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PiYASA 

liABERLERİ 
~ ~·~q.; 

Ye,-F enlindiya ticaret 
"9ri anlaşması 
~Ye- F enlindiya arasında
iti anlaşma bir Temmuz· 
\' ....... tatbik edalmekte· 
.._-.. anlatma klirinı e-

' hG~e kurulmu,tur. An
ibr ilnılerine gcSre, Tür-
~t malları Fenlindi· 

••rbeat bir surette ııre
. E••elce Türkiye - Fen· 
' ... aaındaki muvakkat 
h •tilifı tatbik edildiği za
~ iki memleket aruın · 

. 8 llluvazene hiaıl olma· 
U Q. ,Yüzden itilifname 

'1111ftı. Yeni anlatma 
~lelcet arasındaki müna· 
~~ n .inlcitafına yardım e

.\ telcalde tanzim edilmiş
~ ~•tınadaki bir kayd" 
~Q. Grkiyede yapalmıyan 
~~Qr' Fenlindiyadan serbest 
~·•ite ~ürkiyeye girebile
.... ~1 ~ cıhet katıt ithalit· 
"'-1't.d bar müşkülden kurtar 

lt, 

~ -IQ'11Yaııın dış ticareti 
~tedbirleri 
~~~ ~ükumetinin ihra· 
... ~ ted ti.111 çoğaltmak için 
~ bırlerin az çok mu• 
...; ...,!~t röatermete batladı
~ ~~z. Ancak bu mu
~ ıo{~ elde etmek için 
.a.t itti tlerde fiatlarda tenzi· 
~ .... : uzun uzadiye reami 
~ 1eı!_ lllaniaları atlablmak 
~ ittir. 

' tG -.ıyanın ihracat ticareti 
~..-...: ao,00o ile 40,000 ara· 
~il Gaferit itden ibaret olup 
~ lbtae ÇOtu lcGçGk l,lerdir.Al· 
~,~ "•at fabrikatörları bam 

tek llda ınaddeleri sabn 
kendilerine lazam 

ed b~mleket paralarını 
~e~e~ üzere bu i•leri 

. •çın dıt piyua re-
• ile kartı .pek büyük 

Çalıtınıtlardıı. 
ef:'11(•ll birinci rubunda 

R. il). lak bir ibra· 
~•·ı... lla,.tolaamllflur. 

• 9-15 11lınıa •JDı dev
-. 2 ci ıahıfada) 

'GAZETESi 
1 1 

CUMARTESİ 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muahedeleri 
Tiçarette Taltitin Men'i ve ihracatın mürakabesi ve 

Korunması hakkında 1705 numaralı kanuna ek kanun. 

Kanun No. 3081 

MADDE 1- İhracat ticare· 
tile mettiil olmak isteyen ta· 
cirler lktiıat Vekiletinden 
ruhsatname almağa mecburdur
lar. Bu ruhsatnameler üç sene 
müddetle müteber olup muddet 
bitince yenilemeleri lizımdır. 

İktisat Vekaletinin teklifi ve 
İcra Vekilleri Heyetinin. kara· 
rı ile bazı mıntakalarda ihracat 
maddelerinden bazıları bu hü· 
kümden iıtiına edebilirler. 

MADDE 2 Ruhsatname al· 

mak için: 
A) Ticaret kanununun 

4 üncü maddesi mucibince ti

caret yapabilmek ehliyetini ha· 
iz bulunmak, 

B) Türk Ceza kanunun
un 3 üncü babının birinci, İ· 
kind ve 3 üncü, altıncı babı· 
nın birinci üçüncü ve beşinci 
ve onuncu babının birinci ve 4 
üncü faıılları ve adı geçen ka· 
nl.tnun 503,504 ve 505 inci mad· 
delerile ticaret kanununun 64 
üncü maddesi ve 1'705 Numa· 
rab kanunun hükümlerin~ göre 
mahkQm edilmemit olmak; 

C) lhrac edeceti mallar 
ve ihracın icab ettireceti mua· 
mele hakkında vukuf aahibi ol· 
dutu veya vukuf sahibi şerik 
veya müıtahdemi bulunduğu 
mensub oldutu Ticaret Oda
sınca tasdik edilmiş bulunmak; 

D) Hiyleli veya takıi· 
ratle olarak iflis etmemiş veya 
konkordato yapmamıt olmak 
şarttır. 

Adi iflisda itibarı yerin· 
de ıelenler bu kayyıttan müı

tesnadır . 
Ruhaatname almak is· 

teyen hükmi 4ahıslarda idare 
meclisi reis ve azalarile· bunlan 

imzalarile ilzim edenlerin (B) 
ve (D) bentlerinde yazılı şart· 

ları haiz bulunmaları lazımdır. 

MADDE 3- Rubaatname al· 
mak istiyenler, hangi malla~ın 
ihtalile me,giil olduklarını lk· 
tiaat Vekaletine verecekleri is· 
tida ile bildirirler; ikinci mad· 
dede yazılı şartları haiz bulun
duklarına dair icab eden vHi· 
kaları da bu istidaya rapteder
ler. 

MADDE 4 Verilecek ruh· 
aatnamede tacirin hanıi mal 
farın ibracile metırGl olacatı 

rösterilir. 
ihracat tacirleri, rubaatname· 

lerinde yazılı olmayan malların 
ihraç ticaretini yapamazlar. 

Ruhsatnamelerde yazılı olan· 

Kabul tarihi: 9 6 936 

Neşir tarihi: 15 6 936 

/ardan başka mal ihraç etmek 
isteyen tacirler ellerindeki ru h· 
salnamelere bu malların da 
iliveıini taleb edebilirler. 

MADDE 5.- Ruhsatname 
alan tacirler, firmalarının yazı· 
lı olduğu bütün ticari kitıtla· 
rına ruhsatname numarasını 

koymağa mecburdurlar. 
MADDE 6 Birinci mad· 

denin son fıkrasında yazılı is
tiınai hükümler mahfuz kalmak 
üzere ruhıatname göstermeyen 
tacirlerin malları ıümrükler
den Memleket dışına ~karıl· 
maz. 

MADDE 7.- Hükumet lü
zumu gördütü mıntakalarda 
muayyen malların ihracile meş
glkl ruhaatnameli tacirlerin bir· 
likler kurmalarını emredebilir. 
Her ruhsatnameli tacir, mınta· 

kasındaki birliğe aza olabilir. 
Bu birliklerin teıkilit ve ida

re tarzlarile mürekabe usulle
rini gösteren statüler, alaka· 
laların mütaleaaı alındıktan son· 
ra iktisat vekiletioce tanzim 
ve icra Vekili eri Heyetince tas
dık olaaur. 

Statillerde azalana birlikten 
çıkarılmasını icab ettiren se
bepler de ıöaterilir. 

Birliğe ıirmeyen tacirler bir· 
liğin ittigil mevzuu olan mal• 
ları ihraç edemezler. 

MADDE 8.- 1705 numaralı 
kanunla bu kanuna ıöre çıka· 
rılmıt nizamname ve alınmış 
kararlara • teknik bakımından 
aykırı fiillerden, ayrıca ceza 
tehdidi altına alınmamış 
bulunanlan işleyenler hak· 
kında sulh mahkemelerince 
yirmi liraya kadar hafif para 
cez .. ı hükmolunur. 

MADDE 9.- 8 inci madde· 
de yazılı kabahatları itlemeyi 
yahud dahil veya hariçteki 
teahhütlerini fena niyetle yeri· 
ne ıetirmemeyi itiyat etmit o
lan tacirler hakkında 1705 nu· 
maralı kanunun ceza hükümle
ri iatbik olunur. 

Ruhsatname müddeti içinde 
yukandaki fıkrada yazılı ka
bahatlerin üç defa itlenmesi 
veya teahhütlerin aynı müddet 
içinde üç defa yerine getirilme· 
mesi itiyat sayılır. 

MADDE 10. 9uncu mad· 
deye röre cezalandırılan veya 
kanunun ikinci maddesindeki 
vasıfların tamamını veya bir 
k11mını kaybedenlerin rum•t
nameleri ıeri alınır. 

(Dev mı var) 

a) MÜNAKASALAR 

ı -Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 
Ankara Vilayetinden: 

Etim•at Nahiyesi nllmune diıpanserinln 1 Tem muz 937 dan 

Gazetemizin abonelerine temin ettiği faydalar 
Ga=ele mtinderica/uulan maada: 

l - Tacirleri a!tikadar eden kanun, kararname 
licard muahedeleri, lmrılt•11jaıi lisft'lerini parasız ola 
rak lurkce 11eya frarısı=ca il<iııe Siirt.tile abone .... ,..,_,,, 
takdim ~der. 

'-! - ..tl>onelerinln 1Jer!Iİ 11uişlwl<ilım hal için bil·-·"'··---•·:· 
/erde lecru/Jl'/i tıt' sal<ihiyrl sahibi bir mut~h~-··"· 
islisare icin parası: olarak emirlerine am<ide "'QllElll.., f\11'.r•··"; "'";''-.'?~v.:.ı~ll!" 
dıırnwktadır. 

31 Mayıs 936 ya kadar bir yıllık erzak ihtiyacına talip 
tından ilin ınüddeti 13-7-936 ya kadar uzatılmıştır. 

isteklilerin vilayet Sıhhat müdürlğüne ıelmeleri. 

İstanbul Vakıflar direktörliiğiinden 
Cinıi Miktarı Muhammen İlk teminat 

bedeli 
Zeytinyağ'a 700 kilo 58 kr. 30 L. 

Sabun 120 ,, 31 ,, 3 ,, 50 • • 
Pirine 2000 ,, 20 ,, 30 ,, • 
Sadeyağ 700 ,, 80 ,, 42 ,, • 
Salça 120 ,, 15 ,, 1 ,, 50 ,, 
Soğan 700 ,, 3 ,, 2 ,, 
Kuru fasulya 3000 ,, 11 ,, 50 s. 25 ,, 50 ,, ,, ., 
Nohud 2000 ,, 10 ,, 15 ,, • • 
Odun 80 çeki 226 ,, 13 ,, 50 ,, ,, ,, 

İmarete lüzumu olan yukanda cins Vf' miktarı yazıla dokuzka· 
lem yiyecek ve yakacak ayrı ayrı acık eksiltmeye koaulmapr. 
İhalesi yukarıda yazılı rGn ve saatte Batmüdürlük biaaıaa•a tap
lanan Komiayonda yapılacaktır· Şortnameleri herıün LeY...,. 
kaleminde rörülebillr. lıteklilerin ihale saatine kadar temiaat ~ 
çelerile birlikte gelmeleri . 

latanbul Komutalığı Satinal· 
ma Komisyonundan: 

• 
İstanbul Komutanlığı Birlik· 

lerinin üç aylak yazlık aebıe ib· 
tiyaçları olan 32400 kilo ayfe 
kadın faaulya ve 324000 kilo 
patlıcan ile 11800 kilo kırmızı 
domates ?:1-7 ·936 pazartesi ıü· 
nü aaat 15 de açık eksiltme ile 
alınaeaktır· Muhammen tutar· 
ları patlıcanın 972, ayşe kadın 

fuulyanın 259'l, :ıırmızı doma.· 
teıin 472 liradır. hk teminctları 
patlıcanın 73, fasulyanın 195, 
kırmızı domatesin 36 lira ki hep · 
si 304 liradır. Şartnamesi hu 
ıün komisyonumuzda rörülebi-

1 l:r. İsteklilerin ilk teminat mak· 
buz veya mektuplariyle beraber 
belli gün~e ve vakti muayye· 
ninde Fındıklıdaki Komutanlik 
Sabnalma komisyonuna gelme· 
leri. 

• • • 
Çatalca Müstağkem Mevki e· 

ratının yazlık sebze ihtiyacı olan 

12800 kilo patlıcan, 9600 kilo 
ayşe kadın fuulya, 3200 kilo 
bamya, 6000 kilo kırmızı doma
tes 27-7-936 pazartesi ıünl 

aaat 15,30 da açık ekailtme ile 
abnacakbr. Muhammen bedel· 
leri patlıcanın 384, fasulyanın 

768, bamyanın 416, kırmızı do· 
matesin 240 liradır. ilk teminat
ları patlıcanın 29, fuulyanın 58, 
bamyaaın aı, kırmızı domate· 
aia 10 lira ki hepai 136 liradır. 
Ş,.-taam•i h• si• komlaJ'O
aumusu PJrGlebllir. bteklller 
ilk temiaat makbuz •eya mek· 
\uplarile beraber belli gün ve 
vakti muayyeninde Fındıklıdaki 
Komutanlık Satmalma komiı· 
yoauna gelmelerri. --

Selimiye Aakeri Satiiaa 
komiıyonundôn: 

Tümen v. Harürpqa 
Haıtaaesinia bir •eaellk ilati
yacı için kapalı nrf u•allyle 
eksiltmesi yapılan 140000 kilo 
sığır etinin silrGlea fiab ,.& 
görüldiljilnden tekrar ihalul 
yapılmak ilzere mGaakua11 

22-7-936 çartamba ıOnl Hat 
15 de Selimiye Aakeri Satınal
ma Komiayonunca açık ekallt• 
me ıuretiyle yapılacaktır. 

2 Sığır etinin tahmiai be
deli 49840 liradır. YGzde 7.5 
teminat akçeai 3738 liradır. 

3- Satar etinin teminatı mu
vakkate akçesi mGaakan aaa
tinden bir qat eYVelTüm mu• 
haaebesi veznesine yabnlmıı 
olmuı lazımdır. 

4- Bu ekailtmiye ittirak e
decek olanların Resmi vaaik 
ibraz etmeleri metruttur. Alui 
takdirde münakaaaya ittirak 
edemezler. 

5- Şartname berrin Ko
mbyonda rörülebi lir. -

lstanbnl Haici Askeri 
Kıtaabndan: 

Trabzondaki kıt' at için 258 
ton un alınacakbr. Tahmla IMı· 
deli 39680 liradar. ~ 

herrüa aatınalma ı.:..ı.y•un• 
claa alclınlabiUr. EUiltme 27 
Tem ... &~ .. at16 
da Tr..._. atuaalma komit
,. ..... lrapalı zarf uıuliyle a· 
lınaeaktır. ilk teminat 29780 li· 
radar. Teklif mektupları 'D 
temmuz 9.16 1aat 15 e kaclar 
verilecektir. -
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PİY.ASA 
liABERLERİ 

lic aret Odasındaki endüstri 
4ubesi maliyet fiatlerile 

uğrasacak 

t .'ficaret odasında bir endüs• 
~1 şubesi teşkil edildiği yazıl
' 'Şb. Bu şube, ilk iş olarak 
ı'1rıayideki maliyet fiati mese-
" e ·ı , rı e meşgul olacalthr. Esa· 
t~" sanayi mamulatının maliyet 
"iltlerini kontrol etmek için 
ıtn· l~ 1 bir kanun da çıkmıştır. 
c bl~sat Vekaleti bu kanun mu-

1 ın · 'l>l'. _ce. ılk defa olarak pamuk 
~~1 fıatlerini tesbit etmiştir. 

•i ıcaret Odası endüstri şube
ltt~uhtelif sanayi sahalarında 
rı ıkat yaparak, hangi malla
b~/ahalı olduğunu vekalete 
d" ırecektir. Ticaret Odası en
t~stri şubesinin kadrosuna iki 
"l>Ort•• R or de tayin edecektir. 

GÜNLÜK 

T 
PAZARTESi 

Kanun ar, Kararnameler, Ticaret muahedeleri 
Ticarette fağşişin Men'i ve ihracatın mürakabesi ve 

Korunillası hakkında t 705 numaralı kanuna ek kanun. 

Kanun No. 3081 Kabul tarihi: 9 6 936 

1 
Neşir tarihi: 15 6 936 

(Dünkü nüshadan devam) 

MADDE 11 Makbul bir hareketleri başkalarına menfaat 
temin etmek veya m nsup ol-sebep olmaksızın ıhraç malla

rının kıyrnetlerini iç ve dış pa
zarlarında düşürmek ve arttır
mak suretile normal piyasa 
fiatlerine tesir yapanlar 1705 
numaralı kanunun 6 ve 7inci 
maddelerine göre cezalandırı· 

1 dukları hükmi ş.ıhıslara zarar 
vermek maksadile yapılmış iıe 
tertip edilecek ceza bir misline 
kad.:ır arttırılabilir. 

lırlar. 
Hu maddenın tatbikini icabet-

tiren şartların mevcut olduğu
na o yerin en büyük müllıiye ! 

amirinin veya tevkil edeceği 
idare şubeleri amirlerinden bir 
zatın reisliği altında İktisat 
Vekaletiuin memur edeceği bir 
zat ile Ticaret odaları ve bu
lunmayan yerlerde Belediye 
daimi encümenlerince kendi 
azaları arasından seçilecek bir 
zattan müre'tkep heyet tara
fından karar verilir Bu karar 
üzerine Cumhuriyet müddeiu· 
mumiliğinc takıp ) apılır. 

,\iADDE 12 170'" n ma-
ralı kanunla bu k&nunda y:J 
h suçların duruş mal rında m h 
keme İktısat Vekilliği tarafın 
dan memur edilecek mütehas
sısın mütaleasmı dinler. 

Sinci maddede yazılı cezanın 
tertibinc!e bu madde hükmü 

i tatbik olunmaz. 
MADDE 13 İkinci maddenin 

MADDE 15.- 1705 numaralı 
kanun ile işbu kanun hüküm· 
leri dahilinde yapılacak nizam

namelere tayin edilen murakka• 
be masrafı İktisat Vekaleti büt· 
çesinden temin edilir 

MADDE 16. İhracat fica· 

retinin murclk besine.le kullanı· 
lacak memurların en az lise 
veya bu derecedeki ticaret 
mektebi mezunlarından olması 
ve İktisat vekaletince açılacak 
ihtisas kurslarından ehliyetna
me almq bulunmaları şarttır. 

Muvakkat madde: 
A) 1 Kanunu ani 193 tari

hinden önce ihrac t taciri ola
r k teessüs tmiş olupt hu 

torıhine kadar 
nı şgul ol 

d ıkları ıtl bulundukları 
Tic ret odaların a tasdik edi 
lenlcr bu kanunun neşrinden 
itibaren altı ay içinde İktisat 
Vekaletine muracaat ederlerse 
ikinci maddede ya~ıh vasıf ve 
şarllar aranmaksızın kendileri· 
ne ruhsatname verilir. 

B. bendinde yazılı suçlardan 
dolayı ~ eya 9 uncu maddeye 
göre mahküm r-dilen tacirler • 
haklundaki hükümler katiliş
tikten sonra bunların birer su
reti Cümhuriyet müddei umu· 
miliklerince doğrudan doğruya 
İktisat vek5.letine gönderilir. 

B Bu kanunun istilzam et
tiği masraflar 1936 mali yılı 
İktis:ıt Vekaleti bütçesinin 752 
inci Türkofis ve harici ticaret 
mümessillikleri teşkilat ve ma
sarifi umumiyesi faslından ve-

rilir. 
MADDE 17. - Bu kanunun 

5 ve 6 mcı maddeleri, kanunun 
neşrinden altı ay sonra ve di· 
ger maddeleri neşri tarihinden 
müteberdir. 

MADDE 14. Hükmi şahıs-

İDAREHANE: 

" POLIGLOT ,. 

• 

Tere eme Bürosu 
Galata, Billôr sokak 17 

Tüuel yanında 

İLAN ŞARTLARI 
Jdarehanemizde görülür 

1' lgr : lst. ~! NAl~ASA 

T l• ron: 4:l897 

13 Temmuz 1936 

Gazetemizin abonelerine temin ettiği faydalar 

1 Ga-P/e nuind ric ıfrnılıın maada'? 
1 - Tacir/f'ri alrikadar eden kamm, kararname 

firar 'f mualıecı' ·Leı f. /,onfnıjan lisfrlerini parasız ola~ 
raf\ lıi,., c<' l'<'!Jll / rıı nsı zrrı ildıır sur dile abonelerine 
!akdim c•deJ. 

> - .\,on ı inin 1J ·ryi m11s/mldlım luil icin bu ı~-
1 ·ı d ' l · ·ı Hl 1ı ı 11r :wlri!ıİ!fr>I sahibi bir m~ilehas.~ısı 
isti-;a e İt in parrı~I~ olarak rmirlerine amtide bulun
ıl u m ı /, i ul n. 

3. I ilwnw11 leıcemt• işi ·rinde c,Poli9lotu Bıirosu 
la af n. ın ııu:dr 10 frnzılıil yaptlrr. 

~----~.,.....~~----------------------------------------
AKASALAR 

1 ~E zak, Zahire, Et ve Sebze: 

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaatından: 

Tumen Birlıkleri için 29750 
kilo sade yağın..ıı 6 7-936 ek
siltme inde talip çıkmndığından 
l > 7·936 saat l 5tc pazarlıkla 
alınacaktır. Muhammen bedeli 
2 825 lira ilk teminatı 1562 
liradır. İstekliler şartnameyi 
görmek üzere her gün ve ek· 
siltmeye iştirak için belli gün 
ve saatte kanunun 2. 3iin:::ü 
maddelerindeki vesikalarla ve 
muvnkl at minat makbuz ve 
}:\ mektublariylc Lülebur • da 
satına! a omisyonunda bulun 
maları. 

• ıt • 

Tümen Birlikleri ihtiyacı için 
4160 kilo beyaz peynir 16·7-936 
saat 15te açık eksiltme ile alı
nacaktır. Muhammen bedeli 
1294 lira ilk teminatı 98 lira
dır. İstekliler şartnameyi gör
mek üzere her gün ve eksilt· 
meye tştirak için belH gün ve 
saatte kanunun 2 3üncü nıad
delt-rindeki vesikalariyle birlik-
te Lüleburgaz.da satın:ılmn ko
misyonunda bulunmaları. 

et için 22 kuruş tahmin edil
miştir. İlk teminab 1943 lira 
70 kuruştur. Şartnameıi ıao 
kuruş muk~bilinde komiıyon
dan alınır. Iatekliler Ticaret O-
dasında kayıtlı oldeklarına 

dair vesika göstermek mec
buriyetindedirler. Ek•iltmeye 
iştirak edecekler 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 iincü madde
sinde ve şartnamesinde yazılı 

vesikaları ile teminat teklif 
mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evvel komiıyona 
vermiş bulunacaklardır 

•*• 
İzmir Müstahkem Mevki kı'-

•ek aportörlerin tayin için yük· 
da brtıektep mezunlar: arasın 

ır müsabaka açılacaktır 

larm 1705 numaralı kanunla bu 
kanun hükümlerine aykırı ha· 
reketlerinden dolayı cezai tn· 
kipler, bunların alakalı mümes
sillerile imza salahiyetini haiz 
memurları hakkında icra edilir. 

MADDE 18. Bu kanun hü-

tatının 84000 kilo ayaktan ıı
ğır etı kapalı zarfla ekıiltmeye 
konulmuştur. İhaleıi 29 7·936 
çarşamba günü saat 17 de iz· 
mirde kışlada müstahkem 
mevki satınalma komisyonun
da yapılacaktır. Tahmin edilen 
mecmu tutarı 15540 liradır. Be
her kilo et için 18 buçuk ku
ruş tahmin edilmiştir. iık te
minatı 1165 lira 50 kuruştur. 

Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. istekliler Tica
ret Odasında kayıtlı oldukla
rına dair vesika göstermek 
mecburiyetindedirler. Eksiltme
ye iştirak edecekler 2490 aa· 
yılı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde ve şartnamelerınde 
yazılı vesikalarla teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saa
tin den en az bir saat evvel ko-

licaret Muvazenemiz 
tı ihracat ve ithalatımız 
<>rnıal bir şekilde devam 
. etnıiştir 

L 
1•tatıst"k "d.. " ·· q" ı umum mu urunun ! 
ıtrlad - . t" "ki -ıre ıgı ısta ıstı ere gore 

t .. Çen seneki Hk dört aylık ti-
... ret 2,
51 

~uvazenemiz geçen yılın 
ıtab·2·260 liralık Pasifine mu
t~ .11 bu yıl 1,232,3.'ll lira de · 
tir~'nde bir aktif sold vermiş-

1936 N" . İthaı· ısanında da ıhraç ve 
13 abmızın kıymet yekunu 
b~644,ooo liraya çıkarak son 
l'a' •enenin azami haddine 

rı:rıış bulunmaktadır. 

-:f eni üzüm rekoltemiz 
ı en· .. -

tt&iııi . 1 • uz~m rekoltesinin tah-
tl\i •çın lzmirde teşkil edil-
ı... ' olan • k . 1 ~ rıaı· resmı omısyonun ::> 

ıran t . hl" .. 'Y\'!n' arı ı raporuna gore 
~lcı rekolte; geçen senekinden 
7;,

413
az farklı olmak üzere 

-•k 
1 

ton tahmin edilmiştir. 
0 ten· · "h "'"d ın ısti sal devresi ao-
ll bu miktardan ancak 

kümlerini icrnya İcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

Mümessil ve memurların bu 

- 1 

Eski harç pulları tedavülden l' 
kaldırılıyor 

ı yeni harç pulları, 1 Ağus- 1 
tos 936 tarıhiııden itibaren 

1 kullanılmıya çıkarılacak ve es-

ki harç .Jltarı o tarihten 
sonra kat'ıyyen kullanılmıya

caktır. 

Ham petrol fiatları 
Ham petrol fiatlarını tetkik 

etmek üzere Fınans, Ekonomi 
ve gümrük ve İnhisarlar Ba· 
kanlıkları murahhaslanndan 
mürekkep bir komisyon teşkil 
edilmektedir. 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Satınalma 

Komisyonundan : 
Kırıkkale Gurup Müdürlüğü 

binasının ikmali inşası 
Keşif bedeli (9077) lira (75) 

kuruş olan yukarıda yaz.ıh in-
şaat Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Satın Alma Komis-

' yonunca 24 Temmuz 936 tari-

hinde cuma günil aaat l4te 
açık eksiltme ile ihale edile
cektir. Şartname (23) kuru• 
mukabilinde komisyondan veri· 
lir. Taliplerin muvakkat temi
nat olan (680) lira (84) kuruş 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerinde yazılı vesaikle 
muayyen gün ve saatto Komia
yona müracaatları. 



Sayfa ?. 

Kütahya Lisesi Direktörlü
ğünden: 

1 - 6 Temmuz 936 tarihinde 
ihalesi icra edilmek üzere 13 6 
936 tarihinden itibaren 2.3 gün 
müddetle münakasaya konulan 
Kütahya merkezinde mevcut 
yanık Lise binasının inşaat mü
nakasasına talip çıkmadıgından 
15 gün müddetle temdit edil
miştir. 

2 Eksiltme 7-7 936 tari~ 
hinden bil itibar 15 gün müd
detle 21 Temmuz 936 S l .. .. a ı gunu 
saat 15 te Kütahya L' M" 

ıse u-
~ürlüğünün dairesinde 1 caktır. yapı a• 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

1- İahisarlar idaresinin 
Siird mıntakasında Melefan 
tuzlasında yaptırılacağı 7460 
lira 73 kuruş bedelli bir İdare 
binasile bir ambar açık eksilt· 
miye konulmuştur. 

2 - Proje, şartname ve 
saire 37 kuruş mukabilinde İn
hisarlar Merkez Tuz Fen şube· 
sinden veya Siird Müstakil 
Müdürlüğünden alınabilir. 

3 - Eksiltme 21 temmuz 936 
pazartesi saat on altıda İnhi 
sarlar Siird Müstakil Müdür
lüğü dairesinde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat mik
tarı 559 lira 55 kuruştn;. 

MÜNAKASA GAZETESİ 

Müdürlügünden fenni ehliyet 
vesikası almaları şarttır. Bunun 
için ihaleden en az sekiz gün 
evvel adı geçen Müdürlüge 
müracaatleri lazımdır. 

Konya Belediye 
Reisliğinden : 

Merkezden 11750 metre me
safede valri Dutlu nam memba 
suyunun Konyaya isalesi için 
mevcut plan ve profil mucibin
ce fenni şartnamesine tevfikan 
yapılacak hafriyat 591403 ku· 
ruş bedeli keşifle ve kapalı 

zarf usulile olbabdaki kanunu 
mahsusuna tevfikan i-7-936 
tarihinden 16-7-936 tarihine ka· 
dar 15 gün müddetle münaka· 

• • • 
Ankara Yükıek Ziirat Enıtitüıünce 150 er adet spor doP11~ 

fanilaıı ile 150 adet lastik ayakkabı ve 25 adet beyaı t ~ 
pantalonu alınacaktır. Açık eksiltmesi hakkında "Mütefert• 

hanesinde mezkur enstitüsü Rektörlüğünün ilanına mür•~ 

5-Ker este, tahta ve saire 
I~ 

Ankara Levazım Amirliği satınalma komisyonundaı:ı:~,· 'lij 
1- Kara garnizon ihtiyacl için üç mHyon kilo çam odıııtı.J t~r ~İ 

palı zarf usuliyle 4-7-936 dan itibaren eksiltmeye konulıııı.ıfıısı' 
Ihaleai 28·7-936 salı günü saat onda karata aakeri ıatın il 

binasında yapılacaktır. 

2- Tahmin bedeli kırkbeş bin lira muvakkat teminatı 

liradır. ·rll 
3 - Şartnamesini görmek iıtiyenler her gün ve ihaleye İftı c~ 

edeceklerin belli zamandan bir saat evveline kadar teklif ııı 
tuplarını vermek tartiyle karsta komisyona müracaatları. 3 - Bu inşaat mezkur bina· 

~ın (450?2) liralık bedel keş
fınden şımdilik hut· . k 'f . . aseı eşı 
mucıbınce (29968) 1. l d 
'b tt• ' ıra ığın an 

5 İsteklilerin bu gibi iş-
leri yaptıklarma dair fenni liya
katlerini gösterir vesika ibraz 
etmeleri veyahud bµ vesikayl 
haiz bir kalfayı inşaat başında 
bulundurmaları lazımdlr. 

saya konulmuştur. 
Talib olanlar: 6- Mahrukat -Benzin-Makine yağlan ve saire 

ı are ır. 

4- Bu işe 't 
1- Bedeli keşfin yüzde 7,5 Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: . 1,ı 

nisbetindeki teminatı muvak- l- Yük.ek Ziraat Enstitüsünün bir senelik benzin ihtı1 aı şartnameler 
ve evrak şunlardı~ 

Eksiltme şartnamesi 
Mukavele projesi 

katte akçesini veya aynı mik- olan 150-200 tene?ke açık eksiltme ile satın ahnacak~ır. 

tarda banka mektubunu ve bu 2 İhale Yüksek Enstütü' Rektörlük binasında toplan•" 

Nafıa işleri şera 'ıt' . 
6 - Vesikalar eksiltme gü

nünden en az dört gün evvel 
gibi işler hakkındaki iktidar dare ve ihale komi•yonu tarafından yapılacaktır. ,00 
ve liyakatini gösteren vesika· 3 - İhale günü olan 25 7-936 tarihine raalıyan cumartesi ~il . (N f ı umumıye· 

111 a ıa daire · d ·~ sın emevcuttur). 
Hususıg şartnam 

·irıhisarlar Merkez Tuz Fen şu
besine veya Siird Müstakil Mü
dürlügüne ibraz edilerek tah
riren tasdik ettirilecektir. 

larını Belediye Riyasetine ver- aaa l J de icra edilecektir. 

Keş.if hulasası ce~veli 
Projeler 

meleri. 4- Muhammen bedel beher teneke için 460 kuruştur. 
2 Kapalı zarfların 936 ae· 5- Muvakkat teminat 69 liradır. ır' 

nesi temmuzunun on alhncı 6- Parasız şartnamesini almak iatiyenler Enstitü O• 
İsteyenler bu 

1 
_ Şartname ve 

evra u 1,:J lira bed 1 k b' 
perşembe günü saat tam 15şe Müdürlüğüne müracaatleri. 

Dahiliye Vekaletinden: 
linde ·ı· e mu a ı-

ğ .. d vı ayet Nafıa Müdürlü
un en alabilirler 

kadar Belediye Riyasetince ka- •=-~---------~~~-~~!!!'!!!!!!!""~'!""'~~~!!"!~ 
1 Vekalet arkasındaki sa-

hanın hafri ve tanzimile şevle
rinin yapılması açık ekailtmiye 
konmuştur . 

bu1 olunacağı. 7 -~ Müteferrik 
3 Yapılacak ameliyat ve 5 . 

Eksiltmeye . b'l k · . . I . gıre ı me 
ıçınkk ıste dı~in (2250) lira mu· 
va at teınınat 
d vermesi lazım· 
ır. 

G- İsteklilerin .. 
günu" d ınunakasa 

n en evvel N f 
t • d 1 ı a ıa Vekale-
ın en a acağı hı· 

'k e ıyeti fenniye 
vesı asını vila 
d" l"·.. Yet Nafıa Mü-

d
ur ugune gösterrneğe mecbur
ur. 

7- Teklif rn k 
d ·k· . e tubları yuka-

rı a ı ıncı rnadd d 
ten bir sa t e e yazılı saat· 

a evvelin k d L' se Müdürlüğ" . e a ar ı-
u bın · · lecek ve ek . asma getırı-
sıltrne k . 

reisliğine m '-b omısyonu 
al\ uz k b'l' d verilecekt' p rnu a ı ın e 

ır. osta ·ı .. d . 
lecek melet bl ı e gon erı-

u arın 'h 'k' ci madded nı ayet ı ın-
e Yazılı 8 k d 

geılrniş ol aate a ar 
ması ve d f 

mühür m ·ı ış zarın 
urnı e i . 

mış olmas ı· Y•ce kapatıl-
ı azırndı p d 

olacak gecik r. osta a 
meler kabul edil-mez. 

2 -- Hafriyatın keşif bedeli 
4128 lira 76 kuruştur. 

3 Eksiltme 30 temuz 936 
perşembe günü saat 15,5 ta Da· 
hiliye Vekaleti binası içinde 
toplanan Satınalma Komisyo -
nunca yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 310 
liradır. 

5 - İstekliler bu ite aid fen
ni ve mali şartnamelerle proje, 
keşif ve fiat cetvellerini gör
mek ve almak üzere hergün 
Vekalet Levazim bürosuna mü
racaat etmelidirler. 

6 - Eksiltmiye gireceklerin 
Nafia Vekaleti Yapı İsleri U. 

hafriyat hakkında fazla malu
mat almak istiyenlerin Beledi
ye Mühendialiğine müracaat 
eylemeleri ve ihale gününde 
teklifnameleri Belediye Riya
setine tevdii lüzumu ilin olu-
nur. 

• • • 
Şemsi paşa deposunda yapı-

lacak no7,44 lira keşifli tadi
lat işciliği pazarlığa konmuş· 
tur. İnhisarlar Umum Müdür
lüğü ilanlarına müracaat. 

• • • 
Cibali Fabrikasında 14877, 14 

lira keşifli kapalı zarf uaulile 
tadilat ve tesisat yapılacaktır. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
İlanlarına müracaat. 

3 - Makineler, Motörler, sair teferruatı 
Urfa Belediye Reisliğinden: 

Türk H -- İki buçuk tonluk su deposunu havi yangın söndürme techiza· 
ava kurumu genel tile mücehhez ıokak sulama tertibatı bir arazöz mübayya edile-

merkezinden· cektir. Bedeli üç mü1avi taksitte ödenmek ve Mersin'de teslim 
1 -- Anknrada b' · d"l k t'l · "k 1 · k k 1 . ır paraşüt e ı me şar ı e gümru süz o ara yirmi iÜn müddetle açık ek-

u esı yaptırılacaktır. , siltmeye konmuştur. Ekıiltme ve arttırma kanunundaki şeraiti 
2- Kulenin tah . k haiz olmak şartile isteklilerin ihale günü olan 27 Temmuz 936 

bedeli 44.H47 lira ınıni eşif 
3 Pta 50 kuruştur. Pazartesi gününden evvel tekliflerile teminat mektublarını Bele· 

n ve Şart l d · ) l 1 lira mukab·l· naıne er 25 iyemıze verme eri i an o unur. 
ı ınde A k d 

Hava kurumu n ara a ----
ıstanbulda T. H Merk~zinden, Devlet Demiryolları ve kaları, Resmi Gazetenın 7 5-
Şubesinden alı · K. lstanbul Limanları işletme Umum 936 gün ve 3297 numaralı uüa -

4 Ek . nacaktır. I'daresı'nden·, hasında intişar etmiş olan ta-
- sıltrne 31 t 936 

.. - t 15 emmuz limatname daireıinde alınmış 
gul~lu sAaa te kapalı zarf u- Muhammen bedeli 4127.97 li-
su ı e nkaruda K I .. t k 1 vesika ve tekliflerini ayni gün saat u G l ra o an ıura ontro ıaati ye· 
Merkezinde yapılacarkt';; ene dekleri 13·8-936 pertembe günü 14,30 a kadar Komi•yon Reia-

5 M ünakasay . · saat 15.30 da kapalı zarf usu- litine vermeleri liizımdir. 
ler: isteklil~rin d~pf ~:::::ec:ı~: lile Ankarada idare binasında Şartnameler paraaız olarak 
mar veya muhendis ı satın alınacaktır. Ankarada Malzeme Dairesin-
inşaat müteahhidi o maları ve 
d . k olduklarına Bu işe girmek iatiyenlerin den, Haydarpaşada Tesellüm 
aır mu ayyed b } d ki 309 60 lı"ralık kk t t · t S k Ş fi· · d d b l k Ticaret Odasınd u u~ u ~rı , muva a emına ve ey e ıııın en a6 ı ma -

an Vesıka ıb- ile kanunun tayin ettiti vesi- tadır. 
ra:ı eylemeleri ve ikt"d 
1.1 . . .. • ı arı ma-
ı erını gosterır bank f 

1 . a re eran· 
sbı verrı;ıe erı ve Şİtndiye kadar 

u şek1lde mühim b' b t 
ır e on-

arme inşaatı yapmış oldu'da· 
rını vesaikle ispat eyi 1 . eme erı 
v.e bu vesaiki münakasa tari
hınden itibaren asgari yedi gün 
evvel T. H. Kurumuna ibraz 
ederek münakasaya girebile
ceklerine dair Vesika almaları 
şarttır. 

G- Talibler 3371 lira 6 ku· 

trubşluk muvakkat teminat mek
u u ve hl' 

b' l'k e ıyet veıikalarile 
ır ı le teklif mektublarım 31 

temınuz 936 saat on dörde ka
dar Genel Merkez Başkanlı· 
ğına teslim etmelidirler. --

4u· Mensucat - Elbise · Kundura - Ç~maşır ve v.s 
Ankara Belediye Reisliğinden: 

l - Belediye odacılarına yapılacak 34 takım elbiae açık 
ıiltmeye çıkarılmıştır. 

2- Muhammen bedeli 680 Lira, Muvakkat teminatı 51 

dır. 

ek· 

lira-

3 - Şartnameıi ve nümunesini görmek istiyenler her gün Le
vazım Direktörlüğüne ııelmelidirler. 

4 - İhale 24-7-936 cuma günü saat saat 10 buçukta encümen
de yapılacak. 

• * • 
itfaiye amir ve efradına yaptıralacak 448 çift çizme açak ek· 

9i\tmeye konulmuştur. 
Bak: "Münaka•a Gaz.ete' ,,ai. sayı 94, tarih l l 7 936 lıtan

bul Belediyesi ilanları. 
• • • 

Ankara Belediye Reisliğinden: 0,d ' 
1 - Mezbahada hayvan şişirmek için lüzum olan bir • tı.ıt" 

kompiresör on beş gün middetlo açik eksiltmeye konuJrnUf 
2 - Muhammen bedeli 330 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 25 liradır. le' 
4- Şartnamesini görmek isteyenler her gün yazı itleri iıllb~ 

mine ve isteklilerin de 24 temmuz 936 cuma günü aaat oP 
çukta Belediye Encümenine müracaatları. 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 3 
1- Yükıek Ziraat Enstitüsünün ihtiyacı olan ve aşat1~'d• 

gurupta srö•terilen eşya açık eksiltme ile ve 3 gurup balıll 
aatın alınacaktır. P 

2 -. İhale Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlük bina11nd• ~~e~ 
lanan idare ve ihale Komisyonu tarafından cetvelde göıter• 
fÜn ve Hat}erde yapılacakbr. b( 

3- Muvakkat teminat hizalarında göllerilen muhammen 
deller yekununun yüzde 7,5 tir. jl 

4- Paraıız tartnameaini almak ve nümunelerini ııörrııe" 
teyenlerin Enltitü Daire Müdürlüğüne müracaatları. 

İbaleai 27-7 936 pazartesi ırünü uat 14te yapılacaktır. 
Cinai Adet Beherinin Yekün tutar• 

Su sürahiai 
Çukur tabak 
Düz tabak 

Fi atı 
Kurut Kurut 

85 8500 
45 4500 
45 4500 

100 
100 
100 

200 Su bardağı 12 2400 

Çay bardağı tabakla 50 25 1250 
Çay kaşlfı 50 25 1250 
Bakar ekmek tabatı 50 85 4250 
Bakır tevzi kepçeli 100 25 2500 
Kaşlk 50 45 2250 
Çatal 50 45 2250 
Bıçak 50 75 3750 

_B_a_k_ı_r~ça~y~d_a_n_lı_k~~~-30~~~~-300~~~~~~--9000---~ 
lhaleıi 27·7-936 tarihine ra.tlayan Pazarteai aüna 1aat t5e 

yapılacaktır. 

Spor donu 150 1 IO 16500 
9()00 Spor fanilası 150 60 
2700 
6875 

Lbtik ayakkabı 150 180 
Beyaz tenis pantalonu 25 275 

İhalesi 27-7-936 tarihine raatlayan Pazarteai rünü uat 16 dl 
yapılacaktır. 

Pamuk yatak 12,5 
kilo 90x200 eb'a-

dında. 50 1200 60000 
Pamuk yorğan 3 ki-

36100 lo 140X 195 eh' adında 50 722 
Pamuk yastık 1,5 kilo 
40 X 90 eb'adında 100 168 16800 
Pamuk Adana Malidir ve birincidir. 

İstanbul Levazım amirliği 
Satmalma komisyonundan: 
İstanbul Levaz\ m amirliği 

daireleri için iki metre eninde 
ve 84 metre usunluğunda mu· 
t•mba ve mukavası ile bera
ber alınacaktır Paı:arhtı 14 
Temmuz. 936 salı günü saat 
14,30 da Tophanede Satınalma 

ııtı' 
Komiayonunda yapllac• 1 
İhale günü teılim tartile •

11:11 
cak itbu mutamba için ~,teoıı' 
lerin belli .aatte Komı•Y 
relmeleri. 

• • • tıifO 
Harbiye okulu için 1050Ü ~' 

yataklık kuru ot 14 teırırf' p 
936 sah 1ıünü saat 14 de 1° ıı· 
baaede Satmalma Koıniat0ıı" 
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~lanbul Belediyesi İlclnları 
J() ~ • 

4
18 

anıır için ( bir çift çizmeye 1 O lira 50 kuruş 
lua' Efrat ,, { tahmin olunmuştur. 
tk 1~1e anıir ve efradına yapılacak 448 çift çııme a· 

sq . Nu nııye konulmuştur. 
l~r. ~~~esi ve şartnamesi leva'zım müdürlüğünde gö
Yı~ etr~ı~tmiye girmek isteyenler 2490 N.lı kanunun 
~ \'e ıgı vesika ve J53 liralık muvakkat teminat mak· 
G Ya nıektubiJe beraber 25 Temmuz 936 cumartesi 

saat 11 de daimi encümende bulunmalidır . B.(78) 

• 
•sarlarUmumMüdürlüği.!nden: 

~ın . 
7 81Paşa deposunrta katlar arasında yapılacak 
e'44) lira keşif bedelli tadilatın işçiliği 27-7-936 ta· 

~dil taslayan pazartesi günü saat 11 de pazarlıkla iha· 

11 
ecektir. İsteklilerin keşifnameyi görmek üzere her 

kte Pazar lak için de yüzde 15 teminat paralarıyla 
~ e tayin edilen gün ve saatte Kabataşta Levazım 
llbaayat Şubesindeki Alım Satım Komisyonuna mü-
lları. (83) 1- 4 

* * * 'T idaremizin Cibali Fabrikasında yaptıracağı 
~~~i~4 lira keşif bedelli tadilat ve tesisat kapalı zarf
t .... tnıeye konmuştur. 

8
• Münakasa evrakı 75 kuruşa İnhisarlar İnşaat 

~~ilden alınabilir. 
'•t E~siltme 27 • 7 -936 pazartesi günü saat 11 de Ka~ 
ia a inhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
i ~0tıda yapılacaktır. 
t ... ~uvakkat teminat 1\15.79 liradır. 
I~ isteklilerin ihaleden en az üç gün evvel lnhisar
~llat Şubesine gelerek fenni ehliyet vesikası al-

6 Şarttır. 

. Teklif kapalı zarfları ihale günü tam saat 1 Oa 
•snı· kb k ı geçen komisyon Reisliğine ma uz mu abi-
~erilrniş olmalıdır. (86) 1 - 4 

* * * 
1ıtıunesi evsafına uygun olmak şartiyle Mısırdan 
006oo) kilo nişasta kola 28-7·936 tarihine rast

li~ill~ günü saat 15te pazarlıkla satın alınacaktır. 
~inerın nümuneyi görmek üzere her gün ve pazar
t d.~ tayin olunan gün ve saatte yüzde 7,5 mu· 

~llb iuveııme paralarıyla birlikte Kaba taşta Levazım 
•ta ilYaat Şubesindeki Alam, Satım Komisyonuna 

lltları. (87) 1-· 3 
1 • ...... i •• 
~llr daremizin Polathanede yaptırılacağı 121187 lira 
it ~ keşif bedelli tütün ambarı kapalı zarf 
~.: siltıneye konmuştur. 
~l'la ~iinakasa evrakı 6 lira 6 kuruş mukabilinde 

~ ....._ r~ n~aat şubesinden alınabilir. 
b11 ıd ksıltme 23 temmuz perşembe günü saat l 1 de 

1 •atı a I<abataşta İnhisarlar levazım şubesindeki a
i .......... ~komisyonunda yapılacaktır. 
~ ....._ I uv~kkat Teminat 7309 lira 39 kuruşdur. 

l'la s~eklilerin ihale gününden en az üç gün ~vvel 
b·'•/ f ınş~at şubesine gelerek N ~fıa Vekaletinden 

6 
ıl~tek~rın.ı ehli~et ~esikalarını ibraz ile münakasaya 
.......... l ' erıne daır bırer vesika almalara şarttır. 

1() a kklif kapalı zarfları ihale günü en geç saat 
\bilitıd adar ismi geçen komisyon reisliğine makbuz 
~~ı ~ verilmiş olmalıdır. (67) 2-4 
t •ita 

'\bl!'liltl •lınacaktır. İhale 
lı ~ll llartile alınacak o-

çamaşır yıkama.sı açık ekıiltme

ye konulmuştur. Bak; mezkur 
mektep müdürlüğünün erzak 
hanesinde intişar eden ilanına. 

b~ıı· tı.ı Ot . . . ki. 
~ı ı ıçın ı.te ı-

t~ı. ••atte Komisyona 

'~ * •• 
1' :~ I>eııi:• T· Pazarlıkla 10600 kilo nişaıta 

I 

~"'17 M ıcaret mek· kola alınacaktır. İnhisarlar U. 
·~ d •yıs nihayetine 1 müdürlüğü İlanlarına müracaat. 

en 24000 parça 

~'lye d~nkara Belediye Reisliğinden : 
( it 'ttt •tektörlüğüne ait 14 adet dış ve on adet eaki iç 

'-.~'ltlile~ınıt ile satılacaktır. 
'"- •ııbn 17-7-936 cuma günü saat onda itfaiye arkasın· 

atında bulunmaları. 

l 
1 

MÜNAKASA GAZETESİ 

Sivas dahilinde kain Çakrı tuzlasında yapılacak 

17278 lira keşif bedelli abdan ve göl inşaatının 3-7-936 
tarihinde kapalı zarfla yapılacağı ilan olunan eksiltme
sine istekli çıkmamasından dolayı bermucibi kanun 
pazarhkla yeniden eksiltmeye konmuştur. 

1 - Eksiltme 14-7-936 iarihine rasthyan sah günü 
saat 1 l de K abataşda Levazım ve Mubayaat Şubesin

deki alım satım komisyonunda yapılacaktır. 
2 - Eksiltmiye Mimarlarda iştirak edebil:rler. 
3- Proje, keşifname, şartnamelerle mukavele pro

jesini ve şartnameden mürekkep evrakı 250 kuruş mu· 
kabilinde İstanbulda İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tuz 
Fen Şubesinden alınabilir. 

4- Muvakkat teminat miktarı 3737 lira 47 kurustur. 
~- İsteklilerin eksiltme gününden en az iki gün' ev

vel inhisarlar Tuz Fen Şubesine gelerek istenilen vesa
iki ibraz ile ehliyet vesikası almaları ve bu ehliyet ve 
kanuni vesikaları ile sözü geçen komisyona müracaat-
ları lazımdır. (63) 4-4 

• ... . 
Sivas dahilinde kain Hargün Tuzlasında :yapılacak 

49833 lira keşif bedelli Tebahhur abdanı göl ve kana
lından müteşekkil Tuzla tesisatının 2-7-936 tarihinde ka· 
palı zarfla yapılacağı ilan olunan eksiltmesine istekli 
çıkmamasından dolayı bermucibi kanun pazarlıkla yeni
den eksiltmeye konmuştur. 

1 - Eksiltme 13-7-936 tarihine rastlayan Pazartesi 
günü saat 11 de .Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şu

besindeki alim satım komisyonunda yapılacaktır. 
2 - Eksiltmeye Mimarlar da iştirak edebilirler. 
3 - Proje, keşifname, Fenni şartnamelerle mukavele 

projesi ve ~artnamedeı:ı mürekkeb evrakı 250 kuruş mu
kabilinde Istanbulda inhisarlar Umum Müdürlügü Tuz 
Fen Şubesinden alınabilir. 

4 Muvakkat teminat miktarı 3737 lira 47 kuruş-

tur. 
5 İsteklilerin eksiltme gününden en az iki gün 

evvel İnhisarlar Tuz Fen Şubesine gelerek istenilen ve
saiki ibrc.z ile ehliyet vesikası almaları ve bu ehliyet 
vesikaları ile birlikte sözü geçen komisyona müra-
caatları lazmdır. (66) 4 ·1 

• * • 

Şartnamesi mucibince 20 X 25·27 eb' adında 4,000,000 
adet rakı mantarı 27-7-936 tarihine müsadif Pazart · 
günü saat 15de pazarlıkla satm · alınacaktır· lsteklil e~ı 
şartnamesini görmek üzere her gün ve pazarlık için er~: 
tayin olunan gün ve saatte 100 de 7,50 aüvenm l 

& e para a· 
riyle birlikte. Kabataşta ~evazım ve Mubayaat Şubesi Mü· 
dürlügündekı Alım Komısyonuna müracaatları. 

Antalya Orman 
Müdürlüğünden : 

1 - Antalya ilinde Korkuteli 
ilçeıinde hudutları şartnamede 
yazılı Hacıbekar-Samaa devlet 
ormanından numaralanmış ve 
ölçülmüş 2324 M· 3 a muadil 
1086 adet çam ağacı 20 gün 
müddetle kapalı zarf usulile 
arttırmaya konulmuştur. 

z _ Artırma 20 Temmuz 
Pazarteı! günü saat 15 te An
talya Orman müdürlüğünde 
yapılacaktır. 

3 - Beher gayri mamul met
re mikap muhammen bedeli 
400 kuruştur. 

4 - Teklif mektupları 20 
Temmuı 936 Pazartesi günü 
saat 14 e kadar Antalya Orman 
Satış Komisyonu Reisi, Orman 
Direktörlüğüne verilmiş olacak 
ve bu saatten sonraki mektup
lar kabul edilmiyecektir. 

5 - Muvakkat teminat 697,20 
liradir. 

6 - Şartname ve mukavele 
projesini görmek istiyenlerin 
bu müddet içinde her gün Or· 
man Müdürlüğüne ve Ankara-

"'da Orman Umum Müdürlöğüne • ınüracaat edebilirler. 

Ankara Elektrik Şirketinden: 
Eıki satış mağazalarında ya· 

pılacak tadilattan dolaya elek· 
trik şirketi aşağıda yazıh ma
ğaza tesisatını satacaktır: 

(69) 2 4 

5 adet camekan, beheri 
takriben 3.00 x 3,50 m ve 1,50 
m. derin, harici çerçeveler bo
yalı demirden, dahili kmm 
tamamiyle profili ve cilali e-n 
birinci kalite meşeden 6 mm 
kalınlığında büyük kristal cam· 
lar, üst pencereler mat cam. 
Bu camekanlardan biri kapı 
şeklinde, takımlar masif pirinç· 
ten, birinci smıf mükemmel 
sağlam yapı. 

2 Adet tezgah masası. Vit
rinli ve çekmeceli. beheri 3,00 
m. uzun ve 0,90 m. geniş. En 
birinci meşeden sağlam yapı, 
üst vitrin 7 mm kalınlığında 

kristal camlı pirinç takımları. 
1 Adet tezgah keza meşeden 

3.18X 0,70 X 0,91 Alakadarlar 
tesisatı her gün saat I0-12 ara
sında şirketin merkez binasın 
da görebilirler. Malumat husu• 
sunda inşaat amiri B. Sohor'a 
müracaat edilmesi. 

Sökme ve kaldırma masrafı 
alıcıya aiddir. 

Teklifler 20-7-936 aaat 12 ye 
kadar elektrik şirketine tevdi 
edilmeli. 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Satınalma Komisyonundan: 

Komutanlıkta toplanmış ve 
bir kilosu için beş kuruş fiat 
biçilmiş olan yedi yüz kilo ka
dar güalük ırazete 22·7-936 

Sayfa 3 

çarşamba günü saat 11 de art-
tırma usulile satılacaktır. İstek· 

lilerin arttırma gününde (263) 
kuruşluk teminat makbuzu ile 
komutanlık satınalma komisyo· 
nuna gelmeleri. -Akay işletmesi 

Direktörlüğünden: 

İdaremizin Azapkapı Levazım 
ambarındaki eıki tente parça· 
ları , bez kırpıntıları. hurda ba· 
kır ve pirinç parçaları, eski 
mutbak ve yemek tabakları 
vesaire açık arbrma ile mahal· 
len satılacaktır. İsteklilerin 

1 
13-7-936 pazartesi günü aaat 
1-ttc orada bı.lunacak heyetf! 
müracaatları. 

Beklenen vapurlar 
QUIRlNALE Sah 14 7 Saat 17 

de Trieste, Venise, Brindizi, 
Pireden. 

BOLSENA Perşembe 16 7 Saat 
10 da Trieste, Venise, Brin
dizi, Pire, İzmir, Selanikden. 

MERANO Curnartesi 18 7 Saat 
10 da Genes, Naples, Pire, 
Rhodesdan. 

ALBANO Cumartesi 18 7 Saat 
7 de Batum, Trabzon, Sam· 
sun, Varna, Bourgazdan. 

CELIO Sah 21 7 Saat 17 de 
Trieste, Venize, Brindizi Pire· 
den. 

CALDEA Çarşamba 22 5 Saat 
10 da Trieste, Venize Brin· 
d!zi Selanik, Kavalladan. 

A VENTINO Perşembe 23 7 Saat 
1 de Danube, Kostantza, Var· 
na, Bourgazdan. 

FENICIA Perşembe Saat 7 de 
Danube, Konstantza. V arna , 
Bourgazdan. 

QUIRINALE Salı 28 7 Saat 17 
de Trieste, Venize, Brindizi, 
Pireden. 

lSEO Perşemb~ 30 7 Saat 17 de 
Trieste, Venize, Brindizi, İz· 
mir, Selanik. 

, Hareket edecek vapurlar 
BOLSENA Perşembe 16 Tem· 

mu7., saat 17 de Burgaz, Var· 
na, Köstence Novorosisk, Ba· 
tum, Trabzon, Samsun, Var· 
na, Burgaz. 

QUIRINALE Cuma 17 Temmuz 
' saat 9 da Galata Rıhtımından 

Pire, Brindizi, Venedik, Tri
este. 

ALBANO Cumartesi 18 Tem· 
muz, saat 17 de Selanik Mi-. ' 
dilli, lzmir, Pire, Patras, Brin-
disi, Venedik, Trieste . 

MERANO Cumartesi 18 Tem· 
muz saat 17 de Burgaz, Var
na, Köstence, Sulina, Galatz, 
lbrail, Sulina, Köstence, Var
na, Burgaz. 

CALDEA Çarşamba 22 Tem
muz, saat 17 Burgaz, Varna, 
Koslence, Sulina, Galatz, fb
rail. 

AVENTİNO Perşembe 23 Tem· 
muz saat 17 Pire, (Patras) 
Napo}İ, Marsilya, Cenova. 

FENICIA Perş . 23 Temmuz 
saat 17, Kavala, Selinik, Go 
los, Pire, Patras, Ays•uanda, 
Brindizi, Ankona, Venedik 
Trieste ' 

CELIO Cuma 24 Temmuz 
saat 9, Pire, Brindizi, Vene: 
cUk, Trieste 

İSEO Perş. 30 Tem. saat 17, 
Burgaz, t V arna, Köstence, 
Odesa, Batum, Trabzon, Sam 
sun, Varna , Burgaz 
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les avantages procures par notre journal 
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En delıors de son contcmı, le «Münakasa Ga:elc· 
ıi» o(frt <İ ses abonm;s /es auantayes suitJanls: 

1.- il publie en supplhııent le le:rfe en français 
1e loutes les lois, dt•crcls-loi, lraill's ele commcrce, 

~:.::;·~~:.:: ,,~st de~ conlingenlernents ele. el fes .'Wllmel gralui
acment a se.~ al;onm;s. 

2- il met gracie1Lseme11t <l la disposilion de ses 
n_es un spfrialiste en malii>re jisn1lc. capable el 

).'.-~liaau.~r.ım~nte, pour toute consııltalion, afin de n;soııdn· 
qllesfıons epİneLISt'S de (ise ef d'impôf. 

1 
~· l~e Bureau de Tradudioil «Poliylol» effcrlm·, 

""'11•-"'.il'"' ntentıon de nos al>onm's wıe escompfr de /O 
ur cent dans leurs travaux de traduclion t'l de coph·. 
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B) Atl.iudications a la Surenchere 
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- nivellement des terrains se trou
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1 
ConıtrQdf0 R. t' n- epara ıon 

1 
~ravaq Publics,Materiel de 
onstructıon Cartographie 
Badiı_;;-- . 

de T S 1ll•are de la statıon 
t d. f. F. d' Ankara et pein· 
ure es enet p 049 7? 

C t 
res. rix est. 1 , , 

au. prov 78 • . C · ,n L. Adj. de gre 
a rre. onı el l o· . p . oipale d · e a ırectıon rın· 
· d "~eı P. T. T. d'Ankara, 
ıeu ı, 4>-7-936 a 15 h. 

Reliquat d- . 
du b•ti e la constructıon 

a lllellt de la Direction du 
rroupe de .... 'kk ı· p . 
9077 75 

l'\.lrı a e. rıx est. 
Com' d' caut, prov. 680,84 L. 
Gen6ral Adchat de la Oirection 

e eı Fabriques Militai· 
rea, vendredi 24-7-936 a 14 h. 
Cah. deı cb . 1 C . . · a a dite ommıs-
aıon, au priı. de 23 p. 

Conatruet· -d 1 • . 
d

•• d K ıon u ycee ıncen-
ıee e ..... h . 

L ( v l ~- ya. Prıx est. 29968 

4
5
00

;, eur totale estimative Ltqs. 
İ·ıCıut. prov. 2250 L. Adj. 

1~01• P 1 cachete. Faute de sou· 
mı11ıonnıire ı d l' d' d 6 
7

_
9 

. ora e a 1· u · 
~6• celle·cı a ete prolongee de 

lS ıours. Elle aura done lieu le 
mar~i, 21 7-936 a 15 h. a la Di· 
rectaon du Lycee de Kutahya. 

vant derriere le Ministere de l'ln· 
terieur a Ankara. Prix el!t.4128,76, 
caut. pro~. 310 L. Com. d' Achat 
du Ministere de l'lnterieur, jeudi 
30-7-936 a 15 h. 30. Doc. requis 
au Bureau de l'Economat de ce 
Ministere. 

Conıtruction d'un bitiment 
aux salines de Melefan (pres 
Siird) pour abriter les bureaux 
administratifs deı Monopoles et 
d'un Oepôt. Prix est. 7460,73, 
caut. prov. 559,55 L. Direction 
lndependante des Monopoles de 
Siird, lundi 21-7-936 a 16 h. Calı. 
des eh. projets ete. a la Direc· 
tion susvisce a Siird ou a la Sec-
tion Centrale Technique du Sel 
a Ankara, moyennant 37 P. -Conıtruetion d'un tour de 
parachute a Ankara. Prix est. 
44947,50, caut. prov. 3371,06 L. 
Adj. sous pli cachete. Siege Cen
tral de la Ligue de l' Aviation a 
Ankara, 31-7-936 a 15 h. Seuls 
peuvent concourrir les architectes 
et les inıenieurs diplômes. Cah. 
des eh. au prax de 25 L. au Sie
ıe d' Ankara et a la filiale d ' ls· 
tanbul de la Ligue de l'Aviation. 
(Voir detailı dans la partie tur
que du journal, rubrique "lntaat,,). 

Amenaae==ta et installation 

LNUDI 

2 

--~ ' 
Machines, Moteurs, Acces· 

soires et Huileı pour 
Machine 

Accessoires de monlre ele 
contrôle de vitesse de locomo
tives. Prix est. 4127,97, caut. 
prov. 309,60 L. Adj. sous pli ca· 
chetc. Adm. Generale des Ch. de 
Fer de l'E.tat a Ankar.ı, jeudi 13-
8 936 a 15 h. 30. Cal:ı . des eh. 
gratuitement au Service des Ap
provi sionnemcnts a Ankara et au 
Bureau des Rcceptions et des Ex
peditions a Haydarpacha. 

Une arroseuse. convenant a 
l'cxtinction d'incendie et pour ar
roser les rues, pouvant contenir 
2,50 tonnes d'eau, a acheter par 
voie d'ai:ljudication , par la Muni· 
cipalite d'Ourfo. La marchandise 
sera livree a Mersine (taxes doua· 
nieres exclues) et la contrevaleur 
sera payee en 3 versements. S'a
dresser juııqu'au 27·7-936, au plu· 
tard, a la Municipalite d'Ourfa. 

-3 -

Habillement - Lingerie - 1 

_____ .. c __ haussures et~ __ I 
Uniforme pour )es huissiers 

de la Municipalitı; d' Ankara, 34 
costumes. P:·ix est. 680, caut. 
prov. 51 L. Com. Permarıente de 
la Municipalite d' Ankara, vendre
di 24·7-936 a 10 h. 30. Cah. des 
cah. et 6chantillon a la Direction 
de l'Economat. 

Culotte de sport 150 pieces a 
110 P. 

Flanelle de sport 150 p. a 60 
P. 

Soulier en caoutchouc 150 p. 
a 180 P. 

Pantalon blanc pour tennis 
25 p. i'ı 275 P . 

Adj. ouverte. Caut. 7,5 pour 
cent. Com. Administrative et des 
Encheres, siegeant au Rectorat 
de l'lnııtitut Superieur d' Agricul· 
ture a Ankara, lundi 27 7-936 a 
15 h. Echant llon et cah. des eh. 
a la Direction dudit lnstitut. 

4 

Bois de Construction, 
Planches ete. 

Cah. dea eh. et doe11ment geces· 
aaireı a la Direction des Travaux 
Public~ duVilayet, moyennant 1,5 
L. (Voır detaılı dans la parti• 
turque du journal, rubr. "lnşaatn)• 

Fouille, co~ement au plan 
et profil dreııeı, pour adduction 
~ Eaux de Source de "Dutlu,, 
8 11750 metrea de distance de la 
ville de Konya. Prix est. 5914,03 
L. Caut. proy, 7,5 pour cent. Adi. 
ıous pli cache~ ~~ la, .)4u• 
n1cipalite de Kobya{ ''1,~W 
9$6 a U h. Pour p\uı uapı.. roa· 
~-~ta s'adreıaer a Yhıre· 
Dl.at -llk:ipal de Konya. 

a la Fabrique de Diibali des Mo· 
nopoles. Prix est. 14877,14, caut. 
prov. 1115, 79 L. Adj. sous pli , 
cachete. Com. d'Achat de la Dir. 1 
Generale des Moaopoles d'lıtan • 
bul a Kabatache, lundi 27-7·936 a 

Bois de sapin kilo 3 millions, 
pour la garnison de Kars. Prix 
est. 45000, caut. prov. 3375 L. 
Adj. sous pli cachete. Com. de 
l'lntendance Mılitaire de Kars, 
mardi 28-7-936 a 10 h. 

- 6 -

Combustible, Charbons, 
Car bur ant. 

-

11 h. Cah. des eh. a la Section 
desConstructions des Monopoles, 
au prix de 75 P. 

Travaux d' amenagement danı 
Uı~lfllı•cı... Prix 

Benzine 150 a 200 bidons, pour 
les besoins annuels de l'lnstitut 
Superieur d' Agriculture a Ankara. 
Prix est. 4.60 L. le bidon. Caut. 

Nos supplements gratuits 
Nous donnons cwec le numero d'aujourd' 

supplt'ml·nt graluits <İ nos abonnfs les te.rtes 
1) At'cord de Contirıgenft>menl et de Cor71 

tiorı erıtre la Tıırquie el la Norvt•ye. 
'2) Accord Commerdal et <fr Clearim} 

Ttll'<JUic el la Fin la m/e, ai nsi quc l' ave~anl 
protocoles y relalif's. 

Vı lrmlucliorı de ces docıımenls a/nfii que 
la /,oi fuisant annl'.l'e <İ la Loi No. Ji(J,} rel 
la reprcssinn cles framles dans le conmwrc 
'Jll'au conlrdle el ,; la smwcyarcle dcs e.l'po 
sonl en ucnte mı pri.r de 2.j Piastres, c/zacurı 
rıos l>ur{'(lll.l" <İ Gulala el dans /es principalı 
ratrlt'S . 

-6- l Lit en coton de 12, 

1 
90 x 200 ; 50 piece•· 
L. (a rai11on de 12 L• 

Un compresaeur~-p-o_u __ r_s_o_u_f-fl-er- Couverture en coto1J 

Divers 

les betes tuees a l' Abattoir 1 Oim. 140 x 190, piecel 
d' Ankara. F'rix est. 330, caut. est. 361 L. (a raisoP 
prov. 25 L. Com. de la Munici- la piece). 
palite d' Ankara, vendredi, 24·7· Oreiller en cotoO 
936 a 10 h. 30. Cah. des eh. au Dim. 40 x 90. Piecel 
Secretariat de la dite Municipalite. est. 168 L. (a raiıo• 

Blanehisaage de 20000 a 24000 
pieces de lin~e de l'Ecole Supe· 
rieur du Commerce Mariti111e d ' ls
tanbul. Prix est. 2,40 P. la piece. 
Com. d' Achat de la dite Ecole, 
lundi 27-7·93tJ de 14 a 17 h. 

Colle d'amidon extrait de 
mais, kilo 10600. Adj. de gre a 
gre. Caut. prov. 7,5 pour cent. 
Com. d' Achat de la Direction 
Gen ' rale des Monopoles a Kaba· 
tache, mardi 28-7· 936 a 15 h. 
Echantillon a la dite Commission. 

Carafe d'eau 100 pieces a 85 
P. 

Asaielte 100 pieces a 45 P. 

Plats 100 p. a 45 P. 

VerrP. d 'eau 200 p. a J2 P. 

Tasse a the avec platı, 50 p. 
iı 25 p. 

Cuillere a the 50 p. a 25 P. 

Aasiette en cuivre pour pain 

50 ~· a 85 P. 
Grande cuillere en cuivre 100 

p. a 25 P. 
Cuillere 50 p. a 45 P. 
Fourchette 50 p. a 45 P. 

Couteau 50 p. a 75 P. 
Theiere en cuivre 30 p. a 

300 P. 
Adj. ouverte. Caut. 7,5 pour 

cent. Com. administrative et 
d' Enchere, siegeant au Rectorat 
de l'lnstitut Superieur d' Agricul
ture a Ankara, lundi 27 7 936 a 
14 h. Echantillon et cah. dea 
eh. a la Oirection de l'lnstitut. -

Linoleum de 2 metres de lar· 

la piece). Le cotoıı • 
etre de provenance d 
premiere qualite. ~d 
Caut. 7,5 pour ceııt• 
ministrative et d'E M 
geant au Rectorat 
Superieur d' Agricultu 
ra, lunda 27-7 .936 A 
des eh. et echantilJoP 
tion de cet lnıtitut• 

B) Adjudications 
a la S 

La Societe d'f.)ectf 
kara met en v~nte 5 
cristaux de 6 111 dl 

des tabks et acc•ıd 
ses. Lea offreı ıoot 
qu'au 2 )-7-936 a 12 

Çinili Rıhtım baJI 
Rıhtım Tel~ 

Amıterdam • Ko 
Neerlandez dö ~ 
vapör Anverı, ıto 
materdam ve Halll 
kında hareket. 

VULCANUS.., 
6 ili 11 T

CERES vapuru 
18 ili 23 'f. 


