
ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin 

3 AYLIGI 
6 " 

12 .. 

Kuruş 

450 
850 

1500 

F.cnet>ı nıeınlekctleriçın 
12 a > lığ-ı 2700 

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

•• 

GAZltTESi 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

CUMA 

Yoğurtcu han, l ci 
No 3 ve 4 

Galata, Perşembe p 

iLAN ŞARTLAR 
ldarehanemizde görüş 

T~legr.: ist. MÜNAK 
.... Telefon: 42425 

Posta kutusu N. 1 

iÇİNDEKiLER: 

a) Münakasalar 

a) MÜ N A K A S A L A R i--·---------·-----------· 
----------------d SAY 1 N 

Kanunlar, Kararnameler Ticaret Muhadeleri 

Piyasa Haberleri 
Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 
inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

a - Mobilya. Fv ve Büro eşyaları muşamba halı v. s 

( - ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane levazımı 

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

' Mahrukat, Benzin, Makine yağları v, s. 

Müteferrik 
b) Müzayedeler 

Müteferrik: 

Emlak 

PİYASA HABERLERİ 

Tütün satışı 

~koslovak tütün rcJısının 
leketimizden tütün almak 

t açtığı münakasa neticc
teklifleri beklenilen fir· 

t belli olmuştur. 
rni ıııalıimatn göre, Çek 
bu münakıısasile geç,.n 

tr mahsullerinden 1,281,000 
tütün alacaktı... Satılan 

, lerin menşe itibarile olan 
1)tti şöyle tesbit edilmiş-

~.000 kılo Taşova, 265,000 
tk, 395,000 izmit, 85,000 

Gönen, 30,000 kilo Düzce, 
~ kilo Trabzon, 93,000 
Bafra, 40,000 Samsun. 

~linakasayı kazanan mües· 
'r peyderpey partilerini 

. tlayarak teslim edecekler· 

r;-ta •• • • t,. -nsız reJı•ının aç ı 5 ı mu-
a da neticelenmiştir. Bu 

11irı de- memleketimizden 
~ kilo tütün alacağı an· 
•ktadır. Franıız rejisinin 

•kasasında kazanan şirket· 
~bugünlerde t~bligat yapı· 
tır. 

Car ıre Polonya rejilerinin 
'•kasaları da önilmüdeki 
.ilk haftası içinde netice· 
1t olacaktır. 

Bizden mal almak istiyen ler 

Arjantinin tanınmış üç büyük 
firması Türk ihracat tacirlerilc 
münasebet tesis etmek ve Türk 
malı almak isteğile müracaat 
etmişler. Türk ofis müracaatı 

alakadar ihracatçılara bildirmiş
tir. Bu firmaların is ted iki eri 
maddeler, yaprak tütün, zey
tinyağı kitre, mazı, soğan, zım
para madeni, tasfiye edilmiş 

zeytinyağı, kuru üzüm, incir, 
kestane kabuklu ve iç fındık, 

tatlı badem, bezelye, mercimek 
fasulya, nohut, kenevir ve kuş 
yemidir. 

Fil isti nde n de bir firma kuru 
meyva, kestane, kasaplık hay
vanlar, hububat almak istedi
ğini bildirmiştir. 

Hariçten 20-30 bin ton 

çimento gelecek 

Son zamanlarda çimento te

darikinde bazı güçlüklere te

sadüf ediliyordu. Haber aldığı

mıza göre hükumet hariçten 
20-30 hin ton kadar çimento 

ithaline müsaade etmeği ka
rarlatlırmı,tır. 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 
İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

İdareleri istanbul Levazım Amirliğine bağlı müesseseler için 
30 ton kuru üzüm 14· 12-936 pazartesi günü saat 15,30 da Topha

' nede satınalma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacak 

l tır. Tahmin bedeli 5100 liradır. İlk teminatı 3~2 lira 50 kuruştur. 
4 Şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanu-
1 ni vesikalarij le teklif mektublarını ihale saatinden bir saat evvel 
1 komisyona vermeleri. 

• • * 
İdareleri İstanbul levazım amirliğine bağ ı müesseseler için 

1500 kilo çay 11-12-936 cuma günü sant 14,30 da Tophanede sa
tınalma komisyonunda açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 4725 liradır. iık teminatı 354 lira 37 kuruştur. 
Şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir. İsleklileriıı kanu
ni vesikalariyle belli .saatte koınisyonl gelmeleri. 

• • • 
İdareleri İstanbul levazım amirliğine bağlı müesseseler için 

110 ton kuru fasulye 11-12·936 cuma günü saat 15,30 da Topha 
nede satınalma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacak

tır. Tahmin bedelı 13200 liradır. fık teminatı 990 liradır. Şartna
me ve nümunesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni ve· 
sikalarile beraber teklif ınektublarını ihale saatinden bir saat e\•· 

vel komisyona vermeleri. 

Erenköy Kız Lisesi Satmalma Komisyonu Başkanlığından 
Çok Miktarın İstenilen Miktar Muhammen Cinsi 

tutarı çok 
Lira Kr. 
220 
225 
125 
70 
72 
27 

155 
8 
il 25 
90 
22 50 

540 

1565 75 

kilo 
4000 
5000 
2500 
1000 
1200 
600 

IOOO 
800 

1500 
3000 
3000 

18000 

İlk teminatı 
Lira Kuruş 
117 43 

r.z Pi atı 
G. kilo G K. s. 

.3500 Kl. 5 50 lspanak 
4500 

" 4 50 Pırasa 
2000 " 5 .LahnM 
800 

" 
7 Bakla 

1000 A 6 Baş enginar 
500 ., 4 50 Orta enırinar 
800 Ki. 15 50 Karnı bahar 
500 DE. Taze soğan 

1000 A. 75 Yeşil salata 
2500 

" 
3 Marul 

2000 DE, 75 Kırmızı turp 
15000 3 Limon 

Açık Eksiltmenin yapılacağı tarih 

12-12-936 cumartesi sut 11 de 

Erenköy kız lisesinin mayıs 937 sonuna kadar ihtiyacı olan 
yukarıda t'ins, miktar ve ilk teminatı yazılı 12 kalem yaş sebze
si açık eksiltmeye konmuştur. Eksiltmeye girecek isteklilerin 
şartnameyi görmek üzere Okul Dahiliye Şefliğine müracaatları 
eksiltmenin yapılacağı 12-12-936 cumartesi gününden bir gün ev 
vel Okul Direktörlüğünden alacakları tezkere ile 

~anunlar, Kararnameler, Ticaret muhadeler 

Genel ithalat Rejimi 

f memiş bulunan maddeler ile 86 
1 Türkiyeye serbestçe idhal olu- 89 
l nur. 90 l Genel İdhal Rejimi Kararna· j 

(Yalnız sırım ve beledi
yeler tarafından itfaiye 
teşkilatı için getirtilecek 
demir ile mürettep deri 
bel kemeri) 

(21-1 t-936 \arih ve 3465 N. lu sayılı resmi gazatde) 

1"hi, l v k·ı ·. . -ile .•r ar e a ctının musaa: 
~ dır, Bu müsaade mahallı 
6l'ük mülkiye memurunun 

' il~ · \it anı edeceği zatın rıyase· 

itt'llda, mevcud iıe İktııad 
G~ttirıe menıub mahalli en 
ili ~ernurun ve gümrük ida'k\ •zim edeceği bir zatın 
~ 1 t te,ekkül edecek bir 

tarafından hasarın fevka
•b~tbeplerden ileri geldiğini 

ıt \'e ·ı k - · ol rı ece rapor uzerıne 
~i ll~ur. Hasarzede olan ma
\o,f•ınc göre idhal olunur. 
d •andık, fıçı gibi kaplar 
... ' ielrniş olup da hasara 
"'il L llt ~••ım ayrılmadığı tak-

'• ,Jh\'İl, sandık, fıçı muhte-
~ll a olunur). 
t\I lılallardan ve etyadan 

l'llcu 
~i ti . ~addcI•, sakarin \C 

lçu.._ ~1 ıdhali esasen Sıhhat 
. •ı Muavenet Vekaleti

• batı. olanlann idhali 
ilftten mOsaa· 

2-
kadarlarca hariçte celbedilecek 
ve kıymeti 150 lirayı geçmeye
cek eşya, Devlet nıüesseıeleri 
tarafından rakib memleket mah· 
ıullerinin vaziyet, ambalaj. ta.
naif ve teş9ir tarzlarını alaka
darlara göstermek maksadile 
getirilecek her nevi emtea veya 
bu emtiaya mahsus ambalij 1 
nümuneleri veya bu ambalij 
ve tasnifleri veya üzerine mev · 
zu marka ve işaretleri yapan. 
makine ve aletler, 

- Türkiyr-de kurulacak 
beynelmilel sergi ve panayır· 
larda teşhir edilmek üzere ge· 
tirilecek ve bu sergi ve pana· 
yarların İktind Vekaletince 
tasdikli talimatnamelerinln e
sasları dahilinde, Türkiyede 
sablmalarına müsaade edilebi· 
lecek etya ve maddeler, 

- Ethaı namına hariçten 
hediye alarak ılnderilea ve 

•• • •• 

mesine bağlı (KL.) Listesi 
23 A, B. (Toz Süt hariç) 
25 
30 
31 
32 
33 A. 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
52 A. 
54 A2, AJ, 
59 
62 
63 
64 c. 
fi6 
67 
68 
75 c. 

91 

92 
93 
94 
96 

98 c. 
99 

101 
l02 
ıoa 
105 
I~ 

(Yalnız sıhhi ve tıbbi 
yastık) 

(Terbiye görmüş-boyan· 

mıs olanlar da dahil-tav
şan ve ada tav,anı müs
tesna) 

112 (Yalnız band halinde ta-

• 

1 
ti. 

. Ga:elemi:, neşriyat hayalma bastı!}ı ilk 
ıiçıincti defa olarali Jıacmım lniyülme/\ 
lifl(/e bııl1111du.~ıwdan, - :annederi: ki, me 

i lıic bir 11t!1.,·
1r 1Jasılas11w nasıp o/mal/an bi 

i• ye/lir. - im <Jlind<'n ilib<tr<·n LJt•ni . form 
inliwra başlammşllr. · 

ı Bu mıwafjakiy ·ti idrak ederken 
! lW say1111 okurlar11m:a karşı beslcdİ!fİll 
' ~ lwrct111un eda t'/me!fi bir va:İft' biliri: 
t yok ki bu, onlar dan rıurd11!)11mıı: !Jll 
ı uik uc rağl>elin semert'sİclır. /311 leııeccuhı 
t irin hiç bir Jeda/,·tirlıklan çe/.inmeyere.ıiz. 

ı..,·sassen, ya:elemi: hac mı m yalmz im ı;ul 
i mıyor, aym zamanda mıindcricatım bir 
l :ı:nyinfr~·tirmek icifl terfii){// alrnıyor, ııa 
t ham uc .Vukt1/ Jıorsaswclan maada, Ticar 
' l re i'<' Hayııanal Jforsa/aru11, Jjman I 
f f/tİlllİ f/tiıwıu· tJl' daha bir çok yenilikler 
i alt·mini alti!wdtıl' eden maluma/ ıı<•rm<'k 
ı bus ııc !tşkilıilumz bilmek u:eredir. 

' ' ' .Ul°'X AK .4S:\ G A 
! 
........... ,, .. C>o ................. ~ 4t'<I~ ............. O>.~·· ..... ··~ ......... " ... ~ ............. . 
ilk teminat akçesi olan 117 lira 43 kuruş makbuz 
Liseler Muhasebeciliği veznesine yatırmaları ve e 
lacağı gün saat 11 de yeni sene Ticaret Odası b 
olarak İstanbul Kültür Direktörlüğü binasında Liı 
ciliği odasında toplanacak olan komisyona gelmel 

Deniz Levazım Amirliği Satmalma Komi 

Tahmin edilen bedeli 1100 lira olan IOOOO kil 
tarihine raslıyan cumartesi günü saat 11 de açık e 
alınacaktır. 

Şartnamesi Komiıyondan hergün parasız verili 
. İsteklilerin 82 lira 50 kuruştan ibaret olan mu 
lstanbul Vilayeti Muhasebeciliğine yatırarak muk 
ları makbuz veya banka teminat mektuhile ve be 
te Kaıımpatada bulunar~ Komisyonumuza müraca 

Lüleburgaz Tümen Satınalma Komisyo 

Tümen birlikleri için muhtelif garnizonlara t 
ton un pazarlıkla ve hikemi ev.afla mubayaa edil 
lığı 30-J 1-936 saat 14tedir. İsteklilerin kanun 
Lwleburgazda Tümen Satınalma Komisyonuna 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma 

Ankara harbiye okullımnın ihtiyacı için a 

124 
125 
126 
129 B. 
130 
131 
132 
133 
136 
137 
139 
140 
141 
144 (Yalnız varis çorapları, 

sıhhi korsalar ve aüıpan
ıuarlar) 

148 
149 
150 
164 (Her nevi kokulu nişaa-

165 
169 
170 s. 
173 
196 
20'l 
209 
211 

ta hariç) 

238 
243 
252 
262 
263 
270 
274 
275 
276 H. 
277 A. (Yalnız H 

278 
280 
281 

c. 
H, Z, H. 
V. Kitre bari 
T. Yalnız go 

styrax, el 
balsamı, t 
benzoe reç 

284 A. D. 
285 
286 



_., . ....... d~t yu~urtaya eksiltme günü · istekli çıkmadı· 
Plllillilln.t "ltmesı 1-12-936 tarihine müsadif sah iÜnÜ saat 

n tutarı 1800 lira ol~p muvakkat teminatı 135 
Levazım Amirliği satınalma komisyonunda 

b ka~unun 2 ve 3üncü maddelerindeki vesika 
uzlarıle belli gün ve saatte komisyona müra-

• • • 

-----

bir saat 

~~~-·. irat·Nafıa işleri veMa1zemesi -Hariia 

~Askeri Satınalma Komisyonundan: 

~.:t:~~IJdii •nede yapılacak bir paviyon ile koridor keşif 
e ~a~alı ı.arf usulile yeniden münakuaya kon
elı 2<.651 lira 6 kuruştur. İlk teminatı 1923 lira , 

• reıimler·ın· ·· k · · l · h .. t 1. l · j a.urııı~Llıli 
12

. ı gorme ıstıyen erın er iun a ıp erın 
•::ıı.~· k ~6 cumartesi günü saat l lde teklif mektubla- , 

~-i..~ erı satınalma komisyonuna vermelerinin veya ' 
1t bulunmaları. 

~~......, .. ~M. V. Satınalma Komisyonundan: 
P•zarhkla bir bina yaptırılacakt ır. Keşif tutarı 

Jtur. Keşif, proje ve şartnamesini para.siyle M. 
en alınır . Pazarlığı 12 ilk kanun 935 cumartesi 

'll 8 ~· M. V. safınalma komisyonunda yapılacak: 
4 lıra 73 kuruştur. Pazarlığa girecekler kanunı 

~lilrlli:f.i11Yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ya
irlikte pazarlık gün ve saatında M. M. V. Sa
lunınaları. 

gün \•e 

Mu-

fenni 
evrek 

ve eşyası, Muşamba, Hal(v.s. 
;-----

lar Sayı,manhğı Sahnalma Komisyonu 
Başkanlığından: 

•tim Enıtitüsü için 150-250 adet karyola pikesi 
•atın alınacaktır. 

C. (Düz, adi, cilisız mukav· 
va hariç) 

D. 
342 B. (Yalnız m2 sıklet 800 

gramdan yukarı olanlar) 

343 
344 
345 
346 
356 
358 
361 
362 (Matbu veya reıimli eti· 

ketler hariç) 
363 
364 B. (Yalnız vekaletler tara· 

fından getirtilecek olan 
buut imaline mahsus 
pamuk) 

371 
372 
373 
374 
375 
376 
380 
38i 
384 
385 

MÜNAKASA GAZETESİ 

2 - Tahmin edilen fiat 900 lira muvakkat teminat 68 liradır. } 
3 - Nümune ve şartnameyi görmek isteyenler okula müra· 

caat etmelidir. 
4 - Eksiltme I0 -12-936 per,embe günü saat 15 de Ankara 

Okullar Sağısmanlığında satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminatı perşembe günü saat 14 e kadar mek

tepler muhasebecilij"i veznesine yatırılmış bulunacaktır. 

4-flaçlar, Klinik ve İspençiyari alat: 

Ankara Okullar Sayışmanhğı Satınalma 
K omisyon'.l Başkanlığından: 

Gazi Terbiye Enstitüıü Kimya Laboratuarı için 1500 lira mu· 
hammen bedelli alit ve ecza açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Muvakkat teminab 112,5 liradır . 
Şartnameyi görmek iıtiyenler okula müracaat edebilirler 
Eksiltme 10-12-936 perşembe günü 15,30 da Ankara okullar 

sağ-ışmanliğında yapılacaktır. 
İsteklilerin teminatlarını ihale günü saat 14,30 a kadar mek

tebler muhasebeciliği veznesine yatırmaları. 

Edirne Vilayetinden: 

Edirne Memleket Hastanesinin 1950 lira tutarındaki 176 ka
lem dczayı tıbbiyeıi pazarlıkla alınacağından talihlerin ihtiyac 
listesini görmek üzere Edirne Vilayet Daimi Encümenine, İstan
bulda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğüne müracaatleri ve 
ihale günü olan 11-12-936 cuma günü saat 15 te 147 liralık temi
nat makbuzlarile birlikte Vilayet Daimi Encümenine gelmeleri. 

)--Mensucat - Elbise· Kundura Çamaşır v .s. 

Ankara Okullar Sayııınanlığı Satınalma Komisyonu 
Başkanlığından: 

Gazi Terbiye F.nıtitüıü Erkek talebeıi için açık. eksiltme ile 
170-200 adet iskarpin satın alınacaktır. Muhammen bedeli 980 li· 
ra muvakkat teminatı 74 liradır. Eksiltme I0-12-936 perşembe 
günü saat 16da Ankara okullar sayı,manhğında yapılacaktır. Nü
mune ve şartnameyi ıörmek iıtiyenler okula müracaat etmelidir. 
Muvakkat teminat ihale ıünü saat 14e kadar mektebler muhase· 
beciliği veznesine yatırılmış bulunması lazımdır. 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Satınalma Komisyonundan: 

Müteahhit nam ve hesabına 
40 taklm maa kasket askeri talebe elbisesi. 
40 adet askeri talebe kaputu 
Tahmin edilen bedeli 1780 lira olan yukarıda ıniktarı ve cin 

si yazılı melbusal askeri fabrikalar umum rnüdürlüğü satınalma 
komisyonunca 11 12-936 tarihinde cuma günü saat 14 te açık ek
siltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. Taliplerin mu,·akkat teminat olan 133 lira 50 kuruş 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mez· 
kiir gün ve saatte komisyona müracaatları. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
Tophanede esya ve techizat ambarı için 35000 metre kanavi

ı çe 21-12-936 paı.artesi günü saat 15 te Tophanede satınalma ko· 
misyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 5775 liradır. lık teminat& 433 lira 12 kuruştur. 
Şartname ve nümuneai komisyonda görülebilir. 

İsteklilerin kanuni veaikalarile teklif mektublarım ihale saat• 
inden bir saat evvel komiıyona vermeleri. 

-
6. Mahrukat • Benzin - Makine yağları 

. 
ve saare 

Ankara Şehri İmar Müdürlüğünden: 
ı.- imar müdürlütü için açık eksiltme suretiyle on ton yerli 

389 (.Yalnız pamuktan hortum 
makina kolanı, ti11r tor· 
baları ve motör kapot 
fitilleri) 

390 
391 
392 
393 A (Yalnız amerikan bezin· 

den yapılm1, diki' pat· 
ronları) 

396 
397 
398 (Y 1ılnız aıhhi baldırlık, 

karın va kaaık hatları) 
399 
403 
404 
405 
406 
407 
410 
41' 
412 A2, B2. 
413 
415 (Yalnız her nevi balık 
416 atları) 
417 c. 
418 

428 
429 
430 
431 
432 
43.3 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
157 

(lastik ıünger hariç) 

29 İkinci T etrio 

malı kok kömürü ve 10 ton kesilmiı 
alınacaktır. 

2·- Kömürün muhammen bedeli 300 lira ve teminatı mu" 
katesi 22 lira 50 kuruş, odunun muhamme-n b~deli 200 lira 
teminatı muvakkatesi 15 liradır. 

3.- Odun ve kömürün teslim yeri imar müdürlütü dair 
olup dört müsavi partide alınacaktır. 

4. - Eksiltme 8· 12-936 salı günü saat 15 de imar müdürliil 
de yapılacaktır. 

Tahplerin bu günde muvakkat teminatlariyle komiıyona ,.,t 
racaatları., 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: 

4· 12-936 tarihine rashyan cuma günü saat 14 te açık ektiltdl' 
suretile alınacağı gazetelerle ilan edilmiş olan 175 ton Tüveol' 
kömürünün mubayaaıında sarfınazar edilmiştir . 

7 -Miiteferrik 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Satınalma Komisyonuııd 
16 kalem muhtelif cins çelik 

Tahmin edilen bedeli 15000 lira olan yukarıda miktarı ve ci11• 

si yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satınalıll' 
komisyonunca 15·1·937 hrihinde cuma günü saat 15 de ki 
palı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyoll' 
<lan verilir. Talihlerin muvakkat teminat c,lan 1125 lirayı h•'1 

teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona ver 

meleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde' 
}erindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komiıyona müracaat\•'' 

Edirne Vilayetinden: 
Cinsi Muhammen bedeli temin•~ 

Lira Lir' 
"Normal Takyimetre,, 
Teodolit ya Gustav Heyda veya Zeiss 535 40 
"Portatif sehpaaile beraber,, Te1Viye aleti 
Gustav Heyda veya ZeiSI "Portatif seh-
pasile beraber,, 215 19 

Edirne Nafıa Dairesine lüzumu olan yukarda adları yazılı İ 
tane yol aleti açık eksiltmeye konulmuştur. İ.teklilerin şartnaısı' 
sini görmek üzere Edirneıie Nafıa Müdürlüğüne müracaatleri fi 
ihale günü olan 11-12-936 cuma günü saat 15te hizalarında yasJ 
teminat makbuzlarile birlikte \'iliyet Daimi Encümenine f 
mel eri. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

1- Hepsine biçilen ederi 4200 lira olan 2400 tane mahr 
çadır direği ile 2400 tane çadır tokmatı açık eksiltmesine 20 
kinciteşrin 936 günü istekli çıkmadığından ihalesi l · 12-936 • 
günü saat 14 te bırakılm1,tır. 

2 - Şartnamesini parasız almak ve örneklerini görmek ittİ 
yenlerin her gün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 

3- İlk teminatı 315 liradır. 
4- Eksiltmesine gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 

maddelerinde yazılı vesikaları ihale günü ve saat: nde M. M. tJ 
sa. al. ko. na getirmeleri. 

b) M Ü Z A V E D E L E Fi 
1-Müteferrik 

Samsun İnhisarlar Baımüdürlüğünden: 
Başmüdürlüğümüz depolarında mevcut tahminen 10000 ki 

•hşap ankaz açık arttırma suretile satılacaktır. İhale 4-12· 
cuma günü saat 15 te Başmüdüriyette müteşekkil komisyoııd 
icra edilecektir. Talip olanların ankazı görmek ve tafıilit alnı 
üzere tatil günlerinden maada her gün levazım ,ubemize müt 
caatları ilan olunur. 

' 465 B. 
467 c. 
468 
469 B. ( Yalnız alüminli "siman 

fondü,, manyeziomlu çi
mento) 

471 (Yalnız tasfiye toprağı, 

spatlar, kaolen, santorin 
ve "ciobertit,,den mada 
ateş toprakları) 

474 (Yalnız terzi sabunu ve 
bilardo tebeşiri) 

475 
476 A, B (Yalnız asfalt ve bitü

men ve elyaf halinde l 
amyant) 

B, D. 
H. v. 

479 
481 B. (Yalnız camlatma dere· 

cesine kadar pitirilmi• 
tuğlalar) 

C. (Yalnız 1000 derecede 
yumuşamıyan ve erimi
yen ateş tuğlaları ve ki
remitleri) 

D. (Yalnız camlaşma dere
ce1ine kadar pitirilmit 
olanlar) 

H. (Ya'9 camlqma dere
c~ ~ . pifl~jlmit 
olalitit •• ~-- .... 

484-400 (dahil) 
492 
493 
494 A. (Yalnız damacana) 

B 
495 
496 
497 
498A. 
449 A. (?) 
500 
501 
500 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 A, 8 , C. 
512 
513 
514 
515 (Vantuı hariç) 
516 
517 
518 
519 
528; 
521 

• 
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Samsun inhisarlar Başmüdürlüğünden: 

Batmüdüriyetimiz ambarında mevcut 2 adet köhne baskül i~e 
7 aded toplu kantar 2 adet çini ve 6 adet demir soba ayrı 

ayrı pazarlıl.. suretile satılacaktır. İhale 27-11-936 gününe müsa
dif cuma ıünü saat 15 te Baımüdüriyette müteşelckil komisyon 
huzurunda yapılacaktır. 

Talib olanların tafsilat almak ve satılık emtaayı görmek ü

zere levazım tubesine müracaatları ilin olunur. 

Ankara Valiliğinden: 

Muhammen bedeli 
Cinsi Lira kurut 

Dapozito 
Miktara 
Lira K. 

931 Modeli Buik markalı otomobil 500 
930 Modeli Stüdbeker markalı oto· 

37 50 

mobil iki aded lastik ve kol anah· 350 
tarı beraber. 
8() Modeli Kreysler markalı otomo· 300 22 50 
bil 6 ki,ilik (1 kriko, 1 paspas, 1 
listik pompası, 1 lastik levyası, 1 
kontak anahtarı beraber. 
Yukarıda evsafı yazılı otomobiller 30-11-936 pazartesi günü sa· 

at 14 te ihalesi yapılmak üzere IO gün temdit edilmittir. 
Bedeli nakten ve petinen alınacaktır. isteklilerin hizalarında 

gösterilen depozito makbuzlarile Defterdarlıkta kurulan komisyo
na müracaatları. 

2-Emlak 

İstanbl1l Vakıflar Direktörlüğü: 

SA TlLIK EMLAK 
Pey par .. ı 

Lira K. 
Deren 
LiraK 
315 39 22 6.5 Mahmud P: Mahmudpata mahallesinde Nuru-

123 51 9 30 ,, 

Osmaniyenin Çarfıkapı Caddesin· 
de 22 No.lı elyevm kahvecinin it· 
galinde bulunan dükkanın yarım 
hiuesi. 5761. 
Mahmudpaşa mahallesinde Nuru· 

Osmaniyenin Vezirhanı Caddesin
de elyevm Camcının itıalinde bu· 
lunan 53 No lı dükkanın 1-6 his-
sesi. 5936 

133 55 tO ()() Çartı : Çarşı mahallesinde ve içinde Çu-
haçı Hanı üst katta 5 No.h odanın 
yarım hissesi. 161 

161 68 12 10 Mahmud P: Dayahatun mahallesinde Mahmud· 
pata Yokuıunda Kürkcü Hanı alt 
katta 17 No. h odanın 3 5 his· 
sesi 2604 

230 13 17 30 Gedik Paıa: Çadırcıahmedçelebi mahallesinde 
Gedikpafa Caddesinde Aynahfırın 
sırasında 78 No. lı dükkanın yağ· 

rım hi11esi. 8783 
62 74 4 76 Tahtakale: Eski Yavaşçaıahin yeni Tahtakale 

mahallesinde Uzunçaraı Caddesin· 
de Tomruk sokatında eski 139 
yeni 264-2 No.lı oda11 olan bo-

drumlu dükkanın 12-240 hi11eai. 

Yukarıda yazılı hiueli mall~r satılmak üzere 31 gün müddetle 
açık arttırmay8ı._ konulmuttur. ihalesi 11-12-936 cuma ıünü saat 
15 te komisyonla yapılacaktır. isteklilerin mahlülat kalemine 
1ıelmeleri. 

A, 3, (Kangal halinde olan· 
lardan maadaaı) 

B, C. 
526 
527 
528 
529 A. (lç kutru 14 sm.den ata· 

tı ve aynı zamanda et 
kalınlıtı 6 mm.d•n az 
olan borulardan maadası) 

529 B. (iç kutru 9,5 (dahi\) mm. 
den 76,25 (dahil) mm.ye 
kadar olan dikitli veya 
kaynakla borulardan maa· 
dası) 

529 C, D. 
530 
531 
532 B, C, D. 
5.\1 
~ 
5M 
Sa& 
5.17 A. 
5.18 
5.19 
54() 
~. 

~dahil) 

553 
554 8, C, D. 
M5 
556 
557 
558 
559 
560 
562 
563 
564 
565 
567 
569 
570 
571 
572 
573 
574 B, C, O, H. 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
586 
181 -

Kapah 
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zarf usuliyle 500 Pülverizatör satm 
ah nacaktır. 

Hayvan Sağlığı Küçük Sıhhiye 
Memurları ve Nalbant Mektebi 

Direktörlüğünden 
500 adet emme, basma (Kooper) marka Pülverizatör 

tek ve dörtlü tevzi memeleri · ve lasf ik borusu ile anahtar· 
ları ve sair bilcümle tefferrüatile birlikte Komplebir hal· 
de Ankarada Etlik Merkez laboratuarlarmda Vilayetler 
deposuna teslim kapalı zarf us.ulile eksiltmeye konmuştur. 

Malin tahmin bedeli 8000 lira ve ilk teminatı 600 liradır. 
Şartnamesi Selimiyede Mektebde görülebilir. Eksiltme 
3-12-936 tarihine rastlayan perşembe günü saat 15te İs· 
tanbulda Cağaloğlunda Cumhuriyet matbaası karşısında 
Yükıek Mektebler muhasebeciliğinde toplanan Komisyon· 
da yapılacaktır. isteklilerin yeni yıla ait 1 icaret Odası 
vesikasile kanunda yazalı diğer belgelerle birlikte ihale 
saatinden bir saat evveline kadar kapalı zarflarını Ko
misyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri ilan 
olunur. (2968) 438 

İstanbul Belediyesi ilanları 
Senelik mahammen kirası 240 lira olan Sirkecide Ho-

• • • 
1 - Cibalide idaremize aid 

mevcut iskelenin matbaa ambarı 
lıkla eksiltmeye konulmuştur. 

Nakliyat tubeıi ODl_,I?. 
önüae temdidi İfa naa.1~~• 

2- Keşif bedeli 989,~3 lira olup pazarhja 28-11.q 
tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 11de KabaQfta 
Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komiayoa ..... 
yapılacaktır. 

3- Şartnameler parasız olarak her ,on 86d 
şubeden alınabilir. 

4- lsteklilerin pazarlık için tayin edilen gln •• ·.aı.-~iliii 
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı w•• 
misycna gelmeleri ilan olunur. "2840,, 407 

f ratelli S P ER CD 1 -:rs~.--p::-
Galata Gümrükleri karşmnda 

Hürdaverdigir Han. 
Telefon: 44792 

Amsterdam · Kompani Roıal 

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

HERCUEES yük alır 16-20 2 tı 

TIBERIUS ,, 21--25 ,, 
HERMES ,, 26 30 ,, 

N eerlandez kompanyuının 

Para Boraaıı 

ı Sterim 
1 Dolar 

& Fransız 1 r 
20 Lm t 
~) Brl~ık 1 r 

~o Drah ı 

20 lsvı~ r 

2U Le\'<l 

t l· lorııı 

capaşa mahallesinin Ebussuud caddesinde 11·13 N .lu mat· nehri vapurları limanlar i ;in 

20 Çek kro 
ı Avust ı 

ı Mark 
baa binası teslim tarihinden itibaren 937 veya 938·939 hususi ve seri seferler. 
seneleri Mayıı sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık 
artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğün· 
de görülebilir. İstekliler 18 liralık ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 11-12-936 cuma günü saat l 4te 1 

Bütün limanlar için Neer
lımdez Kumpanyuı ile anlatıl· 
mak auretile batan danya li
manları için dotru konıtimen· 

tolar verilir. 

iTHALAT SERVİSi Daimi Encilmende bulunmalıdırlar. (1) 458 1 

I• h• J u M •• d •• ı •• \J •• d 
1 

Amsterdamdan beklenilen 

ı Zlotı 

l Peııgo 
~Leva 

2Q Dinar 

ıo lsv<'ç kr o u 

l Türk altını 

l Banknot O B 

n ısar ar . u ur ugun en: vapurlar. 

l N" t . 'b' 2.50 k'l 6 60- ı TIBERIUS - umune ve şar namec;ı mucı ınce ı o 3 x HERMES 

Çekler 
19 2nci Tef. 

eb'adında aleminyum kağıdı pazarlıkla satın alınacaktır. VALCANUS 
26 ,, 

30 " 
2 - Pazarlık 9 12-936 tarihine raslıyan çarşamba gil- Amsterdam için yakında hareket 

nü saat 15 te Kabataşta levazım ve mübayaat şubesin· TlTUS 23 2 tş. 
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 Şartnan,ıeler parasız olarak hergun ıözü geçen 
şubeden alınabilir. 

4- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa· 
atte yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko· 
misyona gelmeleri ilin olunur. (3105) 436 2·4 

• • • 
15.()()() kilo toz sigara makine kolası 
25.()()() ,, ,, ,, paket kolası 
1- Yukarıda cins ve miktarları yazılı 2 kalem mal· 

zeme şartnameıi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 
2- Pazarlık 10·12-936 tarihine rashyan perşembe 

günü ıaat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şartnameler P.arasız olarak hergün sözü geçen 
tubeden alınabilir. 

4- isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve sa· 
atte yüzde 7 ,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen 
komisyona gelmeleri ilin olunur. (3104) 435 2·4 

590 
59'l 
593-599 (dahil) 
600-612 (dahil) 
613 
614 (Bu numaraya riren eş· 

yadan dürbünlerin yal
nız 8 def aya kadar bü
yütenlerin idhali serbes
tir. Daha fazla büyüten 
dürbünlerden vekaletlere 
ait olanların idhali bu 
vekaletlerin müsaadesine 
hatlıdır. Vekaletlere ait 
olmıyanlar için 11marlan· 
madan önce Milli Müda
faa Vekiletinden izin al· 
mak tarttar). 

615-619 (dahil) 
820 
621 
623-629 (dahil) 
6.12 
6.1.1 
6M 
6.16 
648 
849 
851 
~2 
6M A, B. 
654 .. 

660 
661 
662 
663 
665 
666 

666 1 

lHı, torna tezl'ahları teste
re, rende, freze, planya ve 
zımba makinaları, muton 
sonet karaşhrma ve katran· 
lama makina)arı, muzay · 
yak hava çekiçleri ve 
makabları ve bıçakl•rı) 
(Yalnız dikiş makinaları) 

(Kompresörler hariç) 
(Yalnız taktir ve pastö· 
ri:ıe makinaları, Yinçler, 
eıya kaldırma ve tarama 
ve et kesme makinaları, 
buz dolabları, asansör· 1 

ler, yuturma makinaları, 
fite yıkama, doldurma 
makinaları, çamaıır yı
kama makinaları) 

6662 A, B, E, F. 
667 
668 
669 
670 
671 
672 
673 
674 
875 
678 -811 

nalyan Seyahat Kumpanyası 

Dünya seyahat tetkilatı 
Götürü seyahat 

Otellerde oda tutulması 
Deniz yolu biletleri 

Hava yolu • 
Demiryolları ,, 
Barajların sigortası 

İtalyan demir yollarında 

yüzde 50 tenzilat 
Galata Gümrükleri karıısında 

Hudaverdirar han 

Telefon : 44792 

da FRATELLI SPERCO 

nezdinde C. 1. T. ye müra · 
ca•t olunur. 

680 
681 
682 A, B, 1, C, H, V. 

D. (Yalnız yat) 
tl83 
684 A. 
686 A. 
688 A. (Yalnız demirden olan· 

689 
690 
693 

G uL 
698 
699 

700 
701 
702 

lar) 
(Dumbaz hariç) 

1. 
C, D. 

(Yalnız linyit 
mumu) 

703 A, B, C, D, H. 

kömürü 

703 V. (Ağaçlı, aıaçaız bilumum 
ıiyah yazan grafit kur
fUn kalemler ile her 
renk kopya veya kopya 
olmıyan kurıun kalem
lerden maaclaaı) 

Londra 
Nev York 
Parls 
Milano 
Brillıtsel 

Atfna 
Cenevre 
Sof)a 
Amsterdam 
Pra& 
Vıyaııa 

Madnd 

Berlin 

Varşova 

Budapeşt 

B ıkre~ 

Belerad 
'ı okohama 

l\fOSkO\ 8 

S.Okholnı 

Eaham 

aslan ı;ımento 

Merkt>z ila kıt!l 

710 
711-731 (dahil) 
732 
733-744 (dahil) 
745 8, c. 
746 
747 
748 
749 A, 8, C. 
750·755 (dahil) 
756 A. 

1 ,t 
4,6! 

88,687 
3,46 
u,a 
1,4680 

22,.-
4.24 

42'10 

B. (Yalnız uetU•) 
C. (Yalnız temJİ •• 

amonyak psı\ 
D. 

757 
758 
759 
761 
762 
763 
764-768 (dahil) 
770-780 (dahil) 
7frl 
784-794 (dahil) 
796 
1f11 A. 
798-801 (dahil) 

(Devamı Yar) 

lmtiyazlÜİWYeJUI._. 

Dinktiiri: 1 
Bauldıil rssM•R •.-9'iL 
~-~-j~ll' 
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Journal Quotidien des Adjudications 

VENDREDI 

Tableau Synoptique des Adjudications 

lı>rix est. I Caut. ı , G7nr~-, r Prov d adıudıc 

836 07 62 71 Publique 

P. 6 le it. 279 - ,, 

25651 06 1923 83 Pli cach. 

3295 52 248 - Pllblique 

3663 12 274 7 Gri· a gri-
3663 12 274 73 Gre a gre 

Lieu d'adjudication. 

Cam Perm. Municipalite lstanbul. 

" 
Cam. Ach. Militaire Erzeroum. 

Compta l,ilite Dir. Surete lstanbul. 

Com. Ach. Min. Da. Nat. Ankara 

" 

----w--...-. :w.-w 

19;0 147 - Gre a gre Com. Perm. Vilayet Edirne. 

1500 112 5 Publique Comptabilite Ecoles Ankara. 

900 - 68 Publique Compıabilite t:coles Ankara. 

15775 - 433 12 Pli cadı. Com. Ach. lnteod. lst. Tophane. 

1780 - 1'33 50 Publique Com. Adı. D. Gen. Fab. Milit. 

980 74 -
" Comptabilite Ecoles Ankara. 

Com.Ach.lntend.Mar. Kasıimpacha. 

00 et 20 22,SetlS Publique Dır. Restauration Vıllc d' Ankara. 

4200 315 Publique Com. Ach. \1in. Def Nat. Ankara. 

Cahier des Charges 

Dir. Econom Municipalıte Is• nbul. 

,, 

Vil. Edirne-D.Hyg. et Ass. Sociale 
lstanbul. 

35 et 21 40et19 
" Commission Perm. Vilayet Edirne Direction Travaux Publics E.dirn~. 

15000 - 1125 Plı .. acb. Com. l\ch. Oir. Gen. Fab. Milit. 

Date 

11-12-36 

11-12-36 

12-12-36 

14-12-36 

1'2 1 '-36 
12-12-36 

11-12-36 

10-12-36 

10-12-36 

21-12-36 

ll-12-36 

10-12-36 

8-12-36 

1-12-36 

11-12-36 

15-1-37 

Heure 

14 -

14 

J1 

15 

10 30 
10 -

15 

15 30 

15 

ıs 

14 

16 -

15 

14 -

15 

ıs 
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A NOS LECTEURS 
/'mır hı frojsihm· jois dans sa premiere 

anneı' <it• pııbliNılion. 11011s nous lrouvons 
duns /' ub/İ!Jalirı11 el' aqrrzııclir le formal dt• 
nolre journal. r;,. sw·crs. conslİ/w', si 11011s 
nr• norıs Ll'ompons prıs. 1111 fail sans prfr<;
dı•nl dans frs unna/cs rfr la prt•sse dl' nn
f q• f'cıy.~. un vfrila'Jlt• l't'cord. Nous le clc-
11011s, 11011s rn sommes parf<ıilemel'l cons
cicı Is, wı.r rncourayrmenls prodi_qw:s par 
le 111omlt• nfficiel el <İ l'accueil de ıws Lec
lc11rs. 

Auc1111 :wcı (tice 11c 11011s ııarailra 

CISSt': Jourc/ p<>lll' mef'İ/t'f l'f CO/lSC/'lJf/' ces 
fllll/(/lll'S dr faue11r. JJ'ai//eurs, il ne s"ayit 
pas .'\t11lc111e11/ d' aııgmenler le forma/: nmıs 
.w İ!Jll<'l'<>fl(} le co11/r1111. So11s · faisons des 
/>l'<;pcıratijs, pour donner, a11 jo11r le jo11r. 
nu/re /es co11rs <it' la Bow·st• <l< s l'cılr11rs. 

ceu.ı· cles Bo11rscs dt' Commercl' el Cerca
les, el dt•s Animaıı.r. le .lfouu.rment Marllimt• 
el p/u.·ieıır s aulres imformaliorıs intlispen
sa/Jlcs au.r w:ycwianls el a11.r ho111111l'S cl'af· 
fa{U'S. 

MÜNAKASA GAZETE.:>i 

Lois, Decrets lois, Traites de Commerce 

1-

Decret·loi No 2 5605 
Le Conseil des Mini!'ltres a examine et approuve, dans 

sa reunion du 20-11-1936 le lhcret du (Regime Genüal 
des lmportalions) ci-joint compose de 11 articles, ainsi 
que lcs liııtes y annexees, dabores par le Mınistere de 
l'Economie et remis par ta note du 20-11-1936, ıub. No 
17766, pour etre mis en vigueur du 1-1-937 au 31-12-937, 
en remplacement du Mcret-loi No 2 4629. 

Le 20-11-936. 

Decret du Regime General des lmportations 
Art. 1.- Les listes concernant le Reiime General de1 

lmportations, etabli pour l'annee du calendrier 1937 sur 
bar,e des dispositionı r.le la loi No 1873 sont annext'·ea au 
prcsent Decret. 

Art. 2. Les articles pnsses aux positions du tarH 
ıpecıfiees dans la liste S :rnnexee au present Decret, 
peuvent cntrer dans lo paya sans limitation de quantite. 

Art. 3. Les artı el es specilies dans la liste KL join-
te au present Decret sont ; 

a) ceux deıı payı qui ont conclu un accor<l de clea· 
ring ou un accord similairc avec la Turquie ; 

b ceux des paya dont la balance commerciale est 
fortement et continuellement deficitoire envers la Turquie, 
et qui n'appliquent aucune restriction speciale contre leı 
provenanccs turques 

Les articles exportes par ces pays entrent dans le 
pays sans restrictions de quantite. 

Les paya qui ant une balaı:ıce commerciale continuel· 
lement et fortemenf deficitairc envers la Turquie sont de• 
ııignes par le Ministere de 1 Economie. 

Art. 4. Lea marchandıse indiquees dans lea posi-
tions enumereeı rar la liste V du present Decret peu· 
vent entrer dans le pays, a condıtion d'obtenir avant de 
pa11er la commande l'autoriııation des MiDisteres men· 
tionnes en regard. 

Seulement, ıi ces marchandıııes seront importees del 
payıı, en dehors de ceux mentıonnea dans l'art. 3, il fau· 
dra obtenir, outre l'autorisation du Miniıtere competent, 
celle, egalement, du Ministere de l'Economie. 

l.es autorisntionı d'importation, obtenues d'apres cet 
article, sont valables pour 6 mois, a partir de la dat• 
oü elles sont donnees. 

Art. 5. Les marchandises figurant dans leıı poıi• 
tions indiquces dans la liste A annexee au preaent De· 
cret, aont fixees d'apri-s les accordı de eommerce coo· 
clus par la Turquie et qui lui assurent des profitı et 
dea facilıtes pour ses exportations, ainsi que auivant le• 
particularites des payıı avec lesquelı ceı accords ont eti 
signes et elles entrent danı le pays sur base des liıtt• 
qui scront annexees a ces accords. 

Art. 6 - L'introduction en Turqule clea artıcler iıu· 
rant aulJ. pqıitıoa. meatioaD"4 a la liete M O 

""'9ent Deer.t. 9M ı.twdlte. 
Art '1 Le Minı9tre de l'Economie pourra, avec 

preavlı de 40 İOUN, et lorequ'il le jugera neceııaire ~ 
ser de l'ul'e 9 l'autre dea liıtes S, KL et A V • 
deı po1ıtionı meationneeı danı cea lie 


