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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin Kuruş 

3 AYLIGl 450 
Ü " 850 

12 
" 1500 

Ecnebi memleketleriçin 
12 aylı~ı 2700 

•• iDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
ldarehanemizde görlişülur 

Sayısı S kuruş 
Resmi makbuz bedeli olma_ 
yan tedlyat makbul deaiJdir. 

'GAZETESi 
Telegr.: İst. MÜNAKASA 

Telefon : 42-425 

Posta kutusu N. 1261 

Yıl: 1 Sayı: 194 

PİYASA 
HABERLERİ 

:-;a,...~~~ 

Eğede tütün piyasası 

Gelen malumata göre, bu se
nenin ilk tütün piyauıı Akhi
•arda açılmışlar . Akhiurda ilk 
alacı Kavalah Hüseyin firmuı 
olmuftur. ilk fiat baf tütüne 
128 kuruştan verilmiş ve o 
l!Ün bu fiattan 50 kuruşa ka
dar muhtelif cins tütünler sa· 
tılmıfhr. 

Şimdi Ete mıntıkasında açıl
ınış olan tütün piyasasının Gör
düste fiatları 35-85. Manisada 
45-95, Kırkağacda 45-100, Öde
mişte 50·90, Karaburunda 45·85 
ve Givurköyde 55-120 kuruş 
ar anındadır, 

Küçük San'atları Himaye 

Bu ayın 12 ıinde Ankarada 
toplanacak olan küçük san'atlar 
ve elişleri kongresine iştirak 
için iktisat vekaleti her vilayet 
ten müme11iller davet etmiştir. 

Mümeuiller kongrede bu 
günkü ihtiyaçlarını, himaye Ye 

inkişafları için alınması zaruri 
tedbirleri serbestçe ıöyliyecek· 
lerdir. Konırede küçük sana't
lar kanunu layihası da müza
kere edilerek icap eden tadil
ler yapılacaktır. 

On aylık balık ihracatı 

Yapılan istastiıtiğe göre bu 
yılın 10 ayında balıkhanede 3081 
k. sazan, 4535 k. turna, 14.000 k. 
hamsi, 12,827 k. yayın, 1,000 682 
kilo torik, 189 925 kilo pala· 
mut, 74,409 kilo uskumru bah
tı, 36,710 kilo da aazan havyarı 
ihraç edilmiştir. 

ihracat en çok Fili.tine, Yu· 
nan adalarına, Romanyaya, Mı· 
•ıra Ye Bulgariıtana yapılmış
tır. 

ihracatın arttırılması için ted· 
birler alınmaıı kararlattırılmıt· 
tır. 

Kromlarımız için yeni 

bir ,irket , 
Hulemandaki zengi.p , krom 

tnadenlerlni işletmek ünre EÜ 
Bank tarafından 350.000 lira 
••rrnayeli bir şirket teaiı edil
di. Niıamneai yüksek tasdikten 
ieçmit ve teaçil muameleai 
Yapılmıt olan tirketin ismi Şark 
Kroınları Türk Anonim Şirketi · 
dir. 

.Eraani bakır şirketi heyeti 
uınumiyesi de toplandı ve Al· 
rtı.anlara ait olan hisseler ıatın 
~hnmıt oldutundan meclisi 
•dareıi kimilen Türklerden teş
;~1 edildi. Şirketin altıda bir 
llsıeıi iş Bankuının mütebaki 
hiııeler kim ilen Eti Bankınd ır 
Şirketin sermayesi de çoialtıl·. 
llııitır. 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

CUMARTESi 7 İkinci Teşrin 1936 

iÇiNDEKiLER: 

al Münaka salar 

Piyasa Haberleri 

1 - Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

2 - inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

3 Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.ı. 

4 Matbaa işleri - Kırtasiye - Yazı hane Levazımı 

5 Elektrik·Havagazı·Kalorifer tesisat ve Malzemesi 

6 Makineler. Motörlar, sair teferruatı. 

7 - Müteferrik 

b) Müzayedeler 
1 - Müteferrik 

a) MÜNAKASA LA R 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komiıyor.undan: 

1 1 Ankara garnizonu kıtaatı ve müeHeub için 35000 kilo 
1 

çekirdekırıiz kuru üzüm 19-11-9.16 tarihine müaadif perşembe aü· 
ı nü ıaat 15 te kapalı zarfla alınacaktır. 
j 2- Şartname eksiltmeain yapılacağı Lv. Amirliti sahnalma 

komisyonunda parasız herıün görülebilir. 
1 3- Üzümün tutarı 8750 lira olup muvakkat teminatı 656 lira 

1 

15 kuruştur. · 
4- İstekliler kanunun 2, 3üncü maddelerindeki veıika ve te

minat makbuzlarını havi zarflarını belli ıün ve ıaatten evveline 
kadar komisyona vermiş olacaklar~ır. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

idareleri İstanbul levazım amirliğine bağlı müeıuıeler için 
5000 liralık toz şeker I0--11-936 aalı günU ıaat 15,30 da Topha· 
nede satınalma komiıyonunda pazarlıkla alınacaktır. Beher kılo 
tahmin fiab 27 kuruş 25 aantimdir. ilk teminatı 375 liradır. Şart
name numuneai komiıyonda görülebilir. isteklilerin belli aaatte 
komiıyona gelmeleri. 

İatanbul Harici Askeri Kıtaatından: 

Pa:zarlıia dökült-n 550000 kilo fabrika ununun tahmin bedeli 
66000 lira ilk teminatı 4950 liradır. Pazarlık müddeti nihayeti o· 
lan 14-11-936 tarihine kadar taliplerin bergiln Erıincanda Aıkeri 
aatınalma komiıyonuna müracaatları. 

• ... 
Açık eksiltme ile 7000 kilo aabua alınacaktır' Ekıiltmeai 10 

ikinci tetrin 936 aah günü ıaat 16 dadır. lık pey parası 2IO lira
dır. Bir kiloıunun muhammen fiatı 40 kuruttur. Şartname ve 
evnfını görmek isteyenler herxün komiıyona gelebilirler. Ekıilt· 

meye girtcekler ilk pey paraıına ait makbuzla belli gün ve aa· 
atten evve& Çorluda Kor aatınalana komiıyooundı bulunmaları. 

Preventorium Direktörlüğünden: 
Preventotium ekmeği açık münakasaya koaulmuttur. 2490 

numaralı kauunuu yazılı ,artları dahilinde 17 tetriniıani 936 1ah 
ırünil aabahleyin ıaat on buçukta talibine verilmek illere mOra
caat edenlerin yevmi mezkurda Yükı\:k Mektebler MuhaaibliQin• 
deki Komiıyona gelmeleri ilin olunur. 

Ankara Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 

l- Ankara harp okullarının ihtiyacı için 1?0000 adet yumura 
ta 21-11-936 tarihine müaadif cumarteai ırünü 1aat 1 ide açık ek
ıiltme ile alınacaktır. 

2- Şartnameıi eksiltmenin yapıl cağı Levazım Amirliği aatın· 
alma koıniıyonunda her gün paruı:z görülür. 

3 - Yumurtanın tutarı 1800 lira olup muvakkat teminatı 135 
liradır. 

4 İıtekliler kanunun 2, 3üocü maddelerindeki veaika ve te· 
mioat makbuzları ile belli 1ıün ve uatte komiMyona müracaatları. 

• • • 
1- Kırıkkale askeri 111natlar mektebi ihtiyacı için açık ek-

i ıiltme ile milnakaıaya konulan 3200 kilo aadeyağına iatekli çık· 
madıiiından 12-11-936 tarihine ınüaadif per,eınbe günü saat 10 da 
ekıiltmeıi yapılacaktır. 

2- Sadeyağın tutarı 2280 lira olup muvakkat teminatı 215 
liradır. Şartnamesi her gün komiıyonda görülebilir. 

3- İıteklilerin belli gün ve aaatle kanunun 2, 3 üncü madd~
lerindeki vesika ve teminat makbuzlarile Ankara l.eva:zım Amir
liği utınalrna komiıyonuna gelmeleri. 

• * * 
1- Kırıkkale Askeri sanatlar mektebi ıçın açık eksiltme ile 

münakasaya konulan 1500 kilo zeytin yağına istekli çıkmadığın

dan 12-11-936 perşembe günü saat l ide eksiltmesi yapılacaktır. 

2 Zeytin yağının tutarı 975 lira olup muvakkat teminatı 73 
lira 13 kuruştur. Şartname her gün parasız komisyondn görüle
bilir. İsteklilerin belli gün ve saatte kanunun 2, 3 üncft madde
lf'rindeki vesika ve teminat makbudarile beraber Ankara Leva· 
ıım Amirliği satınalma komi~yonuna gelmeleri. 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonundan: 
Marmara Ü11übahri Satınalma Komisyonundan: 

Cinıi Kiloıu Tahmin Bd. M. Teminatı İhale günü saati 
Lira Ku. 

Ekmek 475.000 47500.00 3562.25 23-11-936 15 
Bulgur 54.000 7020.00 526.50 24-11-936 15 

Yukard11. cins, miktar ve tahmini bedelleri yazıh ekmek ve 
bul1rur kapalı zarf usulile satın alınacaktır. Ekmek şartnamesi 2 
lira bedel mukabilinde ve bulgurun bedelsiz olarak komisyonu· 
muzdan ~e lstanbul Deniz Levazım sahnalma komi11yonundan a· 
lınabilir. Iıtek.lilerin kanuni vesikalarile birlikte teklif mektupla· 
rını muayyen gün ve saatten bir sa~l e\'veline kadar komiMyona 
vermeleri ve bu saatten sonra mektubların kabul e.dilmiyeceği. 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatmdan: 
Ankara Garnizon kıtaatınin ihtiyacı için 102,000 kilo pıranç 

23-11 ·936 pazartesi günü ıaat 15 te kapalı zarfla alınacaktır. Şart· 
nameıi ekıiltmenin yapılacağı Ankara Levazım amirliği satınalma 
Komiıyonunda her gün parasız görülebilir Pirincin tutarı 20,400 
lira olup ilk teminatı 1530 liradır. İıtekliler kanunun 2 3 üncü 
maddelerindeki ve&ika, teminat makbuzlarını bayi zuflarını bel-

li gün ve aaatten bir ıaat evveliuc kadar Komiıyona vermiş bu· 
lunacaklardır. 

• • • 
Açık ekıiltme ile 7000 kilo çekirdekıiz 10 No. birinci kuru 

üzüm alınacaktır. Eksiltmesi 20-11 936 cuma günü saat 16 dadır. 

iık pey parası 132 liradar Bir kilosunun muhammen fiata 25 ku· 
ruştur. Şartname ve evsafını görmek istiyenler. her gün Komis-

yona ıelebilirler. Eksiltmiye ıireceklerin ilk pey parasına aid 
makbuzla beJlf gün ve saatten evvel Çorluda Kor Satınalma 
komisyonunda bulunmaları. 

lstanbul Belediyesinden: 

Bir kilosunun 

Kilosu Cinsi 

6630 un 
6880 makarna) 

1870 Şehriye ) 

muhammen fiyatı 
16 

22 

ilk teminatı 
80 lira 

144 ,, 50 K. 

Belediye hastahanelerile müessesatına lüzumu olan 

yukarda mikdarı ve cinsleri yazılı yiyecek ayrı ayrı ek· 
şiltmeyc konulmuş iıede belli ihale gunünde isteklisi bu· 

lunmadığmdan pazarlığa çevrilmiştir . Şartnameleri leva· 

zım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. lı kanun

da yazılı vesika ve hizalarında gösterilen ilk teminat 

makbuz veya mektubile beraber 24-11-9.36 salı günü saa 

at 1-i de daimi encümende bulunmalıdırlar. (M) 

(Devamı 3 üncü sahif ada) 

2-fnşaat- TamirataNafıa işleri veMalzemesi-Harita 
- ---- -

Ulus Binası için proje tanzimi 

Ulua ıazetesini ye-ni ve geniş hacimde basmak ü:zere Alman
yaya büyük bir Rotatif makine1i ve strotopi tesisatı ıamarlan· 
mıttır. Bunların yerleştirilmesi ve çinkografi atölyesinin genişle

tilmesi için Ulus binasında eıaslı deği,iklikler, bir kısım ilaveler 
ve ayrıca depolar yapılacaktır. Buna ait projelerin hazırlanmaaı 
için mimarlarımızın müracaatlarını bekliyoruz. Tlltbik edilen pro· 



PİASA HABERLERİ 

(1 inci sahifeden devam) 

Türkiyede ecnebilerin 
seyahatleri 

~üki'ımet ecnebilerin seyahat 
ve ıkametleri hakkındaki ka-

nunun tadiline dair kanun pro

jeıini Kamutaya vermiştir. 
Bu projenin ıht!va ettiği e· 

saslara göre memleketimize 
gelen ecnebilerin alacakları i-

kamet tezkereleri 15 günden 

fazla 2 ay veya daha eksik i· 
kamet müddetleri için 3 ve 6 
aydan fazla ikamet müddetleri 

için 6 lira harca tabi olacak
tır. Aile sahibi ecnebiler ken

di ikamet tezkerel~ri için ver· 

dikleri harçtan başka beraber:
lerinde bulunan karıları ile 18 
yaşından aşağı olan çocukla

rından herbiri için l 5 günden 

fazla 50 ve daha eksik ikamet 
edeceklerden 100 kuruş harç 
zammı alınacakhr. Bir seneden 
fazla ikamet etmek istiyen ec
nebilere bir s;enelik harçın 2 
misli tediye etmeleri şartile 

en çok 2 sene için ikamet tez
keresi verilecektir. Talebeler 
ve ilmi araştırma ve çalışma· 

larda bulunmak üzere Türkiye
de ikamet edecekler alınacak 
harcın dörtte birini verecekler• 

dir. Grup halinde seyahat için 
gelenler ikamet tezkeresi almı· 
ya mecbur tutulmıyacaklardır. 
ikamet tezkerelerini kaybeden 
ecnebiler yeniden harç vermek 
şartile ikamet tezkeresi alabile
ceklerdir. Bu kanunun neşrin: 
den :vvel ikamet teı.kereei a
lanlar ikamet tezkerelerini ye· 
niliyec eklerdir. 

Ereğli kömür şirketi hükü· 
mete geçiyor 

Ereğli kömür şirketinin dev· 
let tarafından satın alınması 

yolundaki nihai ınüıakerelere 
bugünlerde başlanacaktır. 

Bu hususta evvelce temaslar 
yapılmış hatta mahallinde de
ğer tak.tir edilmiş satın alma 
şartlarında mutabık kalınmış
tı. Şirket mümessii.leri bugün
lerde müzakerelere başlamak 
üzere Ankaraya geleceklerdir. 

İhracatın kontrolu 
İhracatın mürakabesi hakkın· 

daki kanunun 15 birincikanu· 
nunda merlyet mevkiine gire
cektir. Bu kanunun hükümle
rini iyi tatbik için alakadar 
nı~murlar yeni açılan bir kursa 
devam etmeye başlamışlardır. 
Yakında İstanbul ve Trabzonda 
tatbikata çıkacaklardır. 

Ticaret anlaşmasında bir 

anlaşamamazlık 

Türk-İngiliz takas anlaşma· 
ıında çıktığı görülen bir an
laşmamazlık yüzünden kepek 
ve kuş yemlerimiz elan takas 
yolile İngiltereye giremem~kte 
dir. Bu husustaki anlaşama
ma:dığın halline. çalışılmaktadır. -

Pamuk sanayiimiz 

İktisat ve maliye vekillerinin 
son şark seyahatlerinde, bu 
bavalida pamuk çiftliğinin teş

kilata bağlanmasıaa karar ve· 
rilmiş, tatbikata da geçilmiştir. 
Iğdır, Cennetabat. Adahk ve 
Tuzlucada birer zirai koopera-

tif kurulacaktır. 

je sahibi ı çın mevcut şartname dahilinde bazı faydalar 
dilm iştir. Her gün 9 dan itibaren müracaat edilir . 

İzmir Bayındırlık Direktörlüğünden: 

temin e· j 

2-11-936 pazartesi günü saat 11 de ihalesi yapılacak olan 
47174 lira 5 kuruş keşif bedelli Bergama Cezaevi münakasası i· 
hale komisyonunca görülen lüzum üzerine yeniden 20 gün müd· 
detle ve kapalı eksiltme usulile münakasaya konulmuştur. 

Kapalı eksiltme 23·11-936 pazartesi günü saat 16 da İzmlr 
Bayındırlık Direktörlüğünde yapılıp ihales i icra edilecektir. 

7 İkinci Teşrin 

Gümrük Muhafaza Genel Komut<ı.nlığı Istanbul 
Satınalma Komisyonundan: 

1- Beheri 13 lira 75 kuruştan gümrük kolcuları için ınüte· 
ahhid hesabına 211 muşambanın 23 l l -936 pazartesi günü saat 
11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2- Şartname ve evsafı komisyondan alınabilir. 
3- isteklilerin ilk teminatı olarak 218 liralık vezne makbuzu 

veya banka mektubtarile komisyona gelmeleri. 

Muvakkat teminat 3539 lira olup isteklilerin 2490 sayılı ka
nuna göre hazırlıyacakları teminatlarile teklifnameleri ve Bayın
dırlık Bakanlığından alınmış ehliyet vesikalurile birlikte ihale 
günün tayin olunan saatten bir saal evveline kadar Komisy on 
Reisliğine vererek makbuz almaları. 

4-Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Meı.lzerne 

İsteklil~rin ~ kuruş mukabilinde keşif ve projeden birer 
nüshasını lzmir, lstanbul, Ankara Bayındlrlık Direktörlüğünden 

alabilirler. Daha fazla bilgi edinmek isti yenlerin İzmir Bayındır -
lık Direktörlüğüne başvurmaları. 

Nafıa Bakanlığından: 
l- Eksiltmiye konulan iş: Ar,kara Müstakil Jandarma tabu· 

ru mutfak, yiyecek ambarı ve su ya\ağt inşaatıdır . 

Keşif bedeli 29692 lira 96 kuruştur . 

2 ·- Bu işe aid evrak şunlardır: 

. 

* • * 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünce 2516 k. matbaa mürekkebi 

alınacaktır. Bak: mezkur Müdürlüğü ilanlarına. 

5 -Elektrik, Havagazı- Kalorifer Tesisat ve Malzelfle 
• * • 

. Cibali tütün fabrikasında kalorifer tesisatı yaptırılacaktır . B,~: 
1 nhisarlar U. Müdürlügü ilanlarına. 

=--

A Eksiltme şartnamesi , 6- Makineler, Motörler. sair teferruatı 
B Mukavelename, 
C- Su yalağı projesi , 
D - Yiyecek ambarı projesi, 
E Mutfak projesi, 
F- Sıhhi teıisat, 
G - Elektrik fenni şartnamesi, 
H - Sıhhi tesisat fenni şartnam esi , 

1- İnşaat fenni şartnamesi, 
M- Elektrik keşif hulasası , 

N · Sthhi tesisat keşfi , 

V - İnşaat tesisal keşfi. 
İstiyenler bu evrakı 148 kuruş bedel mukabilinde Yapı işleri 

U. Müdürlüğünden alabilirler. 
3- Eksiltme 23-11 ·936 pazartesi günü saat 16 da Nafıa Ve· 

kaleti yapı işleri eksiltme Komicıyonu odasında kapalı zarf usu
lile yapılacaktır. 

4- Eksiltmiye girebilmek için talihlerin 2229 lira H7 kuruş 
muvakkat teminat vermesi ve müteahhidlik vesikası ibraz etmesi 
lazımtır. 

İstelı:Pılerin teklif mektublarını üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar komisyon Reis)iğine makbuz mukabilinde 
vermeleri mukt:lzidir. Posta ile gönderilecek tekfiflerin ..ıış zarf 
larının mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lhımdır. Posta
da olacak g~cikmeler kabul edilmez. 

-- ......... - ~·~.-.. --~ 

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

İstanbul Belediyesinden: 

Karaağaç müessesesi işçilerine yaptırılacak olan 206 
tane meşin önlük açık eksiltme gününde isteklisi bulun· 
madığından pazarlığa çevrilmiştir· Bu önlüklerin hepsine 
412 lira bedel tahmin olunmuştur. Şartnamesi levazım 
müdUrlüğünde görülebilir. istekliler 2490 N. lı kanunda 
yazılı vesika ve 30 lira 90 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 24· 1 l -936 salı günü saat 14 de 

daimi encümende bulunmalıdırlar. (M) 

Milli M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

1- Her bir metresine biçilen ederi 55 kuruş olan 24.000 ın • 
yazlık elbiselik bez kapalı zarfla alınacaktır. 

2- Şartnamesini al~ak istiyenlerin her gün öğleden sonra 
komisyona gelmeleri. Şartname parasızdır. 

3 - İlk teminat miktarı 990 liradır. 
4- İhalesi 21-1 l-936 cumartesi günü saat 11 dedir. 

. 5- Eksiltmeye girPceklerin 2490 sayılı kanunun '2 ve 3 cü 
maddelerinde yazılı vesikaları kanuni ilk teminatları ile birlikte 
teklif mektublarını ihale saatinden en az bir saat evvel M. M. 

V. 1atınalma komisyonu reisliğine vermeleri . 

İstanbul Belediyesinden: 
Bir metresinin 

Metre muhammen bedeli Eni 
575 Sümer basası 24,50 Sant;m 75 
80 Bez 35 " 92 

1395 Çalı koparan 25 " 85 
125 Renkli bez 38 ~J\ " ou 

Dü.fkünler evi için lüzumu olan yukarda mikdarı ve cinsi 
yazılı 4 türlü bez açık eksiltmeye konulmuş ise de belli ihale 
gününde giren bulunmadığından eksiltme 13-11-936 cuma gününe 
uzatılmıştır. Bezin nümune)eri ve şartnamesi Levazım Müdürlü
ğünde görülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika 
ve 42 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile be
raber yukarda yazılı günde sa<1t 14 e kadar Daimi Encümende 1 

bulunmalıdırlar. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

İstanbul Deniz Yollama müdürlüğü emrinde bulunan müdafaB 
mavunası için alınacak 60 beygir kuvvetinde bir motör ile vaı'i· 
·yesinin açık eksiltmesi 22 biı-inci kanun 936 sah günü aaat H 
de Tophanede sa~ınalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin be 
deli 3228 liradır. ilk teminatı 242 lira IO kuruş tur. Şartname ..,e 
keşfi komisyonda görülebilir. İstekl!lerin belli saatte komisyon• 
gelmı-lerL 

Adana Tohum lslah İstasyonu pamuk Üretme 
Çiftliği Müdürlüğünden: 

1 - Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulan Adana Tohuıfl 
Islah istasyonu pamuk üretme çiftliğine ait çırçır makine ve te· 
ferruatı 26 · l0-936 tarihine tesadüf eden pazartesi günü fi atlar 
komisyonca haddi layık görülmediğinden sözü geçen makine ve 
teferruatı eksiltme kanununun 40 ıncı maddesine tevfikan pazar· 
lıkla alınacaktır. 

2 - İsteklilerin l .~- l l-f>3H gününe müsadif cuma günü saat 
16 ya kadar Adana Ziraat Müdürlüğünde müteşekkil komisyon• 
2-190 sayılı kanunun tarifat dairt>sinde ve katalog ve bıoşürlerile 
birlikte müracaat etmeleri ilan olunur. 

7 -Müteferrik 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonur.dan: 

Şartnamesindeki değişiklik dolay11ile 30000 metre tayyare ka· 
nat bezi ile 65600 metre tayyare kanat şeridi yeniden kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. Tahmin edilen bedeli 25500 lira o• 
lup ilk teminat parası 1912 lira 50 kuruştur. İhalesi 24-11-936 sa· 
h g.at 15 dedir. Şartnamesini 128 kuruş mukabilinde satınalma ko· 
misyonundan bizzat müracaat edilerek alınır. Muhabere ile şart· 
name gönderilmez. Eksiltmeye gireceklerin kanuni teminat ve 
2490 sayılı kanunun 23üncü maddesinde yazıh belgelerle M. M· 
V. satınalma komisyonuna ihale günü ve saatinden en az bir sil' 

at evveline kadar teklif mektuplarına vermiş bulunmaları. 

• • • 
1- Hepsine biçilen ederi 4200 lira olan 2400 tane mahruti 

çadır direği ile 2400 tane tokmağı açık eksiltme ile alınacaktır 
2- Şartnamesini parasız almak ve örnekler ini görmek isti· 

yenlerin. hergün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 
3- ilk teminatı 315 liradır. 
4- ihalesi 20· 11 -936 cuma günü saat 1 lJedir . 
5- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cO 

maddelerinde yazılı vesika ve kanuni teminatları ile birlikte ih•' 
le saatında M. M. V . Satına!ma Komiıyo!'una gelmeleri. 

Devlet Demir, olları ve Limanları işletme U. IdaresindeJl: 

Muhammen bedeli 8728 lira olan 70 takım amele vagonet! 
madeni aksamı 22-12-936 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf ıJ 
sulile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 654,60 liralık muvakkat teminat i 
le kanunun tayin ettiği vesikaları, Resmi Gazetenin 7-5-936 O 
3297 No. lı nüshasında intişar etmiş olan talimatname daires iııd' 
alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar ({O 

misyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daireıinde"' 

Haydardaşada tesellüm ve ıevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

• • * 

inhisarlar U. Müdürlüğünce muhtelif kayiş alınacaktır . B•' 
Mezkur Müdürlüğü İlanlarına. 



VEDELER 

Ankara Valiliğinden: 

iİıııi Muhammen bedeli 
1 ttıodeli Buik markalı Lira Kuruş 
~~o~ 000 00 
Yukarda yazılı otomobil 20· 11-936 cuma günü saat l 4 de iha· 
~dilmek üzere açık arttırmaya konmuştur. Bedeli nakten ve 
lıııen alınacaktır. İsteklilerin sö:i:ü geçen gün ve saatte 37 lira 
~llruşluk depozito mektubu ile birlikte defterdarlıkta kurulan 
f komisyonuna müracaatları. 

İstanbul Belediyesi ilanları 
\......: - -

Cinsi Beherinin İlk 

muham bedeli temin. 

Metre 

150 adet 

İzmir birinci Bozkurt marka 
amerikan beyi 
100 santinı eninde yatak ör· 
tüsi 

120 kilo Adana pamuğu 
3o adet Nüm~nesi gibi beyaz havlu 
50 metre 125 santim eninde Örneği 

~X) Adet 
10 Metre 

1so Adet 

3o .. 

gibi patiska 
Nümunesi gibi hasta peçetesi 
Nümunesi gibi 130 santim 

eninde kefenlik 
İlk teminatı 90 lira 60 kuruş 

Örneği gibi porselen yoğurt 
kasesi 
Örneği gibi porselen hoşaf 

Kuruş 

32 

75 
60 
40 

65 
25 

37 

25 

15 
f 

10o 
" 

kasesi N. l 2 
Örneği gibi porıelen yemek 
tabağı 

il 

5o 
~o 
~o 

,. 
il 

Örneği gibi cam bardak 
30 N. emaye böbrek kuvet 

,, 32 N. emaye yuvarlak küvet 
ilk teminat 7 lira 20 kuruş 

Adet 40x 70 boy,ımda paspas 
Tane 5 Jx 80 boyunda paspas 
Tane 75x H>O boyunda paspas 

2o Tane 
İlk teminatı 8 lira 81 kuruş 

Nümunesine göre Etajerile 
beraber beyaz demir karyola 

İlk teminat 28 lira 5 kuruş 

30 
5 

60 
23 

275 
400 
725 

1900 

I• Beyoğlu hastanesine lüzumu olan yukarda cinsleri 
o• ~ 
a· kazılı eşya 4 kısma ayrılarak ayrı ayrı açık eksiltmeye 

0
• Onulmuşlardır. Nümunesi hastanede şartnamesi de leva· 

t· ~'tn müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N .lu ka· 
ve ~\ında yazılı vesika ve hizalarında gösterilen ilk teminat 

l'tıakbuz veya mektubile beraber l 7· l 1 ·936 salı günü saat 
sıı: 14te Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (8) 380 

uti 
tıt 

fr 

lstanbul Galatada Rıhtım üzerinde yapılacak 

Yolcu Salonu projesine aid açılan musabaka 

İstanbul Liman İşletme 
İdaresinden 

' 
Galata U1/ıl1111tnda Merkt: ııe Çin ili Rıhtım hanla-

rı anuuıdaki /c/af'{'miu ait yıkrlacak "lan Panora
nıu, Urla. Marifinı hanlarınıf1 mebni bıılunduf1ıı ar-

xa ıizerine yeniden inşa eltirilt'Cek r .olcu Sa/<Jn.ll 
Proj,•si icin Türk ıw J~cnebi ltf ;mar Vl' I nşaat M11-
lıe1;disler.i arasrncla bir mı'isabalw açılmı::;ltr. 

Müsal><ıka fi-?-U.'17 tarilıinde hitam hulacuk/tr. 
Projeler bir jüri Heyeti tarajindan inn:lenerek 

~''.'inciye ('!.;oo ). ikinciye ( JOOO) lif' be!/e11ile11, ~li~~er 
~kı .J>tojeye (500):a lira nıtikıifal ııerill'r~kli~ . 1 alı/J
~l'ln proje nuisaha/wsrna ali izalınameyı . Ga/atmla 
/ı ~rrııe11edlertlP. Hayclar lwmııda Ft'n Sermsi Şı:/li9i-· 
ınız,. mciraf'aatlu almaları W;wnu il<in ul111111r. 

( 2754) 393 1-.1 

MÜNAKASA GAZETESİ 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - isteklisi çıkmadığından dolayı ihalesi yapılmıyan 

Cibali tütün fabrikasında plan ve iartnamesi mucibince 
yaphrılacak 351 O lira keşif bedelli kalorifer tesisatına ait 
açık eksiltme 1 O gün temdit edilmiştir. 

2 - Eksiltme 17-11 ·936 tarihine rasılıyan salı günü 
saat 15te Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki 
Alım komisyonunda yapılacaktır. 

3- Bu işe ait keşifname ve şartnameler parasız o'a· 
rak sözü geçen şubeden planları da İnşaat şubesinden 
alınabilir. 

4- İsteklilerin şartnamede gösterilen esasları ihtiva 
etmek üzere fiatsız tekliflerile projelerini eksiltme günün· 
den en geç 5 gün evvel Tütün Fabrikalar Şubesine ver
meleri lazımdır. 

5 - İstekliler eksiltmeğe girebilmek için kanunen ken
dilerinden aranılan vesika ve yüzde 7,5 güvenme para· 
larile birlikte tayin olunan gün ve saatte adı geçen Ko-
misyona gelmeleri ilan olunur. (2775) 394 

• 1< • 

1- Şartnamesi mucibince muhtelif ebatta 1090 metre 
yassı kayış pazarlıkla satın alınacaktır . 

2- Paı:arlık 24-1 J ·936 tarihine rashyan salı günü saat 
15te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

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

4 isteklilerin pa'l.arhk için tayin olunan gün ve sa· 
ate yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko· 
misyona gelmeleri lazımdır . (27 47) 395 1 - 4 

* • • 
1- Şartnamesi mucibince muhtelif renkte 2516 kilo 

matbaa mürekkebi pazarhkla satın alınacakbr. 
2 - Pazarlık 30-1 1-936 tarihine raslıyan pazartesi gil· 

nü saat 15te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin . olunan gün ve saat· 
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko
misyona gelmeleri lazımdır. (27:48) 396 l 4 

• • • 
1000 metre kalın çivili kayış 
1000 ., ınce ,, ., 

1 - Yukarda cins ve miktarları yazılı iki kalem mal· 
zeme nümune ve şartnamesi mucibince pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

2 Pazarlık 27·1 t ·936 tarihine rashyan cuma günü 
saat l 5te Kabataşta Levazım ve Mubayaat ~ubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

4- isteklilerin pazarlık jçin tayin olunan gün ve sa· 
atte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko-
misyona gelmeleri. (27 49) 397 1-4 

• • • 
10000 metre beyaz yaih kanaviçe 
6000 " yeşil yağlı ,, 

1 - Yukarda cins ve miktarı yazılı 2 kalem malzeme 
şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 Pazarlık l 3· 11-936 tarihine raıtltyan cuma iHDÜ 
saat 14te Kabata~ta Levazım ve Mübayaat şubesıindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şartnameler parasız olarak sözü geçen şubeden 
alınabilir. 

4-- İsteklilerin pazarlık için tayin olunun gün ve 
saatte yüzde 7,5 gi\venme paralarile birlikte ismi geçen 
Komisyona felmeleri lazımdır. (2422) 361 3-4 

• •• 

1- Nümune vs şartnamesi mucibince 50 000 kilo sik· 
ıop çemberi pazarlıkla satın alınacaktır . 

2- Pazarlık 12-11 ·936 tarihine raslıyan perşembe gü· 
nü saat l4te Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesinde· 
ki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

4- isteklilerin pazarlık için tayin olunan iÜn ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı ıeçen 
komisyona gelmeleri lazımdır. (2555) 375 3-4 .., 

Sayfa 3 

ERZAK 

(Birinci sahifeden devam) 

Selimiye Askeri Satınalma 
Komisyonundan: 

1- 19600 kilo lahana 196()() 
ispanak ve 19200 praaa Tüm 
birliklerinin 6 ayhk ihtiyacı i· 
çin olınacaktır. Sebzenin tah
na\n bedeli ceman 2645 lira 40 
kuruştur. 

2 - Şartname hergün komiı· 
yonda görülebilir. 

3- Eksiltme l3·11·936 cuma 
günü saat 14 de Selimiye Aı· 

k eri aatınalma komiayonunda 
olacakbr. 

4- Münakasa açık ekailtme 
seretile olacaktır. 

5- Sebzelerin muvakkat te· 
minatı 198 lira 41 kuruştur. 

6 Teminatlar vaktinden 
evvel yatırılmış olmahdır. Bu 
işe gireceklerin reami veaaik 
ibraz etmeleri meşruttur. Akai 
takdirde İftlrak edemezler. 

Erzrum Kor Satınalma 
Komisyonundan: 

Erzurum Garnizonu için 37000 
kilo bulgur açık eksiltmeye ko
nulmu9tur. Muhammen bedeli 
l145 lira teminatı 235 lira 88 
kuruş ihalesi 23-11-936 pazarte· 
si günü saat 10 dadır. Taliple
rin şartnameyi görmek ll:ıere 

her gün ihaleye ittirak için 
muayyen gün ve saatte Kolor• 
du aatınalma komisyonuna mü· 
racaatları. 

~' 
m;ıl:.l;.t;,~.J:iltj.I,;~~ 

Beklenen vapurlar 

BOLSENA Cumartesi 7-J 1 saat 
7de Batum, Trabzon, Sam· 

ıun, V arna ve Burra:ıdan 

ClLIClA Pazar 8-l l aaat IOda 

Köstence, Varna ve Burgaı:· 
dan 

CELIO Çarşamba 11-11 aaat 

12de Trieate, Venedik, Brin

dizi ve Pireden 

ABBAZIA Çarşamba 11-11 aaat 

lOda Trieate, Venedik, Brin· 

dizi, Selinik ve Kavalladan 

CAMPIDOGLIO Perşembe 
12·11 saat 7de Cenova, Na-

poli ve Pireden 
ASSIRIA Perşembe 12· 11 aaat 

7de Tuna, Köatence, Varna 
ve Burgazdan. 

QIURlNAL çarşamba 18-11 aaat 
9 Trieste, Venedik, Brindi· 
zi, Pireden. 

SERAN O çarşamba 18· 11 saat 
7 Tuna, Köstence, V arna, 
Burgazdan. 

SPARTiVENTO çarşamba 18· 
11 saat 7 Cenova, Napoli, Pi· 
reden 

ISEO pertembe 19-11 aaat 10 
Trieate, Venedik, Brindiıi, 

İzmir, Selanikten 
t LBANO cumarteai 21· 1 l aa• 

at 9 Batum, Trabzon, Sam· 
sun, V arna, Burraıdan 

KAMPİDOGLIO pazar 22· 1 I 

t 

saat 7 Köstence , V arpa, 
Burgazdan 

CELiO çartamba 25· 11 aaat 9 
Trieste, Venedik, Brindiıi, 
Pireden 

imtiyaz sahibi ve yazı i,leri 
Direktörü: hmail Girit 

\
Bas1ldriı yer: ARTUN Baaımevi 
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ABONNEMENTS : •• 
Ville et Province 

3 MOIS Ptn. 450 
Y oıhourtcbou Han 
1 er Etaıe, N 3-4 

6 " " 850 
12 " " 1500 

MUNAKASA 
Galata, Percbembe Ba• 

-Etranj'er : 12 aoiı Ptr1. 2700 -Le No. Ptn. 5 
GAZETESİ 

T elefone: 42425 

Boite Poıtale N. 1261 -Pour la Publicite •'adreNU 
a l' Adminiıtration Journal Quotidien des Adjudicationı 

Adreue T eleırapbiq .. : 
latanbuJ 110NAKASA 

1 ere Annee No. 194 

Objet de l'adjudication 

Conıtruction-Reparation-Travaux Public• 
- Materiel de Conıtruction-Cartograpbie 

SAMEDI 

rix est. PCraouvt .. 'd'aGdeı· undr~c 1 
1 

47174 05 3539 Pli "'ach. 

Lieu d'adjudication. 1 Cabier des Cba rıea Date 

Conıtr. peniteocier a Beri'ama (ai.) (cah. eh. P. 2~). 
Conatruction cuiaiae, depôt de vi vres ete. a la ca- 2969'.l 96i2229 97 " 

Di•ction 't ravaux Publicı iz mir. 
D ~p.Conıt Min.Trav.Pub.Ankara. 

Dir. Trav Pub. latanb.lam•r-Ankara. 2j.11-36 
23-11-36 ı6 

serne bri2ade volaate de Gendarmerie Ankara 
(cah, eh. P. 148). 

Concouu pour projet saloD de voyageurı a cons· 
truire aur l'eaaplacement, Panorama, Orta, Ma!İ• 
tim Hans. 

Preparation proiet relat. transformatien et adjonc
tion de depôtı a l'immeuble de l'Uluı (prive). 

Habillement - Chau11ures et Materiel. 

Toile pour costume d'ete : 24000 m. 
Tablien en cuir : 206 (pour lH ouvriera de Karaa

ghatch) (aj .). 
Toilea diveraea: 4 lotı (2175 m.) (pour l'A•ile deı 

Pauvres) (aj.). 
lmpermeables pour lea ciouaaiers : ?.11 p. 
Le nombre de coutume• i fournir pour les aapeura· 

pompien est de 85 (voir No. d'hier). 

Machineı, Moteurı, Acceasoireı 

Tondeue et accuaeireı pr. la at. amelior. rrainea 
Ad.na (aj.). 

Moteur de 60 CV. et sa poıe (pr. mahonne milit.) 

lnıtallation et Materiel d'Electricit6, 
de Gaz, de Claauffaıe Central 

lnstallation de calorifere a la fabrique Djibali (aj.}. 

TrfYaU-X d'lmprimerie- Papeterie 

JO -

P. 55 lem. 990 ..... PJi each. 
412 - 30 9 Gre iıgre 

42 5 Publique 

.13,75Ja p. 218 -
" 

Voir c:i ·de11ouı l'aviı du ıerv. 
Expl. Por' lıtanbı.al. 

Directiorı Journal Uluı. 

Com . A<'h Min . Def. Nat. Ankara. 
Com Perm. Muııicipalite latanbul. 

" 
Com . Ach.lııt Comm.G.Surv.Douan 
Municipalıt ~ d' Ankara . 

Gre i ır;. Direction Aa-ricole Adana. 

3228 ~ 242 1 

Dir. Economat Municipal. latanbul 

" 

1 Dir. St. Cult. Coton Adına. 

6-12-36 

21-11-36 
24· 11-36 

13·11-36 

23-11-36 
10.JJ-36 

Jj.11·36 

3S10 

Publique ~ Ach. lntend. lst. Tophane. 22-12·36 

Publlque Com. Ach.Econom.Monop.K,tache 1 ______________ 
1
_-!1:..7:.!· 1;..:1::;·36:;ı__I 

EDC!';ea il'imprimel'ie (dUferente. eou'eur•) : 2516 kiloı. G,re i rre Com. ~cb. Eeon. Monop. K.tacb-. 
·-------·-----1-.;;;ı;,.;1~~ 

30-11·36 

Divera 
Poteaux pour tentu coniq.-ı : 2400 p. - toinı 

2400 p. 
Toile pour •iles d'avion: 30000 m.- Ruban pour 

aileı : 65600 m. (•i· '· (eah. eh. P. 128). 
Parties metalliquea de wagonnettea pour ouvrierı: 

70 lotı. 

4200 31S Publique 

25500 - 1912 5 Pli each. 

8728 - 654 Pli eacb. 

Com Ach. Mln. Def. Nat Ankara. 

" 
Admini•tr. Ch. Fer Et. Ankara. Oır.Mater.Ank.·Chef E.xped. Hay· 

darpacha. 

20·11-36 

24-11-36 

22-12-36 

t.f 

Courroie a rro• clouı : ıooo m. ld. a clouı finı : 
1000 m. 

Gre İt gre Com.Aeh.Econom.Monop.K.taehe 21-11-36 ıs 

Courroie lale: 1090 m. " 
8) Adjudicationı a la ıurenchere 

Buick mode~ 931. 
DoJ iltes de c•rtouche, lalnape ete. (aep ). 

500 -
1398 -

53 

3:_ 50! Publiqoe 

Vieillu fertaillea, voieta, plancbea ete. (en faH de 
Ja cuerne ıape•r•-pompier•). 4 -ı : 

Concours pour I' elaboration. du plan du ''salon des 
voyageurs,, i construire sur le quai, a Galata 

Du service d' exploitation du 
Port d'Istanbul 

Un coDCOllr• eat oavert entre leı arcbitecta et leı inıe· 
nieurs de cÖnatnaetiônı turcı et etrangen pour l'elaboration 
du projet relatif i la conıtruction d'un "Salon des voyareurı" 
a Galata, entre llerkez et Tcbinili Ribtim hanı, sur l' emplace· 
ment deı biti11eı de Panorama, Orta et Maritime bana, appar• 
tenant a notre adminiatration et qui ıeront demollı. 

Le concourı prendra fia le 6 fevri er 1937. 
lea projeta ıeront examineı par un jury qui accordera au 

pren.ier gagnant une prime de ltqı ~. au deuxieme, Ltqı 
1000 et aux auteurs de deux autreı projeb qui a~ront plu 
Ltqı 500 la clıacun. 

Lea interesae• peuvent ae procurer la qote explicative au 
aujet de ce cotaeours en •'adreuant au chef du aeıvice technique, 
Galata, Fermenedjiler, Haydar Han. 

1 Deftırdırot d' A~kara. 
Dir. Ventes Douanes lıtanbuJ. 
Com. Perm. Municip•lite lıtanbul . Dir. Econom. Municipalite latanbul. 

VISITEZ L'URSS 
VOUS Y VERREZ: 

24·11-36 

20-11.36 
11-11-36 
24·11·36 

- Le niveau eleve de l'lnduıtrie et de l'arriculture, 
qui ont reçu Wl •••r particuller İt la •wte du mouveaaent 
Stakhanov; 

L • "" 
- es coDditiona ıocialH et materiellee deı tranilleura · 

- La v:e de la jeuneHe et deı enfantı ; ' 
- Le1 mu.eea et lem expoıition• (econo•ie nationale, 

acience., artı, culture) ; 
Lem creations des arts ıeeniquea et du cinema ; 

- Le ıyıteme de l'inatruction publique: ecolu moyen
nea et ıuperieureı, etabliaqment• preacelairea. 

- L'orraniı ıtion de la Hnte publique et cellea dea 
a11ura11<?H ıocialu ; 

- Le developpement deı •port•: epr9'1VH •portivea 
et olympiadeı, •ur les atade• et daaı in parea de cul
ture et de repo•. 

lNTOURIST 
vouı rarantit tout le confort diıirable 

ll"tlTOURlST 
met a votre di•poıition dea ruideı qualifiea, de• hôtelı 
confortablea et de• moyens de transport modemes. 
Pour touı renseirnementa et l'•chat dea billetı et 

cartea de tourneeı en URSS, •'adresmer aux areDte de 
l'latouriıt. 

G. Schembri et Fiırli Hovarbi•İH Han 
ler Etar• Teleph. 42653 
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