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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin 

3 AYLIGI 

6 " 
12 

" 

Kuruş 

450 
850 

1500 

Ecnebi memleketler için 
12 aylığı 2700 

Sayısı S kuruş 
Reımi makbuz bedeli olma-
yan tediyat makbül değildir. 

Yıl: t Sayı : 225 

İÇİNDEKİLER: 

a) Münaka...;alar 

Erzak, Zc:hire, Et, Sebze v. s. 
İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Kereste - Tahta v. s. 
3 
4 
5 
6 
7 

Mobilya, Ev ve Büro eşyaları muşamba halı v. s 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v, s. 
Müteferrik 

b) Müzayedeler 
Müteferrik: 

2 Emlak 

a) MÜ N A K A S A L A R 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatından: 

1- Eksiltmede olan iş: Pınarhisarın ()()(),000 kilo yulafı . 

2 İhalesi pazarlıkla Vizede yapılacaktır. 
3 Yulafın bedeli 37500 liradır. 
4- İlk teminatı 2813 liradır. 
5 İhalesi 29-l 'l-936 günü saat 15tedir. 
() Şartname her gün Vize Satınalma Komisyonunda arzu 

edenlere gösterilmektedir. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Ankara garnizonu kıtaat ve müessesatı için 16000 kilo sade 
yağının 29-12-936 salı günü uat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. Sadeyağının tutarı 1 t)OOO lira olup ilk teminatı 1200 
liradır Şartnamesi her gün eksiltıneıi yapılacağı Ankara Le\'a
çım amirliği satınalm.ı komisyonunda parasız görülür. 
İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vuika ve te
minat makbuzlarını havi zarflarını belli gün ve uatten bir saat 
evveline kadar komisyona vermeleri. 

Karacabey Merinos Yetiştirme Çiftliği Direktörlüğünden: 

1- Karacab~y Merinos Yetiştirme Çiftliği ~ayvanatı ihtiyacı 
için 132000 kilo yulaf, 860\)() kilo arpa , 19000 kılo susam küspe
ıi ve 30000 kilo mısır kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur · 

2- Yulafın beher kilosuna 6 kuruş , arpanın beher kilosuna 
6 kuruş, susam küspesinin beher kilosu~a .5.50 kuruş ve mısırın 
beher kilosuna 5 kuruş fiat tahmin edilınıştır. 

3- Eksiltme 30-12-936 tarihine müsadif çarşamba gunu aaat 
·· kk'l Merinos Yetiştirm e Çift 14 te Karacabey Harasında muteşe ı -

liği s.ıtınalma komisyonunca yapılacaktır. 
4- Muvakkat teminat miktarı 1200 liradır . 
~ i t kl'l · ·· d k da adı geçen komisyona 2490 
a- ı e ı erın o gun e yu arı t tmeleri ilan olunur. 

sayılı kanunun tarifatı dahilinde müraca e 

Erzincan Askeri Satınalma Komisyonundan: 

- 450 bin kilo ekmeklik fabrika unu pazarlıkla satın 
nacaktır. 

2- Muhammen bedeli 67500 liradır. 

ah-

3 - İlk teminatı 4625 liradır. l \ 
· ·· ·· saat de Er-4 - Pazarlıkla ihalesi 28-12-936 pazartesı gunu 

zi ncanda aa. satınalma komisyonunda yapılacaktır. d 

5 l. t kl' l · ' h l - ·· t · düstri odasın a kayıtlı - s e ı erın ı a e gunu ecım ve en 
bulunduklarına dair vesika ibraz edeceklerdir. . .. b" . 

6 - Bunun ihalesinde tekarrür edecek bedelinın uçt~ ır~ nis-

b . d t . k b .1. d ·· ı hh"de avans verılmcsı şart 
etın e ve emınat mu a ı ın e mu ea ı 

konulmuştur. 
1- Şartnamesini almak istiyenler bir adedini 3.18 kuruş mu·i 

kabilinde komi ıyonumuzdan alırlar. 

2-İnşaat- Tamirat·Naiıa işleri veMalzemesi-Harita 

Nafıa Vekaleti Van Su İşleri Etüd Heyeti .Şefliğinden: 

Cumhuriyet gazetesinde 28 11, 1, -t, 7 12 936 tarihlerinde ilan 
edilen v~ münakasasına talib çıkmıyan Van şehri civarını sula
yacak Şamran sulama kanalının hafriyat ve imalatı sınayiye in
şaatı münakasası ayni şartlarla ve 11-12-936 tarihinden itibaren 

IO gün müddetle uzatıldığı ilan olunur. 

İstanbul Belediyesinden 

Keşif bedeli 434 lirıl 19 kuruı olan Kadıköyünde İkbaliye ma-

' GAZ~TESİ 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

PAZARTESi 

hallesinin Nahitbey sokağı kaldırımlarının tamiri pazarlığa ko
nulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi Encümen kaleminde gö
rülebilir. İstekliler 32 lira 56 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 18· 12-936 cuma günü saat 14 te Daimi Encü
mende bulunmalıdırlar. 

Posta Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğünden: 

A - Eksiltme-ye konulan iş : Ankarada Yenişchirde Devlet 
mahallesinde ve Temyiz mahkemesi yanında yapılacak Po!'lla, 
Telgraf ve Telefon binası inşaatı. 

İnşaatın keşif bedeli 78,666 lirıt :l6 kuruştur. 
B - Bu işe müteallik umumi, fenni şartname, inşaat fenni 

şartname lahikası, keşif hulasa defteri, kalorifer sıhhi tesisatına 

ait fenni şartname, kalorifer sıhhi tesisatına ait umumi şartname 

elektrik tesisatı şartnamesi , elektrik tesisab sar tnamesi , elektrik 
tesisatı şartnamesi, elektrik tesisatı lahikası , yedi aded plan, ek· 
sillme şartnamesi , mukavele projeıi ve Bayındırlık işleri genel 
şartnamesi 3 lira H3 kuruş bedelle Ankarada Po!lta T. T. Levct
zım Müdürlüğünden ve İstanbulda P. T. T. Levazım Ayniyat 
muavinliğinden alınabilir. 

C- Eksiltme 7- 1-937 tarihinde perşembe günü sa et 15te P. 
T. T. Umumi Müdürlüğü binası içinde toplanacak Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonunca yapılacaktır. 

D- Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
E- Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 5184 lira muvakkat 

teminat vermesi , 
F - İsteklilerin aşağıdaki şartlRrı haiz olduğunu isbat etmesi 

lazımdır. 
1- 2490 numaralı kanunda yazılı vcsaıki göstermesi , 
2 Nafıa Vekaletinden alınmış yapı müteahhidligi vesikası 

gösiermesi ve yaptıgı en büyük işin bedeli 50,000 liradan aşağı 
olmaması lazımdır. 

İhale gününden laakal sekiz gün evvel Nafıa Vekaletinden 
talebede bulunmamış olanlara işbu ehliyet vesikası ita olunma
yacağının ve binaberin eksiltmiye iştirak edemiyeceklerinin na
zarı dikkate- alınması İcab eder. 

3 - Müteahhidin bizat diplomalı mühendis veya mimar bu in
şaat ve tesisatın fenni mesuliyetini deruhte eylediğini ve muka· 
veleye bu şartla imza koyacağını havi bir taahhüdnamesini ibraz 

ey lem esi lazımdır. 
G Teklif mektubları yukarda C fıkruında yazılı saatten 

bir saat evveline kadar Ankarada P. T. T . Umum Müdürlüğü 
binası içindeki Arttırma ve Eksiltme komisyonu Reisliğine 
mukauz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek 
ınektubların nihayet yukarıda C fıkrasında yazılı saate kadar 
g'!lmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kııpatılmış ol· 
maaı lazımdır . Postada vaki olacak geçikmeler kabul edilmez. 

Ankara Valiliğinden: 

Keşif bedeli 27150 lira tutan Çubuk Baraj yolunun mebde
inden altıncı kilometreye kadar kısım banketlerinin parke taşla
rile kaplanması işi 4-1-937 pazartesi günü saat 15 te Ankara Na
fıa Müdürlüğü Eksiltme komisyonu odasında ihalesi yapılmak ü . 
zere kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. 

Muvakkat teminatı 2036 lira 25 kuruştur. 
Eksiltme şartname ve teferrüatı Ankara Nafıa Müdürlüğünden 

125 kuruş mukabilinde verilecektir. 
İsteklilerin teklif mektubları ve Ticaret Odası vesikası ve mu

vakkat teminatları ve Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik 
vesikasile birlikte -l- 1-937 pazartesi günü saat 14 e kadar Eksilt
me komisyonu reisliğine müracaatleri lazımdır. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Yapı: Harp okulu ahırlarında tavanlanma ve Erat halası yapı ışı 
pazarlığa konmuştur. Keşif tutarı 14639 lira 45 kuruştur. Keşif, 
proje ve şartnamesi · parası karşılığında inşaat şubesinden alına
caktır. İhalesi IH-12-936 cumartesi günil saat 11 dedir. İlk temi · 
nalı: 1098 liradır. Ekıiltmeye gireceklerin ilgili bulunanlar 2490 
ıayılı kanunun 2 ve 3üncü maddelerinde istenen belgelerle bir
likte bu gibi işleri yaptıklarına dair Nafıa Vekaletinden alınmış 
veıikaları hamil bulundukları halde pazarlık giln ve vaktında M. 
M. V. aatınalma komisyonuna gelsinler. 

Ankara P. T. T. Başmüdürlüğünden: 

Emniyet müdürlüğünün karşısındaki eski postan,.nin yanında 
bulunan dairemize ait garaj pazarlıkla tamir ettirilecektir. Keşif 
bedeli 245 lira kırk kuruştur. Buna ait şartname yazı iıleri büro
mu~da hergün görülebilir. 

isteklilerin teminatlarile birlikte 18-12-936 cuma günü saat 
15te komisyonumuza müracaatları. 

"' • • 
Cibalideki çocuk yuvasında tadilit yapılacaktır. Bak İnhisnr

lar U. Müdürlüğü illnlarına . 
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İDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İdarehanemizde görüşülur 

Telegr. : İıt. MÜNAKASA 
Telefon : 42425 

Posta kutusu N. 1261 

14 Birinci kanun 1936 

MONAKASA GAZETESİ 
Sayın Karelerine 

Şeker Bayramını Kutlular 

Bayram günleri Gazetemiz intişar et
rniyeceklir. 

ı-.___-=--~---.;;~~--~~~ 
3--Mensucat - Elbise · Kundura Ça maşır v.s. 

İstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: 
Müdüriyet-Algarna-kılavuzluk müstahdemini için dairede mev

cut kumaş nümunesinden olmak üıere 75 takım elbise 10 takım 
gemici muşambası. 10 takım da tulum ve bir kaput yaptırılması 
açık eksiltmeye konmuştur. 

Talihlerin muha:nmen bedel olan 139') liranın yüzde 7,5 te· 
minatı muvakkatesi olarak 103 lira 85 kuruşu yatırdığına dair 
makbuz veya banka mektubile eksiltme günü olan 29 12 936 sa
lı günü saat 16 da Galatada Deniz Ticaret Müdürlüğü binasında
ki ın~tellekkil komisyona ve kumaşı ve şartnameyi görmek ıize 
rede idare şubesine müracaatları ilan olunur. 

Ankara ~lektepler Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 
'Sıyasal Bilgiler Okulu talebesi için kumaşı mektepten veril

mek üzere azı 100 ve çoğ'u 200 paltonun imaliyesi eksiltmiye 
konulmuştur. 

Muhammen fial beher palto için 10 liradır. İlk teminııt 150 
liradır. Eksiltme 284 12·936 pazartesi günü saat 14 de Ankara 
mektepler muhasebeciliğinde toplanan komisyonda yapılacaktır. 
Şartnamesi hergün mektep idaresinde görülebilir. 

, 4·Kereste, tahta ve saire 

Ankara P. T. T. Başmüdürlüğünden: 

Mıntaka telgraf hatlarını 93i yılı tamirine muktazi 2305 tane 
telgraf direği K . hamamda ek iltmeye çıkarılmıştır. Ek iltme ka
palı zarf usuliledir. Muhammen bedeli 8567 lira 50 kuruştur. 

Bunn ait şartname yazı işleri büromuzda ve K. Hamam Tel . 
graf·merkezinde her gün görülebilir. 

İsteklilerin 19-12-936 cumartesi günü saat 11 de yü:ıde 7,5 te
minatları ve mühürlü teklif mektublarile Kızılcahamam P. T. T. 
binasında müteşekkil komisyona müracaatları . 

5-Mobilya, fv ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

Adliye Vekaletinden: 

Temyiz mahkemesile vekaletin oturduğu Yenişehirde kain 
binanın koridorlarında konmak üzere 120 santimetre genişliğin
de kokudan 500 metre alınacaktır. Muhammen bedel beher tul 
metresi 325 kuruştan ceman 1625 liradır. Muvakkat teminat 122 
liradır. İhale 28-12-936 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 
de Temyiz binasında levazım miidürlüğü odasında mubayaat ko
misyonu tarafından yapılacaktır. 

İsteklilerin şartnamesini görmek üzere hergün vekalet leva
zım müdürlüğüne ve ihale günü muvakkat teminat makbuz ve · 
ya mektublarile birlikte mübayaa komisyonuna müracaat etme
leri ilan olunur, 

6 . Mahrukat - Benzin - Makine yağlan ve saire 
~---- --

İstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüz motörleri için 20-30 ton benzin kapalı zarfla 
ve klavuzluk motörbotu için d : 10-16 ton motorin açık eksiltme 
ile mübayaa edilecektir. 

Benzinin muhammen bedeli 7500 lira olup yüzde 7,5 teminatı 
muvakkatesi 562 lira 50 kuruş ve motorinin muhammen bedeli 
1000 lira olup yüzde 7,5 teminatı muvakkatesi 75 liradır . 

Benzin ve motorine talip olanların teminatı mu \ akkatelerini 
yatırdıklarına dair makbuz veya banka mektublarile yevmi mü
nakasa olan 28-12-936 salı günü saat 14,30 da Gnlatada Deniz 
Ticareti Müdürlüğünde m~leşekkil komisyona ve şartnameyi al· 
mak üzere de Müdüriyet idare Şubesine müracaatları ilan olunur. 

Ankara Valiliğinden : 

1 - Muhammen bedeli 4600 liradan ibaret bin teneke benzin 
açık ekıiltmeye konulmuştur. 

2- Ekıiltme 28-12t936 tarihine rastlayan pazarteıi günü saat 



Sayfa 2 
== 

15te Ankara v·ı. . 
3- İ t kl'l 1 _ayetı Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

ı e ı erın 34 l' 50 k 1 k vesikalarile b. 1. • ıra uruş u teminat ve ticaret oduı 
meleri. ır ıkte 28-12-936 da Vilayet Daimi Encümenine ıel-

4- İstekliler b . 
Müdürlüt- d enzın evsafına ait şartnameyi vilayet Nafıa 

un e her gün ıörebilirler. 

• 3500 k. greı y ,. • • 
Devlet D . a&ı alınacaktır. Bak· 

emır yolları idareıi ilanına. . 
Müteferrik ıülununda 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 
.!·Müteferrik -
Devlet o . 

tınıryoUa L' . . 
M h rı ve ımanları işletme U . idaresinden: 

u aınnıe b d 
ru l n e ellerile 'kt P ma zeıne h mı ar ve vasıfları aşağıda yazılı 4 gu-
P•zarteai ııün- er gurup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 28-12-936 
nu .tarafındanu ,•aakt IO da Haydarpaşada 1 inci işi tme komiayo-

l çı ek ·1t · k ıteklilerin m 1 sı me ıle ıatm alınacaktır. 
•nunun tayin a ztte·rrı·e hizalarında yazılı muvakkat teminat ile 

mu 'b· e ığı . k J cı •nce işe . vesı a arı ve kanununun 4 üncü maddeıi 
nam gırıneye tn . . k 

. e vernıeleri 1• anıı anuni bulunmadığına dair beyan 
11111Yonu tarafınd azıındır. Bu işe şartnameler 1 inci işletme ko· 

1- 20oo 1( ak~· parasız olarak verilmektedir. 
vakkat t . g. ulçe kal h · · 

errıınatı 259 ay mu ammen bedelı 3460 lıra ve mu· 
2 - 190() 1 2 liradır. 

120 k'l adet kale 1· . 1 Ornetrelik h ın 1 sıstem sürat kontrol saati bandı JOO ve 
natı ı 12 ı· mu arnrne b . · k · ıra 95 k n edelı 1506 lıra ve muvak at temı-

3- 3.50(} uruştur. 
ve mu le Kg. Gres Y•"' . , . -va kat teın· ısı muhammen bedelı 467 lıra 2J kuruş 

4- 47()() ınatı 35 I' 
1645 . Kg llluht . ıra 5 kuruştur. 

lıı-a ve nıuv kk elıf eb'atta kurşun levha muhamm~n bedeli 
a ıt teınioatı 123 1 2 liradır. 

• Muhaırırn * • 
lcutu ·ı ~n bedeli ı 19 1 e uuvu ıd d er 33 lira 72 kuruş olan 450 aded ebonit 
Perteınbe gürıu ıae t ebonit yan, ön ve arka parçalan 31-12-936 
Yonlu tarafından a klOda Haydarpaşada Birinci İşletme Komiı-
t . ıtcklilerin 145aç

1
1
• ek•iltme ile satın alınacaktır. 

•yın ett' . ıra 50 k 
ite . •tı \'eaikal uruş muvakkat teminat ile kanunun 

111 1 i•~ınete llıan·~rkı ve kanunun dördüncü maddesi mucibince 
t erı 1. ıı an • b 

8 . azımdır. unı ulunmadığına dair beyanname ver-
u 1•e ait 

tarafınd t•rtnaın H 
•n Par1112 1 

c aydarpaşada Birinci işletme Komiayonu 
0 •rak verilmektedir . 

Jandarrna G 
enci Komutanlığı Ankara Satınalma 

Bir t Komisyonundan: 
Yap, •neıinc 125 
IO d:•Yan tnüteahı .kuruş paha biçilen 11000 matra taahhüdüna 

Ş Pazarlıkta ııd hesabına 30-12 936 çarşamba günü ıaat 
•ttn ••tın ı zarJııı. •ıncıi ko . a ınacaktır. 
•

11'la a' lllııtyond l b' k l 1031 ı· .•rtnck 1 r an parasız a ına ılece o an matra pa-
koırıiı~~a 25 kuruş~u't.nlerin yukarıda yazılı gün ve saatinde 

ha başvurm 
1 

ılk teminat makbuz veya banh mektubile 
a arı. 

'- a· M M. V. Satı l K . d h •çilen d . na ma omısyonun an: 
azı açık k e erı 1978 1 

2 e •iltınc .1 ira olan iki tane elekro Gardiograf ci· 

3 - Ekıiltrneai 3~e ••tın alınacaktır. 
:.: itle teminat 1~·~36 Çartamba günü saat 10 d•dır. 

lınab'l· Şartnanıcaj h lıra 35 kuruştur. 
1 ır er a'Ü M M V 1 k · d 5 ' n . . . satına ma omısyon a a · 

k ._ Eksilt 
•nund .. ıneye girec ki . • . . 

alnıa k a ~oıterilen v ~ erın kanunı ılk lemınat ve 2490 sayılı 
0ınııyonunı t1••ıkle birlikte belli gün ve saatında satın 

a-e ıneleri. 

D Mersin Baytar o· kt" l" w .. d 
•mıılık 1 ıre or ugun en: 

itek o arak köyt 
E ayt•rı satın al ere datıtılmak üzere 12 baş Kıbrıs cinai 

b• . Vaa.f, tnuh ınacaktır. 
ırınci k· •rnınen bed . 

ihcre i anun yirmi beş- ~lı •fağıya yazılan bu eşek aygırları 
tur. çel Vilayeti dai~~cı c~ma günü aaat 15 de ihale edilmek 

Mu k 
1 
encuınenince açık eksiltmeye konulmnş-

.. va kat t · 
a-orınck " eınınat mikt - . 
Daiın· Euıerc Baytar o· •rı 12a liradır . isteklilerin şartnameyi 

ı n " ırekt" I" cuıncne ba or utüne ve ihale günü belli ıaatte 
ş vurınal . 

arı ılin olunur. -Eşek A w -

1- Re k . Ygırlarınm evsafı 
2 n , sıyah, •tıı b 
3 - Ya, 2- 6 ' urun ve gözleri etrafı beyaz 

- ~oy: 134 SM 4- lnc'k ' 
5- S ~ Çcvreıi: 17 
6- Sa ır Çevreai: 140 
7 atrı düz ve 
- Tırnaktır _Y• az meyilli 

8- Gö1." •aglam ve ö - ·· 
9 & uı lleniı . Zlırıuz. 

- Bacak} amudıyet y 1 d 
10- D •r uzun olmıya k o un a ve mafullar genİf. 

140 lirada •~ızlık e•ek ayr~r~ ' vucut yerden yapılı olacaktır. 
n utırı 168() liradır. arının muhammen bedeli, beheri 

Milli M"d f 
ı- He u 8 ~a Vekaleti s . 

yük ve 2cJ••ne bıçilen ederi 13 ~tına.ima Koınısyonundan: 
250 O(J .00() tın~ kü "k . 00 lıra olan IOıı.ooo tane bü-;;.000 'ta~~ t;nc küçük ç~ad~:: \':e I00.000 tane büyük madeni 

arkandırak d .. 2.300.00() tane kemik ve 
kopça kapalı tarfla alına ~trne ile 200.000 tane erkekli ve difili 

2- Şırtnanıesini ca br. 

J • h - .. P•raıı2 alm k .. 
yen erın ergun oğleden a ve orneklerini ııörmek iıti· 

3 - ilk teminat nıikd •onra konıisyona ifelmeleri . 
• - İhalesi 28·12·936 arı 975 liradır. 
.. Pazarte1 · - - 11 5- Eksiltmeye gireceklerin 2~~unu saat dedir 
ddelerinde yazılı belıele . 'lk ~ay.lı kanunun 2 ve 3üncü 

ma .h l atinden e rı 1 temınatlarile birlikte teklif mek
tublarını 1 1 e ·~ n az bir •aat evvel M. M. V. Sa. Al. 
ko. na vermeJerı · 

MÜNAKASA GAZETESİ 14 Birinci kanun ~ 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden~ YEDELEA 
1 1- İdaremizin Afyon Karahisarında 

21735 lira 57 kuruş keşif bedelli Müdürlük 
şaatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

yaptıracağı 
binasının in· 

1-Müteferrik 

İnhisartar Umum Müdürlüğünden: 

Paşabahçe fabrikaaında mevcud 600 aded boş bidon 28-12- 936 
tarihine raathyan pazarteıi günü saat IO da pazarlıkla satılacak

tır. İsteklilerin bidonları ıörmek üzere hergün Paşabahçe fabri
kasına paxarlık için de tayin olunan gün ve saatte yüzde 15 gü

venme paralarile birlikte Kabataşta inhisarlar Levazım ve Mu· 
bayaat şubesi Müdürlüğündeki Salış Komisyonuna müracaatleri. 

Karacabey Harası Müdürlüğünden: 

Anadan ve babadan yarışçı 935 doğumlu biri erkek biri dişi 
olmak üzere iki baş safkan İngiliz tayı açık arttırma suretile 3 
ikincikanun 937 pazar günü Hara mer:itzinde satılacaklardır. 

Muvakkat teminat 75 liradır. İsteklilerin mezkür gün Hara mer
kezinde bulunmaları ve tayların pedigirilerini görme~ istiyenl~rin 
daha evvelinden Hara merkezile Ankara, Bursa, lstanbul, iz-

mir Baytar İşleri Müdürlüklerine müracaat etmeleri ilan olunur. 

İstanbul İkinci İcra Mem urluğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesine karar ve 
300 lira kıymet taktir edilen Buik marka 28 model kapalı otomo
bil Beyoğlu Taksim Merkez garajında 22-12-935 tarihinde salı gü· 
nü saat J4ten 15 e kadar birinci açık artırma surelile paraya 
çevrilecektir. iıtiyenlerin ayni gün ve ayni saatte mahallinde ha
zır bulunacak memuruna müracaatları itan olunur. 

2-Emlak 

İstanbul Defterdarlığından: 

Çakmakçılarda Dayhaatun mahallesinde büylik yeni hanının 
orta katında 58 numaralı odanın 16 da 12 payının parası peşin 
ve sırf nakit verilmek şartile 150 lira muhammen bedel ü:z:e&in· 
den açık artt rma usulile satılacaktır. İsteklilerin 21 · 12·93() pazar· 
tesi günü ıut 14 te yüzde 7,5 pey akçelerile Milli Emlak Mü· 
dürlüğünde toplanan komisyona müracaatları. 

İstanbul Belediyesinden: 

Satılık Muham. ilk 
kirası teminat 

Heyl:eliadada Vah mahallesinin Ay yıl 

dız sokağında eski Belee-iye mevkii 
Çatalcanın Büyük çekmece mahallesi· 
nin İstanbul ıokağındaki 1 No. lı depo 
Kapalı çarşıda GeHncik sokağında 27 
numaralı dükkan 

36 

36 

12 

2 70 

2 70 

o 90 
Yukarda semti senelik muhammen kiralarile ilk teminatları ya 

zılı olan mahaller teslim tarihinden itibaren 937 veya 938-939 
seneleri mayıs sonuna kadar ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık 
arttırmaya konulmuşlardır . ŞartPameleri levazım müdürlüğünde 
ıörülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 28-12-936 pazartesi günü saat 14 de daimi 
encümende bulunmalıclırlar . 

İstanbul Belediyesi ilanları 

Keşif bedeli 1512 lira 90 kuruş olan cinci meydanında 
temizlik işleri ahırlarına ilaveten yapılacak anbar ve sa

manlık açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakı ve şart
namesi levazım mlidilrlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 
N. lı kanunda yazılı ve ayrıca Belediye Fen işleri mü· 
dürlügünden alacakları Fe:ı ehliyet vesikalarile 113 lira 
47 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
24-12·936 perşembe günü saat 14 de daimi encümende 
bulunmalıdırlar. (B) 493 

• * • 

Temizlik amelesi için yaptırılacak 1000 çift çizme 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bu çizmelerin hep
sine 7250 lira bedel tahmin olunmuştur. Şartnamesi le
vazım mtidürlüğünde görülebilir. Kapalı eksiltme 24· 12-36 
perş~mbe günü saat 15 te Daimi Encümende yapılacak· 
tır. istekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 543 li· 
ra 75 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile be· 
raber teklif mektuplarını havi zarflarını yukarda yazılı 
günde saat 14 e kadar Oa!mi Encümene vermelidirler. 

.. . ... 
(B) 49~ 

Karaağaç ınüeasesatının 1 ve 2 N.lı buz havuzlarına 
lazım olan t 00 tane b~z kalıbı açık eksiltmeye konulmuş
tur. Bu kalıpların hepsine 800 lira bedel tahmin olunmuş
tur. ~~~ıhı~ .nü~unes~ ve, şartnamesi levazım müdürlüğün
de gorulebıhr. lsteklıler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika 
ve 60 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
24- 12-936 perşembe günü saat 14 de daimi encümende 
bulunmnlıdırlar. (K) 494 

2 - Eksiltme 30- l 2-936 tarihine rastlıyan çarşa111b11 

günü saat t 5te Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 1630 lira 17 kuruştur. 
4 - İstekliler ihaleden en az üç gün evvd İnhisarlar 

İıışaat şubesine gelerek bu gibi işleri muvaffakiyetle yap· 
tıklarına dair resmi vesaik gösterildikten sonra ehliyet 
vesikası almalıdırlar. 

5 - Şartname ve Projeler 109 kuruş mukabilinde İn
hisarlar Levazım ve Muba aat şubesinden ve Ankara 
Başmüdürlüğü ile Afyonkarahisar Müdürlüğünden alıca~ 
bilir . 

6 - Mühürlü teklif mektubunu ve ayrıca kanuni vesi· 
katarı ihtiva edecek olan kapalı zarflar en geç ihale gü· 
nü lam saa t 14te kadar yukarıda adı geçen Alım Ko · 
misyonu Reisliğine verilmiş olmalıdır. (3500) 496 1- 4 

Nev'i 

• • • 
Beherinin ihale tarihi 
muhammen 
Bedeli 
Lira Kr. 

saati şekli 

195 takım e l· 
bise maa k as· 
ket 

13 93 14 . 12-936 ı .ı açık eksiltme 
pazartesi 

16 adet palto 9 44 ,. 15 pazarlık 
205 çift folin .} 88 11 16 ,. 

1 - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarda cins 
ve mikdarı yazılı 3 kalem elbise açık eksiltme suretile, 
diğerleri pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme ve pazarlık hizalarında gösterilen gün 
ve saatierde Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesin· 
deki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

,\ - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

4 - İsteklilerin eksiltme ıçın tayin olunan gün ve sa· 
atlerde kanuni vesika ve yüzdt:: 7,5 güvenme paralarile 
birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

* • * 
"3 ı 44., 442 4.4 

1- Şartnamesi mucibince 2100 kilo Dikistirinli kola 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2· · Pazarlık 15· 12·936 tarihine raslayan salı günü saat 
15 de Kabataşda levazım ve mubayaat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

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

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

• .. . 
1-- 8· 10·936 tarihinde ihalesi yapılmak üzere kapalı 

zarf usulile eksiltmeye konulmuş olan 35022 lira 37 ku· 
ruş keşif bedelli Bitlis Atölye inşaatı eksiltme gunu ıs· 
teklisi çıkmadığından yeniden pazarlık suretile eksiltme· 
ye konulmuştur. 

2 - Pazarlık 16-1 1-936 tarihine rastlıyan Çarşamba 
gunü saat 15 de Kabataş ta levazim ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - M~vakkat teminat 2626 lira 67 kuruştur. 

4 - İstekliler ihaleden en az üç gün evvel inhisarlar 
İnşaat Şubesine gelerek bu gibi işleri muvaffakiyetle yap· 
tıklarına dair resmi vesaik getirdikten sonra ehliyet vesi 
kası almalıdırlar. 

5 - İhale evrakı 175 kuruş mukabilinde İstanbulda İn
hisarlar İnşaat Şubesinden ve Ankara, Bitlis Başmüdür
lüklerinden alınabilir. 

6 - İskelelerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen Komis· 
yona gelmeleri ilan olunur. ·· 3261 ,, 465 4- 4 

• • • 
1- Şartnameleri mucibince 100 000 adet yüzlük. ve 

50.000 adet ellilik tuz çuvalı pazarlıkla satın alınacaktır. 
2- Pazarlık 19- l 2- 936 tarihine rastlıyan cumartesi 

günü saat 10 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

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

4 - İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7 ,5 güvenme paralariyle birlikle adı geçen 
komisyona gelmeleri ilan olunur. (3.544) 499 2 - 3 

* • • 
1- 15- 12- 936 günü pazarlıkla satın alınacağı ilan 

edilmiş o lan 2100 k ilo Dikiıtirinli Kolanın pazarlığı 
22· 12 936 tarihine rastlayan sah günü saat 1 1 de tehir 
edılmiştir. 

2 İsteklilerin şartnamesini anlamak üzere heriün 
pazarlık icin de tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 
güvenme paralarile birlikte Kabataşta levazım ve müba
yaat şubesindeki Alım Komisyonuna gelmeleri ilan olu· 

nur. (,'.\558) 503 t - 2 



• 

14 Birinci kanun -
* * • 

1- Cibali~e ç~cuk yuvası olarak kullanılacak binada ya· 
pılacak 4024 lıra 90 kuruş keşif bedelli tadilat işi açık 
eksiltmeye konulmu.şhır. 
2- Eksiltme 28· 12-936 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
saat 15 dı! Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

3- Muvakkat teminat 301,87 liradır. 

4 - Şartnameler 1 O kuruş mukabilinde İnhisarlar inşaat 
şubesinden alınabilir. 

5- İsteklilerin kendilerinden aranılan kanuni vesika ve 
güvenme paralariyle birlikte adı geçen komisyona gelme-
leri ilan olunur. (3597) 509 1·4 

~!!'!!!!"!'~~~-----------------~~------
(Suite de la .tme page) 

Le congres des viticuleurs 

Les preparatifs en vue de la prochaine reunion a 
Ankara .du congres des viticuleurs, sont acheves.Ce con
gres ı 'occupera . notamment. de la standardisa~ion d e:ıı 
raisins secs . 

L 'accord commercial turco·helvetique 

Les negociationı en vue des amendem t · · t . , en s a ın ro-
duıre da.1s 1 accord commercial turco h ı •t· t • • • . . • · e ve ıqu'!, on 
ete entamees hıer au Mınıstere des affa"ı · t · . • • . res c rangeres 
ou les ddegues des deux parties ont tenu danı l' a-
pr\·s · nıidi leur premicre rc union. 

Nos importalions de fer et d'acier et le 

mouvemerıt general de nos exportationi 

L. 'un des resultats de notre industrialisation eıt 
que le fer et l'acier se placent desormais au premier 
rang parmi nos articles d'importation. La valeur deı 
imporlations de ces articles qui etait de 9.598 000 
livres turques en 1934. a passe , l'annee derniere , a 
13.281.000 lıvres et a 9A80.000 livres rien que pour 
les neuf premiers ınoi s de 19.lll. Les machines reprc· 
sentent un total considerable parmi nos imporlations 
de fer et d' acier, 

11 eıt naturel que nos importations de fer et d'a-
cier s'accroissent encore durant leı annees a· · , venır, 

~u fait que l application de notre second plan indus· 
triel doit commencer prochainement. 

En revanche, nos exportations se developpent en 
volume et en prix. Les articles dont l'exportation aug
mente le plus ı>ont le coton, les fruits, le tabac, )a 
laine, les poils et peaux. 

Par contre, les ar ticles dont l'exportation diminue 
ıont les cerealeı, les animaux vivanh, les arbreı , le 
charbon, les planches et les huiles \ egetales. 

Nos seules exportations de coton se sont elevees, 
durant les neuf preıniers mois de cette annee, a 
6.375. 102 livres . Les exportations de tabac augmentent 
egalement de façon reguliere, depuis trois anı. Du
rant les neuf premiers mois de 1934. elles etaient de 
5. 116.000 livres: elles se sont elevees iı 8.233.000 livres 
durant les neuf mois correspondantıı de 1935 et a 
H 572.000 Ltqs. durant ceux de 1936. 

La reunion des Chambres de Commerce 

balkaniques 

Deıa preparatifs ıo'effectuent en ce moment pour la 
reunion commune des Chambres de Commerce des 
4 payı de l'Entente balkanique. Pour auurer la reu · 
nien de ces Chambres, celle de Bucarest reali e di-

vers contacts. 

L'exportation de Roumanie du bois de 

resonnance est interdite 

Du Turkofis : 
L'exportation de la Roumanie et le transport d'une 

localite a l'autre dans l'interieur du pays du bois dit 
de resonnance, employe dans la fabrication des avi· 
ons, ont ete interdits par un decret loi du conseil des 

ministres roumain. 
La coupe du bois de resonanle et son exporta· 

tion ne sera poısible que moyennant l'autorisation 
prealable o'btenue du ministere des airs nouvellemcnt 

cree. 

Les ventes de nos charbons en Roumanie 
Leı charbons turcs ont obtenu la priorite aux ad· 

judicationı ouvertes par la societe d 'eclairage a gaz 
de Bucarest, grıice a leur qualite et a leurı prix re· 
duita. Une premiere partie de 12000 tonnes de houillc 
a ete vendue, de ce chef, a la Rouınanie. On est ac
tuellement en negociations avec une autre ıocicte 
similaire rouınaine pour la vcnte d'uııe importante 

quantitc de charbon. 

L'exportation de son et de grains 

de millet en Angleterre 

Par suite d'un malentendu ıuriİ au sujet d'une 
deı stipulations du nouvel accord commercial turco· 
britannique, •oı sons et nos grainıı de millet conte
nuent a ne pas ctre admiı par voie de compensation 
en Angleterre. On n'a pu ju qu'ici Hablir l'origine 

du malentendu. 
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Istanbul Ticaret Borsası 

Madde 

Buğday 
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" Arpa 

" Çavdar 
Mısır 
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Yulaf 
Kuşyemi . : 

K.tohumu : 
Afyon 

" 
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Darı 

" Susam 
Fındık 
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" 

yapak 
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B. peynir : 

" " 
" " Kaşar 

" Z. yağt 
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l l- l 2-936 

Ekstra yumuşak 
Yumuşak 

Yumuşak 

Sert ekstra 
Setr 
Sert 
Sümter 
Kızılda 

Mahlut 
Yemlik 
Dökme 

Hey az 
Sarı 

Yeni mahsul 

ti " 

ince 
kaba 
ispanya tohumu 
kalburlanmış 

natürel yeni 
beyaz 
sarı 

Yeni mahsul 
İçtombul 
İçsivri 
Kabuklu 
O~lak 
Ana mal 
Çengelli 
Deri 
Kaba 
Sarı 

Anadol kının 
Tabak 
Trakya kırım 

,, tabak 
tam yağlı 
yarını yağlı 

yağsız 

yağlı 

yağsız 

Ekstra 
Birinci yemeklik 
Sabunluk 

" " Nebati 

" 

yağ Ay çiçeği ta af. 
,, Haş haş 

" ,, 

" 
Un 

" ,, 

" 
" 
" 

,, Pamuk 

" 
" 

Susam 
Bezir pişmiş 
Ekstra ekstra 
Ekstra 
Birinci yum • 4ak 

,, sert 
Razmal 
Paspal 
Kepek 

Asgari 

o 10 -
5 36 
5 27 
6 30 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
3 .. 
3 
3 
4 
12 
8 

500 
150 

35 
30 
7 50 

10 
22 50 
10 
37 
10 
26 
32 50 
20 
15 
35 

10 20 
7 10 
5 27 5 
.. 25 
3 35 

17 
68 20 

·10 
125 
122 20 
ı rn 
100 
100 
83 
50 
36 
72 20 
47 20 
33 20 
18 H 
8 

41 20 
rn 

55 
50 
38 

•12 
44 
43 
32 20 

715 
650 
580 
520 
235 

2 12 
2 30 

Azami 

6 1 l 
() 8 
() 

6 2 50 
5 35 -
2 33 
5 17 50 
5 25 

4 4 
4 20 
3 27 
4 2 50 

4HI JO 

128 

54 

:H 10 
20 20 

52 20 

44 20 
44 20 
45 
40 

7()() 

680 
690 
630 
325 

İstanbul Ticaret ve Zahire Borsasında Muamele Gören 

Maddeler.-

B ~fyon , Araş it yağı, arpa , Avderisi , Ayçiçeği yağı, Badem, 

d
a a, Bezelye, Börülce, Buğday, Bulgur, Burçak, Ceviz Çav-
ar D F ' •

1 
'. arı, asulye, Fındık, Haşhaş tohumu. Haşha~ yağı ipek 

rmık Ka 1 K 'k 1 K k K ' ' • P ıca, eçı ı ı, enevir, Kepe , eten tohumu, Keten 
ya~ı, Koza, Kuşyemi, Mercimek, Mısır. Nohut , Pamuk, Pamuk 
to umu, Pamuk yağı, Peynir (Beyaz, Kaşar) Razmol. Susam, susam 
yağı, Tiftik, Un (Buğday, Mııır) Yağ. Yulaf . 

,-------------------------------------· TÜRK MAKİNA EVİ 
Sahibi: B. TEZEL 

~anbul '. Galata, Mrthmudiye Caddesi Çil atmaca Sok. N. 9 

uhtelıf beygir kuvvetinde kullanılmış motörler ve 
lokomotifler satılır ve alınır, asri art:ziyen kuyu 

takımları ve tesisatı. Her nevi makinalar. 

Deniz kara ve gazojen motörleri. Muhtelif buhar 

kazan ve makineleri 

SANTREFUJ TULUMBALAR 
Değirmen tesisatlara taahhut edilir. 

Sayfa .~ 

f ratelli s p [ R CD ı -ı -~o-rs~2--P.i~:6-sa 
1 

Galata Gümrükleri karşısında I Borsa Parası 
Hürdaverdigir Han. ------

'\i,~ 

r.ı~.-

S<1t1 , 

r;ıı-; 
Telefon: 44792 

Amstcrdam . Kompani Ro ıal 
Neerlandez dö Navigasyon a 
vapör Anvers, Rotterdam, A · 
mııterdam ve Hamburg için ya· 
kında hareket. 

VULCANUS yük alır 5·8 1 ci ka. 

HERMES ,, 9 12 ,, 

Neerlandez kompanyasanın 

nehri vapurları limanlar i ~in 
h 

• 1 

ususı ve seri seferler . 

Bütün limanlar için Neer· 
l:ındez Kumpanyası ile anlaşıl 

mak suretile bütün dünya li· 
manları için doğru ~:oni:limen· 

tolar veri lir. 

İTHALAT SERVİSi 

Burgaz, Varna, Köstence için 

hareket. 
AGAMEMNON 9-12-936 ya doğru 

ıtaJyan Seyahat Kumpanyası 

Dünya seyahat teşkilatı 
Götürü seyahat 

Otellerde oda tutulması 

Deniz yolu biletleri 
Hava yolu ,. 
Demiryolları ,, 

. Bagajların sigortası 
ltalyan demir yollarında 
yüzde :-o tenzilat 

Galata Gümrükleri karşısında 

Hudaverdigar han 

Tele fon : 44792 
da FRATELU SPERCO 
ne""d'ınde C 1 T " .. . . . ye mura · 

caet olunur. 

Nippon Yusen Kaisah 
JAPON VAPUR KUMPANY ASJ 

Yokohama, Kobe, Singapur, 
Colombo, Süveyiş, Port·Said, 
Beyrut ve lstanbul limanları 

arasında doğru seferler: 
Pire, Marsilya, Valansiya, Li· 

verpool için Hareket 

(doğru ve aktarmasız) 

TOYOOKA MARU ·,. 18- 12·936 

DAKARf MARU 18·1 ·937 

DURHAN MARU 18·2-9.17 ye 
doğru. 

1 Stc'rliıı 
t llolar 

ltl Fr.ın~ı.r 1 r. 
20 Liret 
21J Belo;ık 1 r. 

:!O Drahmı 

20 f..,vıçre rr. 
20 Lc\·,ı 

1 rıoriıı 

20 \' ı--k ı.ronu 

1 A ,. ı:.tıın :ı "' 
1 Mark 

l Zlotı 

1 Pengö 
:!U Leva 
2l1 Di ıınr 

ı•)l ...... 

1\1, 

20, 

!ili,-

lJ, 

. ~. 

~ l, 

12, 

4ı-. , 

20 )c;,·ı ç kronıı !lU, 

1 Tilrl, nllını !Oi ı:'ı, 

1 Banknot o~.n ·>~ , 

1 G, 
1 ili, 

ı.-

:!.l,-

C,t;, -

!'il, 

•) ~. 

>.;, -
>9, 

)J ..._.,, 
1·\,-

tOOli , -

o)\ >. 

Faydalı Adresler 1 
---~-=-~~~~~~__JI 

Doktorlar 
Dr. Murad Rami Aydın 

Göz hekimi, Beyoğlu, Misk 
sokağ ı No. 15. Tel · 41553 

Dr. Hayri Ömer 
.. Zülırevi Vt' l·il<l lıutalıkları. 

0!1leden sonra Beyoğlu. A~ac:ı
mi karş ı sında No. 313 Tel. 43585 

Dr. Horhoruni 
Eminönü eczanesi yanında her 

f Ün ak şama kadar ha talarını ka
bul ede r. Tel. 24131 

Diş Doktorları 

Übeyt Ölçer 
Cumartesinden maada hergün 

hast alar ını kabul eder. Edirneka
pı, Karagü mriik , Tramvay dura
ğ'ı No. 95 · 

Meshur Markalar . 
İlaçlar 

Hormobin tabletleri 
Ademi iktidar ve bel revşck

liğine karşı . :--ier ecnnede ara
yınız. Tafsilat : Posta kutusu 
1255-Hormobın 

Şayanı Tavsiye 
Müesseseler 

\ 

Piyango bayileri 
Uğur Gişesi 

Her ay en büyük ikramiyelerle 

biıı !erce yurttaş !arı z:engin etmiş· 
tir. G;,.\ata, Karaköy Postanesi 
karı;ı !!ında N .• 12. Tel. 40021 ~ 

DEN~İZ POSTALARI 

.. zw;::3 
- -

Galata, Merkez Rıhtım Han, Tel. 44870·7-8-9 

- .. 

Hareket edecek vapurlar l 
CİLİCİA çarş. 16 bir. kan. saat. 1 

17 Pire, Napoli, Marsilya,Ge- 1 
on va. 

PRAGA çarş. 16 birinci kan. 
saat 17 Burgaz, Varna , Köı
tence. 

QUlRINAL per4. 17 birin . kan. 
saat 20 Pire , Brindizi, Vene
dik, Trieate. 

ALBANO pcrş. 17 biriııri kan. 
saal 17 Burgaz, V arna, Kös
tence, Novorosisk . Batuın , 
Trabzon, Samsun. Varna , 
Burgaz. 

BOLSENA cumart. 19 bir. kin .1 
saat 17 Selanik, Midilli , İz
mir, Pire, Patru, Brindizi, 
Venedik, Trieste. 

... 
imtiyaz. sahibi ve yazı işleri 

Direktörü: lsmail Girit 

YO ..... a 

MERANO _pazarl 21 birinci kan. 
saat 12 lzmir, Selıinik, Pire, 
Patras, Napoli, Mar.!ıilya, Ge
nova. 

ABBAZIA çarş. 23 birinci kan. 
saat 17 Burgaz, Varna, Kös· 
tence, Odesa. 

ASSİRİA çarş. 23 birinci kan. 
sat 17 Kavala, Selanik, Go· 
los, Pire, Patras, Aysaranda 
Brindizi , Angona , Vcned'k' 
·ı· . ı ' 
rıesle . 

CELİO perş. 24 bir. kan. saat 
20 lGalata rıhtmından ) Pire, 
Brin~izi, Venedi k , Trieste. 

CAMPIDOGLIO perş. 24 bir. 
kan saat 17 Burgaz. Varna 
Köstence. 

PRAGA çar9. 30 bir. kan saat 
17 Pire, Napoli, Marsilya, 
Genoya. 

Basıldığı yer: ARTUN Bnsımevı 
Galata Billur soknk No. 10 
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•• ABONNEMENTS. 
Ville et Province . 

~ Moıs Ptrı. 450 
12 ,, ,, 850 MUNAKASA ADMINISTRA't 101" 

Y oıhourtchou H::r. 
ler Etaıe, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

-

,, ,, l500 
Etranger: l2--

ıı:ıoiı Ptrı. 2700 

L --e No. Ptrs. 5 
Pour la Publi . • ' 

a I' Ad . c~te ı adreuer 
mınııtral.ion - ------

lere A . 
nnee No. 225 

GAZETESİ 

journal Quotidien des Adjudications 

LUNDI 

- Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudication 

Construction R. 
Travaux Pubr- eparation-
Construction~c -Materiel de 

artographie 
Pavage des 

banquetı 
menant au b es de la route 
(. arrage d T 
ıusqu'au KM 6) c choubouk 

Construction · Y· .<c.ıh. eh. P. 125) 
' a t'nıch 'h· · 

r~n du tribunal ı.: ır, aux envi-
1 ımmeuble dea P de cıssation, de 
P 393) TT. (aj. ) kalı. eh. 

Creusement d 
(Van) u Canal de Ch 

et trav anıran 
(aj.) aux d'art y relatifs 

R paration d 
be (K u Pave de 1 

T Y adikeuy) a rue Nahit· ran r . 
orınation . f . n· a aıre . 1 

..., ıoubali (cah h a a crt:che d 
""onstrucr . c . p 10 e 

. ıons toit ( • . 
ınılıtaire) t Pour etabl . 

~ e Ves · es rcole• __ ..,P_a_ra .tion d' P•sıerıne ı 

Habillern 

urı " .,aragc, 

ent- Ch 
Tissus-cu~ussures 

oat ırs. 
umes: 75 .. 

Pour ına . J>tectı- 1 tı . ın 
bına· nıers : 10 .. Permeable!I 

•sona d P•eces 
' Capote • J e lravail . l - Com-
Qnfection · d Piece. · O Pieceı-

leıı ·ı e l00.200 
ev s E.col S Paletots 

es cie pour 
nces Poı·ı· 1 ıques 

ornbustiblc - C 
ı arburant 
enzınc : 20-30 - Huiles 

harcar tonnes ( 
1 t ıons iı Pour ı 
o orıne . 10- nıoteur es em-. 16 . 

CaUon d tonnes ( 
:raıase: 35~ Pil~tc). Pour embar-

enzine : 10 ~ kı~os 
bıdonı. 

Gıeubı 
8 ernent 

ureaux TPour Hab't . 
- apisse . ı alıon e 

•pı ? rıe- et • J 1 c. 5 >our Oo ın Corridor 020 
Lun,ı · Pour le M· . . ın. larg.). 

de C ınıstere l 1 • 
•ısation). e e tri-

Bois d 
Planch: Cponstruction-

s, ot 
ot eaux ete 

eauıc t 'J. 
e l'ıra h 

p ıques : 2305 

Diver8 

ourdes : l 10()(} .. 
entre Pll'Ceı ( 

ı Preneur) pour coırıpt 
aquea d . e 

lain (e e. plonıb : 4700 k. 
n lıngots). 2 g. 

rıdoa Pour · 000 kilos . 
· 

8 PPare'l d 
ı~:te se _(IOO-l:lO ~ın)e· C<Jntıôle de 

~n ebonitc 450 .'. J 900 p. 
en ebonite JOOQ Pıeceı p . 
utons m t Pieces ıeres 

a s · g · 
lıts 200000 rands : ıooooo p 

p, - ld p. e· 
grands: 100000 .. metallique : 
ld. oa: 230 'Petıtı : 250000 -2sooo OOoo p. _ 1 P· 

p. Pres · d, spec • d' •ons 2 ~00 •. r ıograplıes: 2 .. 00 p. 
es·Ctalons ( pıc:ceı. 

rac:e. Ch 
· YPre): 12 p. 

IPrix est.1 Caut. ' 'Gı:nr~ 1 Prov. d adıudıc Lieu d' adjudication. 

27150 - 2036 25 Pli -.ach . Dir. Travaux Publics Ankara. 

78666 36 5184 - " Direction Gen. PTT Ankara. 

35505 7·1 2662 93 " Com. Etude Travaux d'eau de Van. 

434 19 32 56 Gre iı gre Com. Perm. Municipalite Istanbul. 

4024 90 301 87 Publique Com. A.ch. Econ. Monop. K.tache. 

J.1639 45 1098 - Grt~ a gri- Com. Ach. Min . OH. Nat. Ankara. 

245 ,, 

1390 - 103 85 Publique 

L. 10 la p . 150 - " 

7500 562 50 Pli cach . 

1000 

~67 25 
4600 -

75 Publiquc 

35 05 
" 

34 50 " -----

1625 - 122 - Publique 

Direction Gen. PTT Anlcara. 

Dir. Commerce MariHme Galatı. 

Comptabilite Ecoles Ankara. 

Dir. Commerce Maritime Galata. 

,, 

l.Com.r xpl.Ch.Fer EtatHaydarpacha 
Com. Perm. Vılayet Ankara. 

Dir. Economat Ministere Justice. 

Cahier des Charges 

S .. cretariat Municipalite lstanbul. 

Dir. PTT Kizildjahamam (Ankara). ı----------~--8567 50 Pli cach. 
---ı 

P.125 lap. 

1643 -
3460 -
1506 -

1933 72 

13000 -

1987 
1680 

1031 25 Gre it gre Com.Aciı.Comm .Gen. Gen-larm.Ank 

123 50 Publique l.Com.Expl.Ch.Fer Et. Haydarpacha. 
259 5 

" 
,, 

112 
" .. 

145 05 
" 

,, 

975 - Pli cadı. Conı. Ach. Min. Def. Nat. Aakara. 

148 35 Pub lique ,, 

125 -ı--..;.""--• Commission Perm. Vilayet Mersine. Direction Veterinaire Mersine. 

djudications a la su 
rene here 

ns vides : 600 pieces (a 1 r . 
ue de Pachabahtche). • •brı- Grl- iı gre Com. Ach.Econom.Monop.K.tache 

ais pur·sang etalon<; (1935. ·ı 
melle) : 2 pieces. ına e- 75 - Publique Direction Haraa Karadjabey. 

fermee modele 1928. 
300 ,, Garage Merkez, Taxim. 2me Bureau Executif lıtanbul. 

Date 

4-1-37 

7-1-37 

1 
Heure 

15 

ıs -

10 joursapart. 11-12-36 

18-12-36 14 

?8 1?.·36 15 -

19-12-36 11 

18-12-36 15 !---

29-12-36 16 -

28-12-36 10 -

28-12-36 14 30 

2 ' -1 2-36 14 30 

:?8-12-36 10 
28-12-36 15 ---

28-12-36 15 

19-12-36 11 -

30-12-36 10 

28-12-36 10 
28-12-36 10 
28-12-36 10 

31-12-36 10 

28-12-36 11 

30·12-36 10 
25-12-36 15 ---

T clcfone: 42425 

Boite Poıtale N. 1261 

Adresıe Teleıraphique: 
IatanbuJ - MÜNAKASA 

14 DECEMBRE 1936 

A l'occasio11 des fc:les ele C/u:/\er Bay· 
ra l1l ıwus f Jf'<;scn /ons <İ /l(}S frcletı rs mu
sul ma ns nus fc;licilalions /es meille11res. 

Xrms rappelons <İ lous nns lec/eurs 
<111 '< i al/~ uccasfon nolre jou r nal ne ıu.ı
ra i lrcı ıwsrlurwıl !t•s jours cl11 Hayram. 

MÜNAKASA GAZETESİ 

lndustrie - Finances • Commerce 

Nos fruits secs 

La propagandc faitc en faveur de la conıommation 
des produits nationaux a eu une tres heureuse in· 
fluence ~ua le commerce de nos fruitı ıecM. 

Des commandes importanteı ont ete paasces par 
nos ecoles OÜ J'on ı'attache a favoriHr deı l'enfance 
le gout de cette nourriture aaine et subıtantielle. 

Et ces petils ecoliers devenuı hommes formeront 
une clientele sure pour ceı produita. 

On escompte un double avantai'e, de ce fait: d'a
bord l'hygiene publique y trouvera son compte et 
l'economie nationale ausıi. 

Cette annee, quoique les exportationı se soient 
accrues, les prix ont une tendance a la hausse. Les 
raİsİns sans pepİn "razaki,, Mont a 20 a 30 ptrs; leı 
ra11ıns noirs entre 15 et 20 ptrs. le kg. On a des 
figues entre 15 et 25 ptrs. des noisettes en coque a 
15 ptrs. Si les pitisaer;es s'habituaient a mieux tirer 
puti des fruits secs, la consommation en serait en-
core accrue. 

Un negociant a fait ol:server au "Kı·run,, que 
l'on a i'habitude de servir aux clients, dans certainı 
cafes, d'affreux bonbon• enroules danı du papier en 
couleur. 

Pour le me.me prix, on pourrait avoir un paquet 
de 3 a 4 figues, dans leur emballage de geletine. 
Cela ne vaudrait-il pas mieux ? 

Les arrieres de taxes municipales seront 

perçus sous peine de saisie 

La municipalite a decide de percevoir par aaiıie toute 
taxe dont l'echeance eat arrivee et qui n'aurait pas ete 
payee. Elle mettra saisie sans prendre en consideration 
ni si la somme iı. percevoir est faible ou forte ni si l'an
nee financiere n'est paı encore achevee. Des instructions 
ont ete clonrıeeı en consequence aux sections municipales. 

Une liste est dressec des contribuables qui n'ont pu 
payt'· a echeance. Elle sera affichee dans les quartiers et 
ıi la taxc n'est pas payee dana un delai de 10 jourı, la 
ıaisie ıera opcrec. L'ancien delai de lıuit jours a ete ıup
prime. 

La reduction des droits douaniers 

sur les files 

D'apres !es instructions parvenues İl la Douane, et en 
application des mesures prises pour cnrayer la erise deı 
filı! s, une reduction de 60 pour cent sur le tarif douanicr 
est accordce pour tous les file& No. 10 et couponı dans 
leı tarifs douaniers No . 366, 367, 368, 369, et 370. 

De pluı, pour lcs Nos. de 10 İt 20 de ~O, au de11uı 
du No . 20. 

De 20, au desıms de 20 pour cent. 

Commc on a reçu a Istanbul des files d' Adana, cela, 
•ndepcn<lemment de la reduction deı tarifs douaniers, 
contribuera aus9İ İl faire incesamment disparaitrc la erise. 

La monnaie de billon 

L'hôtcl des monnaies livrera bientôt iı la circulation 
iM nouvelleı pieceı de dix paras. blana l'eıpace d'un an 
lcı pieces en usage de 10, 20 et 40 paraa ainsi que 
leı picces de 5 et 10 piastreı ıeront retirees de la cir· 
culation afin de mettre un terme aux confusion• qui se 
produisent entre la nouvclle monnaie et l'ancienne. La 
frappc de la nouvelle monnnie divisionnaire continuera 
pendant une annec. 

Reduction de tarif ferroviaire 

L'administration des Chemina de Fer de l'Etat esl en 
train de pr t!parer un projet relatif a l'application d'un ta-

28-12-36 10 - rif reduit pour le transfert de~ marclıandises sur son re
aeau. 

3-1-37 

22-12-36 

Cette mesurc conatituera le premier pas fait pour re· 
duirc le coüt de la vie. 

14-15 (Lire la ıuitc en 3me paie} 


