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a) Münakasalar 

~rzak, Zahire. Et, Sebze v. s. 
inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat . Hastane levazım 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Kereste - Tahta v. s. 
Mobilya . Ev ve Büro eşyaları muşamba 

Mahrukat, Benzin, Makine vaat 
M

··t f "k . 6 arı v. s . 
u e errı 

b) Müzayedeler 

halı v. s 

1 1 - Müteferrik: 

L----------1 
_ a) MÜ N A K A S A L A R 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Ankara Levazım Amirliği Satınalnıa Komisyonundan: 

Açık eksiltme ile münakasaya konulan ~WOOO k"l ğına tal ip çıkmadığından on gün müddetle temd't d'ıl o . s~d~ ya- ı 
min b d r - b" · 

1 
e 

1 mıştır. Tah· 
e e • on uç ın lıra muvakkat teminatı 975 r d ih . 

23-12-936 salı günü saat on be t d ' Ş ıra ır. alesı 
l 

. ' Ş e ır . artnameyi .,.·· k · · erın her gün münaka!'ta . t" k d . 6orme utıyen· 
E 

· ya ış ıra e eceklerın b ·il' ·· ~rzurum salın alma k . c 
1 

KUll ve ııaatte 
omı1yonuna müracaatları. 

Erzurum Askeri S t l K a ına ma omisyonundaıı : 

Ka~alı zarfla münakasaya konulan 350.000 kilo fabrika 
na tahp çıkmadığından 1l·12-936 dan itibaren bir a , - unu· pazarlığa konulmuştur. Tahmin bedeli 49 000 . ,"i mud~etle ~01'~ ••· _.... . ... _ • lıra ılk temınatı 
aaalte Erzurumda askeri satınal~a · komiİyônuna m\lrncaıuı'Zu ,, 

•• 

GAZETESi 
Hergiin çıkar iktisadi, mali ve~ ticari gazetedir 

CUMA 

İuhi~arlar Umum Miidürlünğünden: 

k 

l - Şartname ve resmi mucibince Paşa bahçe fabra' -
ası taha ·· h ı 3700 . mm~r avuz a~ını karaştırmak için yaptırılacak 

lıra keşıf bedellerı Ajitatör "Transmisyon tertibatı 
paıarlık suretile eksiltmeye konulmuştur. ,, 
... : . Pazarlık 2-t .937 tarihine rastlıyan cumartesi 
~.unu ~aat l 1 de Kabataşta levazım ve mübayaat şube
sındekı a!ım komisyonunda yapılacaktır. 

3 .. - Istek!ilerin 'artname ve resimlerini almak üzere 
h~rgun ve pazarlık için de tayin edilen gün ve saatte 

ara arı e ır ı te adı geçen komıs· yuzde 7,5 güvenme p l ·1 b" l"k . 
yona gelmeleri ilan olunur. 

Manisa Vilayeti Daimi Encümeninden: 

k 1-:-- Manisa Turğutlu yolu üzerinde polis dairesinden hiikumet 
onagına kadar 156 metrelik kıaımda parke taş kaldırım l ması v~ hük" t k yapı -ume onağından itibaren 7 metre arzında b' k'I 

metre tulde ta . ır ı o· .. . ·' ş?ıe ınşaatı 31178 lira 50 kuruşluk keşifnarneıi 
uzerınden eksıltınıye konulmu•t 

2
_ . . Y ur. 

Bu ışe aıt. ~artname , keşif ve buna müteferri diğer evrak 
156 kuruş mukabılınde Manisa nafıa müd .. , .. .._. .. d l .. 3 Ek ilt b" · · A ur u~un en a ınabılır 

' s me ırıncı kanun 31 inci perşembe .. .. · 
Manisa vilayeti daimi encümen' .. - d l gunu saat 11 de .ı . ı onun e yapı acakttr. 

Eksıltme kapalı zarf usulü iledir. 
5 - Muvakkat teminat 2338 lira 39 k t 
6

_ Ek .
1 

. . ' uruş ur . 
. k sı ~r:'6ıye g•receklerin nafıa vekaletinden almmiş ehliyet 

vesı ası ve :-ı.1 > yılı na a. d t• t d . . •' ı ıcare o ası vesika11 ve muvakkat te-
mınata aıd makbuzu k l f . . fın ih apa ı zarın ıçıne koymaları vt' kapalı zar-

ı . 
1 

_zarında 2490 sayılı kanunun 32i nci maddeıin~ riay•t erı azımdır .. etme-

7 - Bu eksiltm' · k l 1 
t 1() 

• ~ye gırece o an arın kapalı zarflarını .l 1 · ı2-n3G 
saa a kadar vıla t d . A ., posta "le .. d yke aımı encümeni reisliği ne vermeleri ve 
. ı gon erece lerın 2490 sayılı kanunun 3ı- ~ ·· . rıayet t•lıneleı-i ilin olunur. un .. u ınaddeııne 

• ı!< • 

13. k~le~t. ufak ...ıin~ata alt tamir malzemesi alınacaktır. Bak: 
\1 Aj ı halm ı,,.mi ııo.nıı hanına. 

İDAREHANE: 
Yoğurtcu han, l ci k~ 

No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLAR( 

İdarehanemizde görüşülur 

'felegr.: İst. MÜNAKASA 
Telefon : 42425 

Posta kutu.ııu N. 1261 

18 Bir . .:= ci kanun 1936 
= 

' - o ut ormanlarından 2333 m Dere Küp S"ğ" ) 
kati ve imal ve Rozantı ve a J h k . elrc mikabı kereıte 
mesi işi pazarhk suretile mY_t hah"da ya ·~\ ıstasyonda teslim edil· 

u ea ı e verı e<'e''İnd t 1. rın şartnameye muttali olmak ,. . . a en a ıp olanla· 
günlerinden mada her ün e . f~zla ızahat almak için tatil 
pazartesi günu·· gl5 J!azarhta ıştırak etmek için de 21-12-936 

aaat te iskan d · · d .. • müracaatları ilin ol aıresın e muteşekkil komisyona 
unur. 

Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Halı v.s. 

Tophane L evazım a~irliği Satınalma Komisyonundan: 

Hastaneler için iki bin adet l'k perşembe ıünü saat 15,30 da İs~=~bu~~:yalı demir karyola 31-12-36 
satın alma komiıyonunda k 1 f Tophanede Lv. amirliği 
1
, h . apa ı zar la eksilt · 1 a mın bedeli 48 000 r d ı· ık . mesı yapı Jtcaktır. 
. k · ıra ır. teminatı 3500 r d N 

s omisyonda görüleb'l" Ş ıra ır. ümune· 

b 1 
1 ır. artnamesi ik' - k k k 

i inde komisyondan al ı· . . ı yuz ır uruş muka-
l'f ınır. steklılerı n k - 'k ı mektuplarını ihale ıaaf d b. anunı vesı alariyle tek-

ın en ır saat evvel ko . mısyona ver-

7 - Mahrukat - Benzi~ ·_M_a_k_in_e yağlan ve saire 
---

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satınalma Komisyonundan: 

150 ton linit kömürü 

Tahmin edilen bedeli 1850 lira olan ukard . yazılı malzeme a!!tkeri fabr·kal y - a mıktan ve cinsi ı ar umum mud - ı- . -
misyonunca 18-12-936 tarihinde cuma - - ur ugu satınalma ko
ihale edilecektir . Şartnam lgunu saat 14te paurlık ile 

T 
. . e parasız o arak ko · d alıblerın muvakkat teminat 1 13" l. ~ mııyon an verilir. 

l 
0 an ;, ıra 7a ku 2490 

mora ı kanunun 2 ve 3 madd 1 , d k. . ruş ve nu · e erın e ı vesaıkle k- -
saatte komisyona müracaatları. mez ur gun ve 

Ankara L'!vazım amirliği Satıoalma Komisyonundae: 

--:-Kmkkale a•keri sanat mektepleri ihti acı olan 70 mınah 367 lira 50 kuruştur lsteldilerın nlm gun -.c u• ... !~n -~k 

Samsun Askeri Satınalma Komisyonundan: 

325 ton arpa ihalesi 

Verem diııpanserinin tamiri ve bahçesinde odun deposu yapıl· 

1 

ması açık eksiltmeye konulmuştur. Bak: istanbul Belediyesi ilanla-

rına . 

nat \ie vesikalariyle Kırıkkale As. fabrikalar muhasebeciliğine 
yatırmaları ve komiıyona müracaatları . 

Samsun garnizonundaki hayvanların ihtiyacı ıçın kapalı z:arf 
uıuliylc eksiltmeye konulan 352 ton (?) arpaya iıtekli çıkmadığın
dan biray içinde pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnamede deği· 
şiklik yoktur. Tahmin bedeli 15840 liradır . muvakkat teminatı 
1188 liradır. İıteklilerin teminat vesikalariyle beraber lümt'n bi-

naııındaki komisyona ıelmeleri ilan olunur. 

:a L 

2-İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

Ergani Bakırı Tiirk Anonim Şirketinden: 
Şirketimiz tarafından Ergani ınadeninde yuplırılacak u• 

lan bakır iı:abe tesisatının birinci kısmı münakasaya konulmuştur. 
'l - Bu kıııındaki işlere aid fenni ve idari şartname ile u· 

mumi plin •irketimizin Ankarada Ulus meydanında Koç hanın . 
daki merkezi idaresinden makbuz mukabilinde alınabilir. 

3 - Mezkur şartname şimdiye kadar Water·Jaket'li ve kon-
verterli bakır izabe teıisatı yaptığı şirketimizce malum olan veya 
bu türlü tesisat yaptığını is bat eden firmalara verilecektir. 

4- Münakaaaya girmek i.tiyen firmaların ,artnamede mün
deriç hükümlere göre hazırlıyacaklar! teklif evrakını nihayet 10 
şubat 1937 tarihine kadar şirketetimizin merkezi idaresine ıön
dermiş bulunmaları meşruttur. Bu tarihten ıonra gelecek teklif-

3-ilaçlar, Klinik ve İspençiyari alat: 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Salıualm:ı Komisyonuu<lan 

500 ton Asit Nitrik 

Tahmin edilen bedeli 127500 lira olan yukarıda mikdarı ve 
cinsi yazılı ınalzeıne Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü salın
alma komisyonunca 5-2-D37 tarihine pazartesi günü uat 15 de 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname 6 lira 37,5 kurut mu
kabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakk at teminat olan 
7625 lirayı havi teklif mektublarını mezkur günde ıaat 14 e ka-

dar komisyona vermelerı ve kendilerininde 'l.tHO numaralı kanunun 
2 ve :\ madddl' ri ndeki ve ııaikle meıkiır !lÜD ve ıoaatle komiııyona 
müracaatları. 

-ı 
1 

4-·Mensucat - Elbise - Kundura Çamaşır v.s. 
1 

Ankara Valiliğinden: 

M. M V. Satınalma Komisyonundan: 

Ayrı ayrı pazarlığı yapılmak üzere 500 kilo mazot ile I,\ ka· 
lem ufak inıaala ait tamir malzemesi alınacaktır. Pazarh~ı 
I~) 12·9.l() <"umarteai ııünü saat ondadır. İsteklilerin belli gün ve 
~aatında M. M. V. utııı alma komisyı>ııuoa M elıııeleri. 

Sams•Jn Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Maden kömürü eksiltmesi 
l - Samıun garnizonundaki kıta ve müessese eratı ihtiyacı o 

lan 600 ton çelkk maden kömürii açık ekıiltmiye konulmuştur. 
Tutarı 4800 lira, muvakkat tenıinal ise JHO liradır. İhalesi 25 bi
rincikinun 936 cuma günü saat 10 da tümen karargah binasm· 
daki komiıyonda yapılacakhr. Şartname para11ıdır . Göı mek ve 

anlamak istiyenlerin hergün müracaatları . 
2- Ekailtmiye girecek iıteklilerin vesika ve teı•inatlarile be-

raber ihale komiıyona gelmeleri ilin olunur. 

• .... 
800.000 kilo odun ihalesi 

ler nazarı itib.ıre alınmıyacaktır. 
5 Şirketimiz takliflerin tetkikinden sonra siparişi iıtediği 

firmaya vermekte muhtar olacaktır. 1 

\ 

Eti meaud, Onuncu yıl ve Kızılcahamam yatı okulu tale
beleri için 1 5 takım elbise, 65 rop, 130 göğüslük, 165 firenk 
iömleği beyaz, 165 frenk gömleği gri, 470 iç ÇAmaşırı don ve 
gömlek, 10 metre kumaşla 690 metre pijamalık bez alınacaktır. 

Samsun garnizonun~aki eratın ihtiyacı olan ve kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulan 800,000 kilo' oduna talih çıkmadığın• 
dan hir ay zarfırıda pazarlıkla satın alınacaktır . Tutarı 8560 lira 
olub muvakkat teminatı 642 liradır. Şartnamesinde değişiklik yok
tur. İsteklilerin teminat ve vesikalarilc beraber her gün tümen 

Emirdağ Belediyesinden: 

1- 2500 lira keşif bedelli 1 5000 ölçülü sınır krokiıi muci 
bince kasabamızın 70 hektar meskun ve 30 hektar imar sahası 
ki 70 X ,,() 1000 hektar sahanın 11-12 936 ıünü ihalesi icra e· 
dilecek olan hali hazır harita işine talih zuhur etmediğinden 
bu ({Ünden itibaru 21-12·936 gününe raslıyan pazartesi günü 

saat 15 tc ihale edHınek üze-re on gün müddetle uzatılmıştır. 
2 İsteklilerin fenni şartnamesini görmek için hergün ve ek-

ıiltmiye iştirak için de ekıiltme günü muayyen saatten evvel 
bedeli keşfin yüzde 7,5 u nisbetinde 187 lira 50 kuruı muvakkat 
teminat akçesini Belediye veznesine yatırmak ıuretile Encümeni 

Belediyeye müracaat etmeleri. 
:\ - ihale bedeli, fenni şartnam~de yazılı olduğu üzere harita 

işinin hitamı ve Nafıa Vekaletince tasdikinden sonra tediye edi-

lecektir. 4- Fenni şartnamede yazılı evıafı haiz olanların Emirdağı Be· 
lediye encümenine müracaat etmeleri lU2umu ilin olunur. 

2- Bu eşyanın muhammen bedeli 4609 lira olduğu için açık 
eksiltme ıuretile mübayaa edilecektir. 

3- Eksiltme 28-12·936 pazartesi günü .aat 15 te vilayet bi-
nasındaki encümeni daimi salonunda y•pılacaktır. Ve şartnamede 
yazılı muhammen bedelin yüzde 7,5 nisbetindeki para, tahvilat 
ve banka mektubunu ibraz edenler eksiltmiye i,tirak ettirilecek-
tir. Bu husu• hakkında daha etraflı malümat almak ve şartna · 

ıtrmek iıtiyenlerin Ankara kültür direktörlüğüne müracaat-1 

1 

meyi 

l~rı. 

l 5-Kereste, tahta ve saire 

İçel İskan Direktörlüğünden: 

Gerek Seyhan Vilayeti dahilinde ve gerek11e Viliyetlerde ya
pılacak Göçmen evleri iı;in ( Marakoı, Moı ca Ta, Böyük Boı 

binasındaki komisyona gelmeleri. 

8·Milteferrik 

Devlet Deıniryolları ve Limanları lşletme 
Umum Müdürlüğünden: 

Muhammen bedeli ( 1400) lira olan 100 ton sönmemiş kireç 
31-12-1936 perşembe günü saat 10 da açık eksiltme ile Ankarada 
2 ncı işletme binasında ntın alınacaktır . Bu işe girmek istiyen
lerin 105 lira muvaki<at teminat ile kanunun tayin cttiti vesika · 
tarı ve verecekleri kireç nümunelerini hamilen mezkur sutte ha
zır bulunmaları lazımdır. Şartnameler komisyonumuzda isteklile 

parasız olarak 2öaterilmektedir. 



. Ankara Belediyesi den : 
lemizlik i ı . . . n 

cağmdan şartş erı 1 ~1~ alınacak saraç malze mesi pazarlıkla alına-
. namesını •• k · · . 

ve ısteklilerin de 
2

• gorme ıstıyenlerın her gün ya21 işlerine 
la beledıye en .. a ~anunuevvel 936 cuma günü saat on buçuk

cumenıne müracaatları 

M. M. V. S t 1 K a ına ma ornisyonundnw 1 • 
• 22t)() ndet 1 

ıııltn1e ile rnünaka :a aska lcayışı ile l09 a det süngülük açık ek 
2 Talı . ya konmuştur. 

t(Cı 1 mın edilen b d ı · f\4) • • 1 ıra 10 ku e e 1 ı;ı:-..>I lırn olup ilk lt>minat ı>arası 3 1 ı uş\u,. 
• halesi 30 12 93 • 
4 Eksiltoı~ye '. 

1' çarşamba günü saat 11 dedir. 
llladdeleriııde · t . gıreceklerin 2190 sa~ılı kanuııuıı 2 3 üncü 
Vekaletı ıatııı 1581enılen belgeleriyle ihale gtiııü ve •.ıınlınd

0

a M. M. 
ıııa korı · 

ııısyoıııma ~elınelerı. 

. --lstanbul K 
H oınutanlığı Satınalma Komisyonundan : 

ava akt 
tin ka .. ~arına ambarınd b 1 •. 
t 

. rasoru paza 1 ki a u uııan ıkı Ford marka kamyone· 
csı .. .. r ı a t 1 d &unu saat ı 5 3) yap ırı acağından ihalesi 21-12-H3H Pazaı· 
b;~: Şa.ttnaınesi h;r d"a Y~~ılacaklır. Mu lıa ınınen tutarı ()()() lira-
. 1 ır, isteklilerin 

45 
gl~n oğleden evvel komisyonumuzda görüle-

rı e b b ıral k 'lk . era er ihat .. 1 ı teminat ınnkbuzu veya nıektupla-
nıısy0 e gun" r d 

nuna gelnı l . u ın ıklıdaki Komutanlık Satıııalııın ko-
e Ctı. • 

Şehr'ı . Antalya Şarbaylığindan : 
nıız i . 

rnüdd r b Çın alınacak 
e 1 ir ay t d' ara:zöze talib çıkınaclığındaıı münakasa 

paz;rtesi RÜnü s:~ ıd edilmiştir. İhale l 1-1-937 tarihine nıüsadif 
. 490 sayılı artt on beştedir. 

ntune go •rnıa ek 'it k '.)2 · dd · 1 ··k re tanziın • sı me nnununun a ncı ma esı ıu • 
saat on ikiye kad olunac<ık teklif mektubları yevmi mezkiırde 
ııaıne p ıır Ant ı Ş . ş ar sız Şarb 8 ya arbnylığına lc\dt cılunacaktır. art-

aylıktan alınabilir. 

Devlet D . 

MÜNAKASA GAZI:: J'ESİ 

İnhisarlar U. Müdürlüğ_ü~deE:: __ 

8000 metre band Snksunya saat 14 ''örneği vardır. ,, 

5000000 adet mantar saat 15 
1 - Yukarıda cins ve miktarı yazılı iki kalem mal

zeme şartnameleri mucibince pazarlıkla satın alınacaktır . 
2 - Pazarlık 15· l ·-937 tarihine rastlayan cuma gunu 

hi:ıalarmda gösterilen saatlerde Kabataşta levazım ve 
miibayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin şartnamelerini almak üzere hergün, 
pazarlık için de tayin edilen gün ve saatlerde yüzde 7,5 
güvenme paralarile birlikle ndı geçen komisyona gelme-
leri. "3620,, alJ 1 ·1 

• • 
l - 23· l 1 ·936 tarihinde ihalesi yapılmıyan 15000 lira 

muhammen bedelli beheri 3500 litre hacminde .t aded 
kanyak inbiği yeniden kapalı zarfla eksillmiye konulmu~

tur . 
2 - Eksiltme, 2-2-937 tarihine rastlıyan 

saat 15 de Kabataşta levazım ve mubaya:ıt 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

. l - Muvakkat teminat 1125 liradır. 

salı günü 
şubesindeki 

4- Yeniden tanzim edilen şartname ve .şemalar pa
rasız olarak her gün sözü geçen şu ~'eden alınabilir. 

5 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin asgari bir hafta 
evvel fiatsız teklif ve planlarını inhisarlar Müskirat fab· 
rikalar şubesine vermeleri ve eksiltmeden evvel teklif
lerinin kabulüne dair vesika almaları lazımdır. 

• " . 
l8 Birinci kanun = ~ 

Şartnameleri mucibince J()() 000 adet yüzlük ve 
50.000 adet ellilik tuz çuvalı pazarlıkla satın alınacaktır: 

2- Pazarlık 19-12-936 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 için tayin edilen giin ve 
saatte yüzde 7 ,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen 
komisyona gelmeleri ilan olunur. (3544) tf><J 3 J 

* * • 
40C:X) kilo kalın kınnap Saat 1 •I 

75000 metre düz beyaı kanaviçe saat 15 
1 17· 12-936 günü pazarlıkla satm almacağı ilan 

edilmiş olar. 'l kalem malzemenin pazarlığı 'l3-l2·93t) ta· 
rihine rastlıyan çarşamba giinü hizalarında gösterilen 
saatlerde tehir edilmiştir. 

2 İsteklilerin şartnamelerini almak üzere hergün. 
pazarlık için de tayin edilen gün ve saatlerde yüzde 7,5 
güvenme pualarile birlikle Kabataşta Levazım ve Muba
yaat ~ııbes i ndeki Alım Komic;yonuııa gelmeleri ilan olu· 
nur. (3565) 504 2 - 3 

• • • 
t - Cibali<le çocuk yuvası olarak kullanılacak binada ya
pılacak 4024 lira 90 kuruş keşif bedelli tadilat işi açık 
eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 28 12-936 t arihine rastlıyan pazartesi gunu 
saat 15 dı! Kabataşta Levazım ve Müb:ıyaat şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

3- Muvakkat teminat 301 ,87 !iradır. 

4- Şartnameler ı O kuruş mukabilinde İnhisarlar inşaat 
şubesindeu alınabilir. 

eınıryolları ve L" l 1· 1 t U M'" d"" l '" w •• d Sa ıman an ş e me . u ur ugun en: 
ınsun-s h 

6 - İsteklilerin yukarıda tayin olunan gün ve saatte 
eksiltmeye girebilmeleri için mühürlü teklif mektubunu 
ve ayrıca kanuni vesikaları ihtiva edecek ola·;t kapalı 
zarflarını en geç ihale giinü tam saat 14 de kadar yu
karıda adı geçen alım Komisyonu Reisliğine teslim et
meleri ilan olunur. ''3618,, 514 1 4 

5- İstekliierin kendilerinden aranılan kanuni vesika ve 
güvenme paralariyle birlikte adı geçen komisyona gelme· ıtıuha a il hatt · · 

hat ~ınen bedeli IO 1 •çın muktazi ve beher metre mikabının 
kar gl Uzergahının 7. ? kuruş olan 4960 metre mikabı Balast, bu 

1 ntak ~ •ncı l<'l · k" • d l5tc K uzere 2S. •.ometresı karşısında ı taş ocagın an çı· 
nıis 11YReride İ 1 l2 936 tarihine rast1ayan pazartesi günü saat 
cek~~nu tarafınd~ etıne Müdürlüiü binasında toplanacak ihale ko· 

8•r n açık eksiltme suretile isteklisine ihale edile· 
u işe . 

Vcrın 1 • &ırrnek . . 
rile e erı ve kanu •stiyenlerin 709,50 liralık muvakkat teminat 

B ay~ı gün \ e nun tayın ettiği vesika, b eyanname ve teklifle· 
oh d~ ışe ait ın sakalte komisyona müracaatları liizıındır. 

or uncü j u avel 
liğ şletrne M" ~ ename ve şartname projeleri Kayscride 

1 t.ırafından p udurlüğünde ve Samsunda 13üncü Şube Şef· 
arasız 1 • . k . 1 k o arat< ıste lılerc dağıtıma tadır. 

A l~ il'! il V ı • • • • 
ı alınacağı ,.~n,.,. .. • \T,1 .... ,. 1-.~..:ı ~ -·· • -..,.... .:n.-

1\ey~ar sesli sineın 1 
an ~dilen vilayet mekteplerine aid bir aded 

enın h a makı . ·ı r 
da b ınu amrnen b d l" nesı ı e ,J metre sessiz film alıcı maki 
li n u ilan Yok e 1 e ı sehven 1800 lira göster ilmiş oldu'-'un· 

ra ınuh sayı arak k. . 5 
ba " "arrıınen bed ı· .. ~ez ur makıneler şartnamesi ve 2350 

gunu sa t e ı uzerınde b" • "k • 3 
kon 1 a 15 te "h 1 • n ırıncı anun 'Ouncu çarşam-

u muşt · 1 a e ed J k ·· · lind ur. lstekı·ı . ı me uzere yenıden açık ek iltm• e m ı erın h ıye 
rıhte vi~vakkat terninat mu ammen bedelin yüzde 7,5 ğu nisbc-
Cıinten ,ayet makamın mektubu veya banka nıakbuzile o ta-

tt:aleın· 8 ve şa t · · ·· •ne mür r namesını gormek istivenlerin eıı-
acaatları . 

lstnııbul B l d" . liey0ğl c e ıyesmderı: 
l'l'ııtlzeın u leplıirhnn . 
k e ek · ı esıne n"d 2 
1 tıru4 fıat t sı trrıiye kon 1 ı arabaya liizım olan mulıt~lif ı·i ııs 
ebıtir 1 t nhıniıı olu u muştur. Bunların lıt:psirıe 171 lı'ra 5 -
ltı · 11 eki ı nnıuşt E ·' 

1 

1 

1 
1 
1 

• ... . 

1 - Şartname ve krokisi mucibince Çamaltı tuzlasın
daki amele kangarlarına konulmak üzere 2500 lira mu
hammen bedelli 500 tek yatağı ihtiva etmek şartilc 250 
Ranza pazarlıkla satın alınacaktır. 

2- Pazarlık 8-1-937 tarihine rastlayan 
saat 15 de Kabataşda levazım ve miibayaat 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

cuma giinii 
şubesindeki 

3 - Şartname ve krokiler parasız olarak her gün sö
zii geçen şubeden alınabiEr. 

• • ı- b- • ""U&.U'-- p .... QhJf llt! 

misyona gelmeleri ilan olunur. 

• • * 

uırtıktc adı geçen ko
(3619) 512 1- 4 

{ 

1 

•• 1 - Şartn~me ve keşifnamesi mucibince: Toptaşı Tü- 1 
tun bakım evmde yapılacak 2 i 41 •>o l' k "f b d 11· .. ' b . •"' ıra eşı e t• ı uç 
an ,arm ırışaatı pazarlık suretile eksiltmeye konulmu tur 

.. ~- Pazarlık 18 - Xll - 936 tarihine rastlayan C~m~ 
~.u~u k~aat 15 de ~abataşda levazım ve mubayaat Şube
sın e ı alım Komısyonunda yapılacaktır. 

3 Şartnameler parasız olarak hergün s" .. 
Şubeden alınabilir. . ozu geçen 

1 
4 - İsteklilerin pazarlık için tayin ed'l .. 

t ··. 1 r.. •• ı en gmı ve saat-

leri ilan olunur. (3597) 509 ı-4 

İstanbul Belediyesi ilanları 

Konservatuvar Yatı kısmı talebesine yaptırılacak kas
ket, caket ve pantolondan ibaret 40 takım elbise açık 
eksiltmeye konulmuştur. Kumaş ve elbiselerin nümuneleri 
ile şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. Bir ta· 
kını elbiseye 18 lira bedel tahmin olunmuştur. istekliler 
2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 54 liralık ilk temi· 
gotnrskkf·ı .rcr- dii ... ı.~ .. ı..:ı ....... ı...,. .... ı.. .... '>:ı. t '>.O::\R ..... c: .. mhsa 

e aımı encumende bulunmalıdırlar. 

* • * 
(B) 490 

Keşif bedeli 1102 lira 71 kuruş olan Verem d" 
s · · t · · b ıspan-
erı.nın amırı ve ahçesinde yapılacak odun deposu açık 

eksıltme~: .~o~~~.muştur. Keşif ev~akı ve şartnamesi le 
va~ı~ .~~.durlugunde görülebilir. htekliler Bayındırlık di
rektorlugunden alacakları Fen ehliyet vesikası ve 2490 
No. lu kanunda yazılı vesika ile 82 r 70 k 1 k . t · ıra uruş u ılk 
emınat makbuz veya mektubilc beraber J(). f ı-936 

b ·· ·· · çar· şaın a gunu saat 1 '' tc Daimi Encümende b l 1 d 
ı u unmn ı ır-
ar. (İ) 510 

tktuLil L ı er 12 lir 87 ur. ~vrakı encümen knlenıindt.• göı Ü· 

tOrnerıde eb <'ral.ıer 21 12-93f~uruşluk ilk tt.• nıin at ıııalcbu:r. veya 
Ulunınıılıdırtnr. ' pazarte• i günü c;a& t 1 ile daırııi en 

e yuz< c 7,.> guvenıne paralarih: birlikte a j K 

1 

· ı c ı geçeıı o· 
nıısyoııa ge mderi ilaıı olurıur "J37 J ,, 47 l J j PİYASA HABERLER. 

4 
•det k • 

l!!i il rıı nnynk . b • • 
llrı ın it.i 1 

na. !i a ınacal<tır. 
Bak İnlıi s rlnr (J Müdürlü · 

fj Ç•nıa1t1 "* 
ak lntıisa tuzlası anıet 

tlar U. Müd ~ kangarları için 2.10 ranza alınacaktır. 
. ı iinlnrına 

1 Metrıin · 
kıbr15 • l:iaytar D· • 
teh" cın,, es k ıtektörlüğ" • • 

a ır edılnıişr e nyğırının ~ tarafından alınncnk olan J2 b 
•t. (Bak· 2 - nıunakas •m 12 'l(' aş 

. 2,, sıı ıl .. ası .c;o· - .1 ı p azartesi gününe 
:ı 8000 ın b Y 1 nuslıanıızı). 
lnhiıarlar 'u and •aks • • • 

. Müd .• onya ve 5 nı· . 
. llanlarıııa. ılıyon marıtnr alınacaktır. Bnk: 

>) fYI o 
- ZA 
·Miiteferrik 
~ 

y EDE 

l<adık·· · 
B. b . oy icra ı~t 

ır aş s•yah :• ernurl w d 
. •ıı.gılır . uguıı an: 

tırma ıle satılnca - 1nek nı 1 

ER 

" .. le•nda a ıcuzdur B" b 
rııa gunu saat 11-12 n ıırttırma Ü .: ır orçt n dolayı açık 
Jştirnlc edeceklerin d~ •cra oluna skkudnr Atpazarındn 8· 1-19.37 
1 • • goat ·ı ca tır. 
arı ılan olunur 9 d erı en santt 

!iplerin rnah il' .d b a 2,5 delJar e ıne~klır mahalde uulun-
ııı e ııluıı._cak ıye resuıı müşterisine aittir 

ııı . 
em ura rnüı ac:ııal eylemeleri. 

1 ıt • • 
24 .' 'i" ~aya tuzlas~ içi.n şartname ve krokisi mucibince 

a el urgu makınesı ve 240 adccl burgu ve lef errüa. 
lı pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 Pazarlık 21-12-936 tarihine rastlıyan 
·· ·· pazartesi 

g.unu ~aat 15 de Kabataşta Levazım ve Mubayaal şube-
sındekı alım komisyonunda yapılacaktır. 

,-}-- Kroki ve şartnameler parasız olarak her gün sö· 
zü geçe? şubeden alınabilir. 

4 isteklilerin pazarlık için tayin d"l 
l .. d 7 - e ı en gün ve saat· 
e y~z e ,a güvenme paralariyle birlikte adı 

K omısyowı 1 l · ·ı · I geçen • ge me crı ı an o unur. (J4JO) ,185 3_. ,1 

"' * • 

4000 kilo kalın kınap Saat 14 
75000 metre düz b k . eyaz anavıçe 15 

1 Yukarıda c· . " ' 
. ıns ve mıkdarı yazılı iki k l 

zeme şartnamelerı mucibince pa l ki a em mal· 
ı p 1 k zar 1 a satın alınacaktır. ı azarı 17-1?·936 t "h' 

gunu hizalarıııda go·· .. t - .1 arı ıne raslıyan perşembe 
.. , erı en saatle d K b t 

ve Mubayaat Subesi d k" l r e a a aşta Levazım / 
tır . ·~ n e ı a ım komisyonunda yapılacak-

3 Şartnameler 
parasız olarak her .. 

şubeden alınabilir, gun sözü 

4 İsteklilerin pazarlık için tayin d'l .. 
atlerde ü d 7 5 .. c ı en guıı 
k . y z e '" guvenme paralariyle birlikt d 
ornısyona uel 1 • ·1. e a ı 

c. nıe erı ı an olunur. (3354) 47 .l 

geçen 

ve sa
geçeıı 

·1-4 

Kon11imcnto mektupları 
Akdeni z lim~nlarındaıı İstan · 

bula mal gönderen tüccarlar. 
içinde konş•rnerıto bulunan pul-

cetvelinden, Tilrkiyedeki l ol va· 
ziyetini g(jst~ren şu rakamları 
alıyoruz : 

lu mektupların kendilerine pos

ta idaresi tarafından vaktinde / 
getirilmediğinden ve bu yüzden 
komiı;yonculara para vermek ,, 

17H kilometre 760 metre yeııi 
şose, 754f) lcilonıelre Hlfi metre 
fena şose , 6127 kilometre ım 
metre imalatlı tesviye, 79.17 ki
lometre 83 metre imalatsız tes-

vaziyetinde kaldıklarından şika-
}'et etmişlerdir . 1 

viye. 8071 kilometre 135 metre 
araba yolu ki cem'an yekün 

38864 kilometreden fazla yol 
\ardır 

Bu şikayeti göz önünde tutan 
posta idaresi bu gibi mektupla
rın adi mektuplardan evvel tev· 
zi edilmesini kararlaştırmıştır. 
Bu karar bu haftadan itibaren 
tatbika başlanmıştır. 

Bu suretle öğleden sonra İı;
tanbul limanına gelen vapurla-

rın içinde bulunan mallara ait 
konşimentolu mektuplnr ertesi 
sa~ah er enden sahiplerine gö
türülmekte, bu suretle tüccarlar 

hemen komisyoncularına baş 
vurarak mallarını gümrükten 

muamelesini ikmal ettirerek çı
kartabilmektedir. 

Memlekette bir yıllık yol 
faaliyeti 

Bayındırlık işleri detgiOJinin 
193G ı:neıiııe ait yol durumu 

1936 sene inde yapılan yolla
r ve köprülere gelince, yeni
den inşa • veya temdit edilen 
yollar '216 kilometre 332 t . me re, 
tamır veya ıslah ol il . unan yo ar 
6.33 kılometre 86:; t • d . v me re, yenı-
~n~ ınşa olunan köprü adedi 
l~b ... tamir veya ıslah olunan 
kopru adedi l 16H dur. Bu yol· 
lar ve k"" ··ı opru er için ınüvazenei 
umu · d mıye en 319003 müvazenei 
husu.o;iyelerden de 610960.5 lir 
ki cem'an yek'un IJ458H08 lira 
sarfolunmuştur. 

İtalya ile ticaret anlaşması 
Türkofisten tebliğ edil • t• . 
ltal t• mış ır . 

yan ıcaret anlaşma ı ilk
kanun onuna 1 d c ar uzatılmıştır 



18 Birinci kanun -
Sivasta çimento Fabrikası ı 

Orta Anadolunun çimento ih
tiyacını temin edecek bir fab· 
rika inşaası için Sivas ve Ge
merek lınvalisfode yJpılan tet
kikat bitmiş, faLrikanın Sivasta 
yapılması muvafık olacağı ne· 
ticesinc varılarak hazırlanan ra
por İktisad Vekaletine gön
derilmiştir. 

sulü için müzakereye devam 

edilmesi kalmıştır ki pek kısa 

bir zamanda bu noktaların da 
intacile Şark Demiryolumı n 
devlet demiryoJları camiasına 

ilhakı ancak gün meı;elesi ha
lini almıştır. 

Portakal Satışları 

MÜNAKASA GAZETESi -
• 

Istanbul Ticaret Borsası 

Macide 

Buğclı&y 

" 
" 

14~ 12-93() 

Ekstra yumuşak 
Yumuşak 
Yumuşak 

Asgari Azami 

(i 25 
() 15 
(; 10 

Çimento fabrikası, Sivastan 
iki saat ötedeki nümune çiftli
ği civarında kurulacaktır. İn
t1aat ilkbaharda başlıyacaklır. 

Sivas çimento fabrikası orta 
Anadolunun çimento ihtiyacını 
u<'uzca temin edeceği için, bu 
hnvalide kerpiç evlerin yavaş 

ya\.'aş ortadan kalkıp köylerde 
bile sıhhi şeraiti haiz kiigir 
evler yapılacağını ümit eyle
mek, arlık hayal olmaktı n çı

kacaktır. 

Portakal piyns am1z gün geç
tikçe inkişaf göstermektedir. 
Piyasaya gelen nıallar hergün t 
fa~lalaşmaktadır. Son hafta i 
çinde Dörtyol portakallarının 
bin adedi yerinde le liru li - 7 
lira üzerinden ınuamele gör
müştih. 

., 
" ,, 

" ,, 
" 

Arpa 
,, 

Çavdar 
Mısır 

Sert t•kilı a 
Selr 
s~rt 

Sümter 
Kızıldıı 
Mahll'ıl 

Yemlik 
l)(ikrnc 

(; 17 
l> 12 
(j 5 
(j 30 
ti 
5 30 
5 7 50 
5 ,J5 
:o 20 
l 4 
4 2 50 

15 

6 5 
5 :n -
2 3.i 

•I G 

Fabrika, Sümer Bnnk tara· 
fından açılacaktır. 

Tiftik ve pamuk piyasası 
Hariçten tiftiklerimize istek 

fuladır. Buna mukabil piyasa
da mal azdır. Tiftiğin kilosu 
bu hafta 135 kuruşa kadal' sa · 

tılmıştır. 

Yapağılarıınıza da o nisbette 
ic:tek vardır. Beyaz yapağılar 

memleket içinde kilosu 5-t ku
ruştan muamele görmüştür. 
Kanunuevvel ayında teslim e
dilmek üzere Almanya piyasa
mızdan 132 ton yapağı satın 

almıştır. 

Piyasada pamuk aı.aldıkça 

istek çoğalmıskta ve fiyatlar 
tedricen yükselmektedir. Piya
sa sağlamdır. Avrupadan ve 

Japonyadnn vaki trılebeler de
vam etmektedir. Son günlerde 
buralara yapılan muameleler 
geçen günlere nisbeten daha 
fazla olmuştur. 

İhracat tacirlerinden vesika 

İstenecek 
İlıracat mallarımızın dış pi

yasalara hilesiz ve standardi
za yona uygun olnreek. çıkar~l
mnsına temin maksadıle tatbık 

sahasına kQnan kanunun hü
kümlerine göre bu günden iti
baren ihracat tacirleri• ruhsat
namec:iz muamele yııpamıya 

caklardır. 

Ruhsatname için müracaat 
eden ihracatçı tüccarların ruh
satnamesini almıştır. 

Bununla beraber, 30J8 nu 
maralı kanunun muvakkat mad· 
desine göre müktesep hakkı o
lanların ruhsatname almak 
hakkı mahfuz tutulmuştur. 

Ruhsatnamesiz ihraç edile
cek maddeler gümrüğe bildi
rilmiştir. Bunlar standardizas
yona dalıil olınıyan hurda ve 
emsali ınnddclf'rt• kitap, pul 
\.'Csaireılir. 

Şark Demiryolları satınalındı 
Ankarada pazarlık konuşma

l:ırı yapılan Şark Demiryolla
rının .satınalınınasıııa ait mü · 
zakerat bitmiştir. 

Bu bir haftalık müddet zar
fında en esaslı olan madde 
lerden muharrik ve müteharrik 
malzeme ile mobilya, alcit ve 
edevat bedelleri ve hat üze
rinde 1929 senesinden sonra 
yapılmış olan ıslahat ve tev
siat masraf ve işletmeden mü
tevellit muallak hesablar üze
rinde tam bir mutabakat hasıl 
olmuştur. 

Bu arada, hattın bakım nok
tasından muhtaç olduğu tami-

Şimdiye kadar Dört yoldan 
Türkiye dahiline ve fstanbula 
10 bin paket küçük sandık por
takal gönderilmiştir. Hariçle o
lan muameleler çoğalmaktadır. 
Almanya ve Romanyadan ye
niden talebler vardır. Bunlar a · 

rasında Romanyatalebleri tetkik 
edilmektedir. 

Geçen hafta Almanyaya 40 
bin paket portakal satılmıştır. 
Bundan başka Almanya firma
larından bir kaçı ile yeniden 
mukaveleler yapılmıştır. 

Şehrimizde hazineye ait 

ne kadar emlak var? 

Mi ili lilnlak Müdürlügü, İs· 
tanbul vilayeti içinde hazineye 
ait bütün emlakı tesbit etmiş 

ve bunların fotograflaı ın da 
aldırarak dosyalarına koydur
ruuştur. İstanbulda devletin ne 
kadar emlaki bulunduğu ve 
kıymetlf'riniıı neden ibaret ol 
duğu bu suretle tamamen mey
dana çıkr.11ştır. Emlak Müdür
lüğü şimdi bu malların tasfiyP. · 
sine başlamıştır. Gayri .. üba 
diller l<orniayonu, Emlak ve 
Eylaın Bankası, Emniyet San
dığı ve Evkaf ta emlak sa
tışına devam etlikleri için mil
li emlakin satışları çok ağır 
gitmektedir. 

Vilayet iş büroları teşekkül 

etti 
İş kanunu mucibince yapılan 

teşkilat Vilayete tebliğ edilmiş
tir. Buna nazaran merkezi An
kara olan birinci bölge amir
liğine: Vekalet murakıb komi
serlerinden Emin Anada! tayin 
edilmiştir. İkinci Afyon b~lge
sini de ilaveten kendisi ifa e
decektir. 

Merkezi İstanbul olan 3üncü 
bölge amirliğine: Birinci ıınıf 

İş Başmüfettişi Halük tayin e
dilmiştir. 

Merkezi İzınir olan ·t üncü 
bölge amirliğine: i, dairesi ha
mule müdürü Fars Ulubay ta
yin edilmiştir. 
Merkezi Samsun o!an betin~i 
bölge amirliğine: ikinci sınıf 

.. Bnşnıüfettiti Tevfık Şerom•ı· 1 

,.tayin t!dilmiştir. 
· Ad a olan altıncı Merkezı an 

bölge amirliğine: ikinci sınıf 
İş Başmüfettişi Mehmed Ali 
Ülge tayin edilmiştir. 

İstanbul mıntakası kadrosu 

şudur: _ 
Halük: Birinci sınıf başmufet

tiş ' Nasuhi:. İkinci sınıf m~fet
tiş, Sabiha: ikinci ıınıf mufet-

t . E . ı·kinci sınıf müfetış, nver. 
t. N' ·. Başmemur, Ali Saib 
ış, ızamı. B' 

S.. y~· ı-Muaıne]e memuru, urey · 
. . f k•tı'b Ra11 m: Birinci rıncı .s ını a , 

sınıf katib Fuad: Birinci sınıf 
katib, Edibe: İkinci ıınıf katib. 

Memurlardan maada iki de 
odacı kadroya dahildir. 

ratla 1958 senesinde bitecek Türkiye _ İtalya Ticaret 
olan işletme imtiyazının vak- Münasebatı 
tinden evvel alınmasından do-
layı şirketçe ileri sürülen taz- Mu-ddet'ı b•ıten Türk· İtalyan 
tninat ve intizar hesapları ü - anla~masının 21 gün müddetle 
terinde uzun ve devamlı mü- uzatıldığını yazmıştık. Fakat 
tıakaşalnrdan onra en son o- bu temJid kararı henüz Güm-
larak, işletme imtiyazının top- rüğe bildirilmemit olduğundan 
tan altı milyon Türk lirası mu· İtalyan eşyaaı memlekete gire-
kabilinde devir ve ferağı iki mediği gibi bittabi İtalyaya da 
tarafta kabul edilmiştir. Türk malları girememiştir. Ka· 
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İstanbul Ticaret ve Zahire Borsasında Muamele Gören 
Maddeler.-

Afyon, Araşit yağı, arpa, Avderisi, Ayçiı;e~i yağı, Badem, 
Bakla, Bezelye, Börülce, Bugday, Bulgur, Bur~ak, Ceviz, Çav
~ar, Darı, Fasulye. l ' ındık, Haşhaş tohumu, Haşha, yaaı, İpek, 
irmik, Kaplıca, Keçikılı, Kenevir, Kepek, Keten tohumu, Keten 
yağı, Koza, Kuşyemi, Mercimek, Mısır. Nohut, Pamuk, Pamuk 
lolıuınu, Pıııııuk ya~ı , Peynir (Beyaz, Kaşar) Razmol Smıam, •usam 
yaMı, Tiftik, Un (Rııxday, Mım) Yag, Yulaf . 

TÜRK MAKİNA EVİ 
Sahibi: B. TEZEL 

İstanbul, Galata, Mahmudiye Caddesi Çil atmaca Sok. N. 9 

Muhtelif 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 

Sayfa 3 

f ratelli S PERCO 
Borsa - Piyasa 

11 -12-1936 

1 
Galata Güın.rükleri karş111nda Borsa Parası 

Hürdaverdigir Haıı. !-----
Telefon: 44792 
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u D ralını! 

\1 

ı, ı ~.

ı ·>-ı, 

il~. 

ı·o. 
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i, 

Amsterdam - Kompani Ro;al 

Neerlandez dö Naviguyon a 
vapör Anvcu, Rotterdam, A
msterdam ve Hamburg için ya· 
kında hareket. ı 

VULCANUS yük alır 5-8 1 ri kii. 

O J \ l\re t-r 

2tı Le, a 

ı rıorın 

'.J, 

., .. 
2:l, 

HERMES ,, 9 12 ,, 

Neerlandeı. kompaııyasının 
nehri vapurları limanlar i :in 
hususi ve seri ıeferler . 

Bütün limanlar için Neer
hndez Kumpanyası ile anlaşıl· 
mak suretile bütün dünya li
manları için doiru ~;on,imen-

b l ar veri lir. 

İTHALAT SERVİSi 

Burgaz, Varna, Köstence için 

hareket. 

AGAMEMNON ~H2-936 ya doğru 

ltalyan Seyahat Kumpanyası 

Dünya seyahat teşkilatı 
Götürü seyahat 

Otellerde oda tutulması 

Deniz yolu biletleri 
Hava yolu ,. 

Demiryolları ,, 
Bagajların ıigortas ı 

İtalyan demir yollarında 
yüzde 50 tenzilat 

Galata Gümrükleri karşısında 

Hudaverdigar han 

Telefon : ·H792 
daFRATELLl SPERCO 
nc:ıdinde C. [, T. ye müra 

caet olunur. 

Nippon Yusen Kaisah 
JAPON VAPUR KUMPANY ASJ 

Yokohama, Kobe, Singapur, 
Colombo, Süveyiş, Port-Said, 
Beyrut ve lstanbul limanları 
arasında doğru seferler: 

Pire, Mars il ya. \' alansiya, Li
verpool için Hareket 

(doğru ve aktarmasız) 

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

DURHAN MARU 18·2-937 ye 
doğru. 
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ı j Faydalı Adresler 

Doktorlar 
Dr. Murad Rami Aydın 

Göz hekimi, Beyo~-lu, Misle 
soka~ı No. 15. Tel· 41553 

Dr. Hayri Ömer 
Zührevi ve cild hutalıkları. 

Ötleden sonra Beyoğlu, A2':ıca· 
mi karşıııında No. 313 Tel. 43585 

Dr. Horhoruni 
Eminönü ~czanesi yanında her 

l 
fÜn akşama kadar hastalarını ka
bul eder. Tel. 24131 

Diş Doktorları 
Übeyt Ölçer 

Cumartesinden maada hergün 
haııtalarını kabul eder. Edirneka-
pı, Karagümrük, Tramvay dura
l' No. 95 

J_ Meşhur Markalar 

İlaçlar 
Hormobln tabletleri 

Ademi iktidar ve bel revşek
lig-ine karşı. ~ ler ec1anedc ara
yınız. Tafsilat: Posta kutusu 
1255-Hormobin 

--~~~~~~--

' 

Şayanı Tavsiye 
Miiesseseler -·--·· Piyango bayileri 
Uğur Gişesi 

Her :ıy en büyük ikramiyelerle 

binlerce yurttaşları zengin etmiş
tir. G:ılata, Karakiiy Postane i 
War~ısında N. 12. Tel. 40021 

DENİZ POSTALARI 

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

Hareket edecek vapurlar j 
BOLSENA cumart. 19 bir. kan. I 

saat 17 Selinik, Midill.i, .i~- ı 
mir, Pire, Patraa, Brındızl, 

Venedik, Trieste. 1 
MERANO .Pazart 21 birinci ~in. 

saat 12 lzmir, Selanik, Pıre,=) 
Patras, Napoli, Mauilya, Ge-

1 

nova. 

ABBAZIA çarş. 2.~ birinci lı.an. 
saat 17 Burgaz, Varna, Kös
tence. Odesa. 

ASSİRIA çarş. 2.1 birinci kin. 
sat 17 Kavala, Selanik, Go
los, Pire, Patras, Aysaranda, 
Brindizi, Angona, Venedik, 
Trieste 

CELİO perş. 24 bir. kan. saat 
20 (Galata rıhtmından) Pire, 
Brindizi, Venedik, Trieste. 

CAMPİDOGLIO perş. 24 bir. 
kan saat 17 Burgaz, Varna, 
Köıtence. 

PRAGA çarş . 30 bir. kan. saat 
17 Pire, Napoli, Marailya, 
Genoya. 

DALMATIA çarş. 30 bir. kin. 
1aat 17 Burgaz, Varna, Kös
tence. 

QUIRINBLE perş. 31 bir. kan. 
Saat 20 (Galata rıhbmından) 
Pire, Brindizi, Venedik, Tri
eıte. 

Değirmen tesisatları taahhut edilir. 

Bundan sonra yeni mukave- rar hakkındaki emrin bu gün-

len;n kaleme alonmaso ve şe· le<de geleceğô muhakkak gö· Ba.,Jdoğ• yen ARTUN Baumevo 

kit üzerinde dahi anlaşma ~h:u~- ~~r~ü~lm::e~k~te:d~i~r~· --------~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!m .. lillillill ....... J..L ......... ....ı:M.iiıW.;:.:.~J..s..:ıııiılııııııQ.:ıı-. .. ..Jl...;..;..;a;dlml;_~:;::ı;.._...;.:.ı.~:...:.. ...... ...ıll .... lll .... mııl. 1 mtiyaz sahibi ve yazı işleri 

ISEO Perş. 31 bir. kan. saat 
17 Burgaz, Varna, Köstence, 
Novorosisk, Batum, Trabzon, 
Samsun, Varna, Burgaz. 
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Corn. Ach. Min. Dt-f. Nat. Aııkara. 

S.A.T. Cuivre tl'Ergani . 

Coın . Peı ın . Vılayet Manissa. 

Com. Perm. Mıınicipalite- Emirda):"h. 

Coııı Perm. Muııicipalıt~ lııtanbul. 

.. 

Com Pt."rın V•layet Ankara . 

Com. Ach. D. C.en. Fab. Militaire 
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" -- · -------
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Municipalıtı• el' Antalia. 
Com . Ptırrıı Vilayet 1\ocljaPlı, 

Coın Adı. Min, Def. Nal Ankara. 

Com. A.clı, Econ, Monop. K.tache.C 
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l•t:ıııLı.ıl MÜNAKASA 

18 DECEMBRE 19~ --
lndustrie · Finances - Commerce 

L'irnpôt de crıse 

Le mir.istere de l'lntcrieur fait ctablir une liste 
de ceux de pensionncs de l'Etat qui occupent aus i 
un poste dans l'administration. Un reglement ıera e· 
dicte aur la methode selon laquelle ils paieront l'im· 
pôt dit "de erise,,. La pension et l'appointeınent se
ront additionneı, 50 livres seront retranclıces du lottJI 
et ils paieront l'impôt sur le solde. 

La Regie frarıçaise a achelt: 360.000 

kilos de tabac 

L'adjudication ouverte par la regıe des tabacs 
français en vu:- d'acheter 3!>0.000 kilos de nos produita 

a He clôturee hier. Sur les treize maisons d'expor· 
tation qui participerent, les echantillons des ~ furcnt 
acceptes. Ces tabac'l lui seront fournis de D<)S rccolteıı 
de 1H35- I H.1H. 

La convention du rachat de la Ste d'Heraclee 

Le tranc:fert et le receptionnement definitifs des 
mines et des installations de Societe d'Heraclee, au

ront lieu apres la ratificalion de la C'Onvention de ra
chat, par le Kamutay et l'assemblee generale de la 
Societe 

On pense que cette ratification aura ete obtenue 
d'ici deux mois. 

La ı.:ommission qui aura a appliquer entr~tcmpı. 
le.s dispositions de la convention, sera constituee İn• 
cessamment et entrera en fonctioıı a pntir du ler jan
vier. Cette commission comprendra, <'omme l'on sait 
deux delegues de l'Eti-Bank et deux delegut!s do la 
Societe. 

Le marche du ble 

Qu >İque encore 50 wagons de ble soient arrives 
avant-hier, la demande a ete limitee. 

Les bles ordinaires sont a 6 ptrs. Les prix des aut· 
res cereales sont ine ha nges. 

Hier 6-1 wagons de ble sont arriveı en notre ville. 
A la suite de ce nouvel arrivage. on a enregiatre 
une baisse de 5 paras. 

İl n'y a pas de changement sur )es prix des autres 
CCreales, sauf une angmf'ntation de 2 a ,) parllS SUt' 

l'orge utilise pour la nourriture du betail. 

La revisiorı de la loi sur le commerce 
La commiuion qui siege au ministere da la Juslice 

en vue de la revision de certaines dispositions da 111 
loi sur le commerce pounuit ses travaux. On ~·roit 

savoir q•ıelle ne se contentera pas !ie modifier eule· 
menl qulques articles de l ı loi el qu'elle prol•eJera 
a uııe v~ritable refonte de celle-ci. 

Le texh• remanie sera aouıniı au Kamutay. 

Le marchc dei oeufs 

Une certaiııe slaKnation .se remarque ces temp 
dernier.s sur le man·he des oeurs. Leı prix demeurcııt 
t>!>utefois, normaux : ils ıont de 31 a 32 Ltqs. 

La situation du marcbe apparait stable. Les expor· 

talions ıe font ıurtout sur les articles de seconde ca
tegorie. Nos produita frais sont achetes surtout par 
l'Allemagne. L'Autriche et l'ltalie en achetcnl aussi 
de temps a autres ; ainsi, durant la semaine derniere, 
elles en ont achete respeclivement 50 et 9 caisseı. 

En outre, 621 caisses ont ete expediees a destina· 

ti on de 1' Allemagne . 

Durant le meme lap• de temps, les expeditiorıs 
d'oeufs a destination de l'Autriche ont ete de 158 
caisses, dont 108 de seconde qualite. 

En outre, durant la derniere semaine, .1 H) caisse9 
de aeconde qualite ont ete expediees a destinatioıı 
de la Tchecoslovaquie, 181 a destination de l'llalıe. 
190 a destination de la Grece, dont 35 de seconde 
qualite. 

Les exportationı totaleıı d 'oeufs d ' une semaine ool 
ete de 1320 caiııses, dont 680 de aeconde qualite. 

GRANO COFFRE-FORT VIENNOIS, 
INCOMBUSTIBLE 

A vendre d'Occasion 

S 'adreiser: Okdjilar bachi No. 89 
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Bayazid, lstanbul 


