-36 
22-12·36 

10 30 

14 
15 

-

--

Travaux de chargement el de dechargement de 
146384.026 tonnes de houille et 11551, 170 tonnes 
de coke au port et au depôt de :faydarpachıı. 

17113 511284 - Pli , ach. l. Com. Expl. Ch. Fer Et. H pacha. 15 -

(pendant 1 an). --. --~--------~~--~------~--- -~----~ı-----... --~--..~ 

Combustible - Carburant-Huiles 

Carc!if{ : 1500 tonnes fcah. eh. P . 143) 
Bois de chaul'fa~e : 800 tonnes. 

Divers 

28500 - 2138 
8560 _, 642 

Pli cach. Com Aclı. Min. Od. Nat. Ankara. 
Commission Aclı. MililaireSaııısoun 

12-1-37 
4-12-36 

14 
10 

-

Fournibıres de classe diverses pr. !es icoles primaires 5431 
Tabacs Samsoun-Mad~n recolıe 1935: WOO kilos 

407 48 Pli cachdi· Com. Perrıı. Mıınicipali t e lstanbul. Dir. Econom. Muni cipalitt- lııl:.ınbul J 1-12-36 15 -

(cif Bucarest) (prive). 

B) Adjudica! ions a la surenchere 

Ba,;cules usag~es : 2 p.- Balances : 7 p.- Poeles 
( porcelaine ou fer) : 8 p. (sep. ). 

Debris de bois: 10 tonnes (au depôt de la Dir. Gen.). 

Lois, Decrets lois, Traites de Commerce 

Convention de commerce et de navigation 
Turco -Yougoslave. 

-6 -

A·t. 5- Toutes les deux Banques Contractanfes, ex
pc!clieront reciproquement et ali iour le jour les avis de 
cre<ınce des versements dfeclurs conformement aux con
ditions stipulees dans les articles 2 et 3. Dans chaquc 
avis ele creance il sera dt-signe la somme t'ncaissee et 
suivant le cas, sa contrevaleur en Dinars ou en Livres 
Turqut's. 

L'avis relatif aux summes qui devront etre payı"·es par 
une devise autre que le Dina r et la Livre Turque, doit 
indiquer egalement le mon\:ınt ele la devise en question. 

En outre, l'a vis cloit conteııir toutes inscriptions utiles, 
en vue de faire eHectuer le paycment a l'ay.:ınt droit.-

Article 6 - Drs que la Banque Nationale -le la You
g-oslavie aura reçu l'avis de la Banque Centrale de la 
Republique Turquc, elle executera le payement a l'ayant
droit, dans le cadre de l'actif du comple en livres 
turques et dans l'ordre des datcs de remise. 

Des que la Banque Centrale de la Rt'-publıque Turque 
aura reçu l' avis de la Banque Nationale de la Yougos
lavie, elle cxecutera le payement a l'ayant-droit, dans le 
cadre dt' l'actif dıı comptt' en dinars et dans l'ordre dea 
dates de remise. 

Co n. Ach. Roumaine Tabnc.<ı Sam- jusq. 28-11-36 
Soıın H(ıtel Tokatlian. 

Grt- a gre Diredion Gt-n. Monop. Samsoun. 

Pubhque " 

La Banque Centrale de la Rl·puhlique Turque devra 
convertir jourrıellement en dınars toutes les livres Turques 
indiqut:·es dans les avis de cn'.'ance, qu'elle recevra de 
la Banque Nationale de Youvosla' ie . Au cas oiı, le 
compte actıf en dinars n'est pas suffisant laBanque Cen
trale de la Repuhl'ıque Turque, procedera ı>n Turquıe 

a des remises Consecutives et atlendra pour que le compte 
:ıcti f en dinars se soit accumule. 

Art. 7 - A partir de la mise en vigueur du present 
accord, toutes marchandises, qui seront exportees, reci
proquement dans les pays conlractar.ts devront etre ac
compagnces d'un certificat d'origine, delivre par la 
Chambre de Commerce et d lndustrie du pays exporta
teur qui doit etre dresse en deux exemplaires, d'apres 
le modele annexe au pr(;sent accord, et etre signe par 
le consul du pays importateur. 

Les exemplaires des certif:cats d'Origine seront scel
les par les administralions douaııicrt s d'importation el 
ils !':eront remis a la Banque d'emission du pays impor
tateur. Les deux banques en verronl ces documents, reci
proquement, l'une a l'autre, en lı•s annexant aux avis de 
creance. 

Art. 8 En cas oiı l'un des pays contraclants, en-
voie des produits ~n qualitc de p2Jys d'origine, aux ex
poııi ti ons et aux foires de l' au tre p:ı ys, les pri x de venle 
de ces pr::ıduits exposes seront payf!s par voie de cleil· 
ring. Touterois, le payement de ces prix ne devra pas 
Ctre effectuı~ suivant l'oı dre des dates, a condition que 
l' importation et la vente de susdıts produits soient per
mis, d'apres les loi!I d.ı pays, oı'ı les eııpo!litions et les 
foires sont ouvertes 
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Art . 9- Lors de la resiliation de la presen te conven
tion, les deux parties continueront iı acc:epter toute re· 
mise pour payement de dettes conclues jusqu'~ı la fin de 
l' application de la dite convention. 

Quant aux remises, qui seronl effectuees pour de nou· 
velles importations, seulement la partie creanciere dans 
le comı::te de Clearing aura droit d'accepter ces remises, 
jusqu'a l'extinction integrale du solde de ses creances. 

Art. 10- La presente convention entre en vigueur le 
5 Novembre 1936, el elle est valable pour un an . 

Tant qu'elle ne sera pas denoncee deux mois avant 
l' expiration du delııi , elle sera tacitement prolongt;e pour 
la meme duree. -Protocole complementaire 

La Banque Centrale de la Republique Turque et la 
Banque Nationale de Y ougoslavie ont accepte les postes 
suivants de la balance de payement, viscs par l'accord 
du Clearing date de ce jour : 

A) creances provenant de l'cchange de marcharıdises 
entıe les deux paya ; 

8) Transports concernant les recettea des Ambassa• 
des et des Consulats ; 

C) E.nvois de numeraire appartenant aux ouvrierı qui 
l!"availlent dans le territoire nalional des Parties Contrac
tantes ; 

D) E.nvois de numerair-e en couverture des frais de• 
touristes, au sens prorre du mot, ainsi que des sommes 
d'affaires, des agents de venle ambulants, des agents de 
commerce ete. Les payements designes dans le paragra· 

(Lire Ja suite en troiıieme page) 
~~~~--~--~--~~--~ 

Voir avis Mucicipalite Istanbul (partie turque). 


