
ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin 

3 AYLlGI 
6 ,, 

12 ,, 

Kuruş 

450 
850 

1500 

Ecnebi memleketleriçin 
12 aylığ'ı 2700 

Sayısı 5 kuruş 
Resmi makbu:ı: bedeli olma
yan tediyat makbul değildir. 

Yıl: 1 Sayı: 214 

İÇİNDEKİLER: 
a) Münakasalar . 

Kanunlar, Kararnameler Ticaret Muhadelerı 
Piyasa Haberleri 

•• 

'GAZETESi 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

SALl 

ilanlar, Emirler, Tebliğler : 

İktisat Vekaleti iç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 

4 -
s 
6_ 

ilanlar, Emirler, Tebliğler 
Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

. N f' · leri Malzeme Harita 
lnşaat, Tamırat, a ıa ış • ' 
Kereste - Tahta v. s. 

M b . l . K tasiye - Yazıhane Levazımı at aa ış erı - ır 
Mobilya, Ev ve Büro eşyaları muşamba halı v. s 
Mahrukat, Benzin, Makine yağları v, s. 

30 ikinciteşrin 1330 tarihli kanun hükümleri dairesinne iş yap· 
mağa izinli bulunan ecnebi şirketlerden (Er Frans Air France) 
Anonim şirketi bu' defa müracaatle şirketin Türkiyedeki faaliye· 

1 
~ine nihayet verildiğini bildirmiştir. Bu şirketle alakası olanların 
lstanbulda Yeşil köy Uçak istasyonunda kain şirket merkezine ve 

1 icabında lkfüat Vekiletine müracaat etmeleri ilin olunur. 

İstanbul Vilayeti Defterdarlığından: 

? -
8_ 
9 

M t Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
ensuca , . A l At H l 

ilaçlar, Klinik ve Ispençıyarı a a ) astane evazım• 

Müteferrik 
b) Müzayedeler 

Müteferrik: 

PİYASA HABERLERİ 

İnhisarlar idaresinin 
faaliyeti 

A.nadoluda bazı mıntakalarda 

1 
'kı:nurlardan fazla yağması yü
~lıden memlehalardaki tuzlar 
it' hl'k . ı ~ 1'_lliş ve t.uz buhranı te ı. esı 
~hrnı iştir. inhisarlar idaresı bu 
~•ııtakalara derhal diğer mınta 
~lardan icap eden miktarda 
~ sevketmiş ve bu suretle 

ıt bııhranan önüne geçmiştir. 
( .içki fiyatlarının ucuzlatılması 
~ tl•ıı yapılan tetkikler bitmiş şa
~l>tan başka içkilerin fiatların· 

ıı ~l tenzilat yapmak imkan da· 
, 

11tıde görülememiştir. 
liususi amillere içki yaptırıl· 
1hcağı hakkındaki rivayet 

Jt 'r.ece tekzip edilmekted!r· 
1 b ~trinci nevi sigaraların Istan· 

ıe l.ıl ciht!tinde kutular derunun
i' ~'.Beyoğlu cihetinde ise çanta 
r Çıllıinde ince karton mahfaza

~t d erununda satılmasmın se· 
ııl tbine gelince : 

yükseltmektir. Bu bakımdan 

badema yalnız karton mahfa

zalar kullanılacaktır. Fakat el
de mevcut bir miktar istok 

kutu vardır. Bu istoku harca

mak için birinci nevi sigarala· 

rın bir kısmı kutulara konarak 

piyasaya sevkedilmektedir. 
Ayni yapıda hem karton hem 

kutu olursa müşterilerin kutu· 
ları talep ederek kartonların 
birikmesi ve satılmaması tehli- ı 
kesi vardır. Bunun için Beyoğ
lu tarafında karton mahfazalı 
sigaralar, İstanbul tarafında da 
kutu mahfazalı sigaralar sattı

rıhnaktadır. 

Terazi ithali 

Emlak ve Eytam Bankasından maaşlarının kırdırmak isti yen 
zat maaşları sahiplerinin Malmüdürlükleriue vize ettirmek için 
müracaat günleri: 

Fatih, Eminönü, Beyoğlu, Beşiktaş, Üsküdar ve Kadıköy mal-
müdürlüklerinden: 

1-12-936 Sah Mülkiye ve Askeriye Yetimleri 
2-12-936 Çarşamba ,, ,, ,, 
3-) 2-936 Perşembe ,, ., mütekaitler i 

Mütekait, Dul ve Yetimlerin Kanunuevvel, Kanununusani ve 
Şubat 937 fiç aylık maaşlarının günleri· 

5· 12-936 Cumartesi 
7-12-936 Pazartesi 
S.12·936 Salı 
9-12-936 Çarşamba 

10· 12-936 Perşembe 
11-12-936 Cuma 
12·12-936 Cumartesi 
14-12-936 Pazartesi 

5-12-936 Cumartesi 
7-12-936 Pazartesi 
S.12-936 Sah 
9-12-936 Çarşamba 

10-12-936 Perşembe 
11-12-936 Cuma 
12-12·936 Cumarteıi 
14-12-934 Pazartesi 

5-12-936 Cumartesi 

7-12-936 Pazartesi 
8-12-936 Salı 

Eminönü Malmüdürlüğünden: 
Mülkiye yetim Askeri yetim 

ve tekaütleri ve tekaütleri 
l- 350 l- 450 

351- 700 451- 800 
701-1050 801 - 1200 

1051-1400 1201-1600 
1401 - 1750 1601- 2000 
1751-2100 200l-2400 
2101-ila 2401-3000 , 

Hidematı vataniye ve avans 3001-ila i 
Beyoğlu Malmüdürlüğünden 1 

Mülkiye yetlın Askeri yetim 
ve tekaütleri ve tekaütleri 

1 - 150 1- 200 
151- 400 201- 60U 
401- 600 601- 1100 
601 - 800 1101-1600 
801-1000 1601-2100 
1001- 1200 2101 - 2600 
1201 - 1350 2601 2800 
1351-1550 2801-3300 

Üsküdar Malmüdürlüğünden. 
Mülkiye yetimler As. yetimler 

500- 826 1143 1576 
827 - 953 1577 - 1805 
954- ua. ı 806-2024 

1~12-936 Pazartesi 

5-12-936 Cumartesi 
7-12-936 Pazartesi 
8-12-936 Salı 
9-12-936 Çarşamba 
10-12-936 Perşemba 
11-12-936 Cuma 
12-12-936 Cumartesi 
14-12-936 Pazartesi 

İDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No 3 ve 4 
Galatat Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İdarehanemizde görüşülur 

Telegr.: ist. MÜNAKASA 
Telefon : 42425 

Posta kutusu N. 1261 

1 Birinci kanun t 936 

881 - ita 244- ila 
İlmiye ve peşin maaş 

Beşiktaş Malmüdürlüğünden: 
Mülkiye yetim As. yetim 

ve tekaütleri ve tekaütleri 
1- 200 

201- 600 
601-1000 

1101-1400 
1401-1800 

l - ı 50 1801 2050 
151-550 
551-ila 

a) MÜ N A K A S A L A R 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Selimiye Askeri Satmalma Komisyonundan: 

1- Tümen birlikleri Haydarpaşada hastanesinin Mayıs 37 so
nuna kadar olan bir senelik ihtiyaçları için 13300 kilo soğan ah· 
nacaktır. 

Bedeli 665 liradır. 
2 - Şartname komisyonda görülebilir. 
3- Eksiltme 4- 12-935 cuma günü saat 14 de Selim iye Askeri 

satınalma komisyonunda olacaktır. 
4- Eksiltme açık eksiltme suretile yapılacaktır. 

5 - Kuru soğanın ilk teminatı 49 lira SS kuru . tur. 
6~ Te~inatlar vaktinden evvel yatırılarak bu !şe gireceklerin 

bu ışle alakadar olduklarını gösterir vesikalarını beraber?nde ge
tirmeleri şarttır. 

Sıvas Tüm Satınalma Komisyonundan: 

l- Sıvas Askeri hastanesinin senelik ihtiyacı olan 7,000 kilo 
yeığurt ile 5 .000 kilo südü açık eksiltmeye konmuşf.:ur. 

2- Her ikisinin muhammen bedeli 1,440 lira olup ilk te:nina· 
lı 180 liradır. 

3- İhalesi 4· 12-936 cuma günü saat 15te Sıvasta Tuğ komu· 
tanlık binasındaki komisyonda yapılacaktır. 

4- Şartnamesini görmek istiyenler hergün komisyona müra
caat edebilirler. 

5 - İstekliler tecim odasında kayıdlı olduklarına dair vesaik 
ve ilk teminatlarile ihale gün ve saatinde komisyona müracaat 
etmelidirler . 

dl Çanta biçimindeki ince kar· 

8ı .11 ıtıahfazalar inhisar idaresi
'" Yeni getirttiği bir makine 
t 

Terazi ithaline lüzum olup ol· 
madığı hakkında ticaret odası 
sanayi şubesi daha amik tetki· 
kata devam ediyor. Bu husu~
ta hazırlanacak olan rapor tı
caret odası katibi umumHiğince 
gözden geçirilecek ve ider.e he
yetine havale edilecektir. idare 
heyeti de raporu esaslı bir şe. 
kilde tetkik ·~ttikten sonra ve-

9-12-936 Çarşamba 
10· l 2-931:) Perşembe 
11-12-936 Cuma 

As. Tekaütleri 
1- 209 

210- 430 
431 - 654 

2025-2552 
2553-2608 
2609- ila 

1 2-inşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

e' 'fıhpılmaktadır. Bunların mas· 

1. kutulara nazaran çok az· 
e5 ~t. l'vıatlup olan maliyeti döşü· 
fi l> tütünün cinsini, kalitesini 

kalete arzedecektir • -----

)e 

if 
e! 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

l<anunlar, Kararnameler, Ticaret muhadeler 

iş dairesi hazırlıkları umumi talimatı 
j(' 1( ı'~ ararname No. 2 5375 . • . . 
ıı ~\ \J~retleri 1936 mali yılı bütçesinin lktisad Vekaletı~e aıt ma~· 
e~ ~ 0~ kısmına ayrı bir fasıl olarak konulan I00.000 lıralık ta~s~
( s,~n Verılmek ü:ı:ere, 3008 sayılı İş Kanun~nun .9unc~. teşkılat 
1 il•hnın 141, 142 ve 143iincü maddeleri hükumlerıne gore ku.~ul
fl' t~ •t gerekli görülen İş Dairesinin bu seneye mahsus 0~~ak uze

tel •;- haıırlanan ilişik hazırlık teşkilatı kadrosile bu teş~ılatın fa~
ri ,~llerini uıule bağhyan umumi talimat ve bölge taksımatına aıt 
· r' ~. tıtiln . . . 1 • lkt' ad Vekillig" inin '1•r ın tasdıkı ve merıyete konu ması, ıs . . . . 
Jı ~!\'1136 tarih ve 2I055 774 sayılı tezkeresi ve Maliye Ve~ıllığının 

ı ""936 · .. ·ne icra Ve· "ilt tarih ve 11174 4075 sayılı mütaleanamesı u:ıerı 
el ~>:i Heyetince 29-9-936da onanmıştır. 29--9-936 

~<>l· 
3oo' 
J1.t 8 numaralı kanun 3330 sayılı Resmi Gazetededir. 

il;tt "dde 1- 3008 numaralı "İş Kanununnun dokuzuncu "Teş· 
'-ıı ,, faslındaki hükümler mucibince kurulan "İş Dairesi :ıı nin ka-

' ~•i tatbikatına hazırlık faaliyetleri için Türkiye Cumhuriyeti ül· 
~ ~y altısı teşkilatlı ve dördü teşkilatsız olmak üzere, on bölge · 

t ~ tı\ınıştır. 
e. k -n·"~de 2- Teşkilatlı bölgeler şunlardır: 
, t-: ırın . b M k e "-ll\tırı cı ölge) er ez Ankara olmak üzere, Ankara, Çorum, 

k" İ\tıtı'. Yozgat, Kırşehir, Kayseri, Niğde, Vilayetlerini; 

e ışehır cı bölge) Merkezi Afyonkarahisar olmak üzere Afyon Es-
' u·· • e· ~ , 

I• ÇUl\1:·~lecik, Kütahya, Konya, lıparta ve Burdur Vilayetlerini: 
,. (ocaeli, ~ bölge) Merkezi İatanbul olmak üzere, İıtanbul, Bursa, 
c, Dördün <>~u ve Zonguldak Yilayetlerini; 
tt~ flanisa, A 1:\i bölge) Merkezi lzmir olmak üzere, İzmir, Balıkesir. 

Ydın, Denizli ve Muğla Vilayetlerini; 

12-12-936 Cumartesi 656 -. 880 
Mül. Yetimler 

18 243 

Beşinci bölge) Merkez\ Samsun olmak üzere S K t 
S

. O . , amsun, as a-
monu, ınop, rdu, Gıresun, Amasya, Tokat ve Sivas Vilayetle· 
rini ; 

. Birinci bölge) Merkezi Ankara olmak üzere S h A t 1 
l l G · t M ' ey an, n a ya, 

1 

çe • azıan ep, araş ve Malatya Vilayetlerini ihtiva eder 
Madde 3- Yedinci k' · · d k · J 

• A , se ızıncı, o uzuncu ve onuncu bölgeler ı 
teşkılatsızdır. Bunların herbiri · birinci ikincı· u" .. - d" d" .. ~ .. . . ' ' , çuncu ve or un-
cu Umumı Mufettışlıklerin ihtiva ettikleri Vilayetle d t kk"l eder. r en eşe u, 

Madde ~ - . Altı teşkilatlı bölgenin herbirine İktisad Vekaleti 
tarafınd~n ıhtıyaç nisbetinde memurlar tayin edilir. 

.Herbır bölgedeki teşkilatın amiri, doğrudan doğruya "İş Dai· 
resı Genel Merkezi,, ile muhabere ve daire reisliğinden l ğ d'. 

kt'fl .. k a aca ı ı 
re ı ere gore endi teşkilatının faaliyetlerini sevk ve id d 

B .. 1 A • • are e er. 
o ge amırı, memuriyet çevresi içindeki valiler beled' · 

l · b ~ · . • ıye reıs· 
erı, za ıta amırleri ve tıcaret ve sanayi odaları reisleri ile doğ· 

rudan doğruya muhabereye mezundur. Müstacel hallerde kaza 
kaymakamlarına da yazabilir. Ancak bu takdirde ka mak 

.. d d' . b' y ama 
gon er ıkı yazının ır surefüıi derhal ilgili valiye vermelidir. 

Bunlardan başka bölge amirleri, veya onun namına muamele 
ifasına salahiyetli memurlar, bölgeleri iç•ndeki bu'"t- · l · · . . .. .. . - un ışyer erının 
sahıplerı, mudurlerı veya işçilerile veyahut vaz'ıfel · · · . . .. .. erınıo ıcrasını 

tem.in ıçın luzum gorecekleri sair hükmi ve hakiki ahıslar iJe 
dahı muhabere ve temasta bulunabilirler. ş 

Madde 5 - Herbir bölge amirinin öteki bölgeler amirlerine 
herha~gi bir mesele içi.n müracaatları icab ederse, keyfiyetin ilk 
önce, iş Genel Merkezıne yazılması ve böylece bölgeler arasında
ki temas ve muhaberelerin merkez vasıtasile vuku bulması esas· 
tır. Ancak müstacel hallerde, bir bölge amiri, başka bir bölge a
mirine doğrudan doğruya dahi müracaat edebilir. Bu takdirde o 
müracaata aid yazı veya telgrafın ve ilgili bölge amirlerinden bu
na verilen cevabın birer suretleri derhal "İş Dairesi Genel Merke
zi,, ne gönderilmelidir. 

Madde 5- "İş Dairesi,,nin herbir teşkilat bölgesi içinde bulu
nan valilikler, belediyeler, ticaret ve sanayi odaları gerek "İş 

Diarbekir Nafıa Müdürlüğünden: 
Kale haricindeki ve Y enişehirde inşa edilecek olan müfettişi 

umumilik konak ve dairesiyle Kolordu Komutanlık konağının ek· 

dairesi Reisliği,, ve gerek bölgedeki teşkilat amiri tarafından vu
kuu bulacak talebelere göre icab eden muamalelerin tekemmül 
etmesini, istenilen malümat ve vesikaların toplanmasını temin e· 
dece kler ve iş kanunu tatbikatına hazırlık faaliyetlerinin yün/
tütmesi. yolunda gerekli olan ko\ayhkları göstereceklerdir. Her
yerdeki zabıta teşkilatı, İş dairesi teşkilitınıa salahiyettar me
murlarının vazifelerini ifa hususunda güçlüklere maruz kalma
maları için, taleb vukuunda, icabına göre, müzaheret ve müda
halede bulunacaklardır. 

Madde 7 - Teşkilatsız olan yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve 
onuncu bölgelerde "İş kanunu,, tatbikatına hazırlık faaliyetleri, 
"İş Dairesi Genel Merkezi nden verilecek direktiflere ıöre, bu " . bölgelerden herbirinin ihtiva et~iği Umumi Müfettişlikteki lkticad 
Müşaviri tarafından icra edilir. ihtiyacı tahakkuk eden bölge için 
İkticad Müşaviri nezdine ayrıca yardımcı memur dahi gönderilir. 

İktiud Müşaviri, bazifesini ifa yolunda, 4 \•e 5 inci maddeler· 
le teşkilat bölıre amirlerine ~erilmiş olan salahiyetleri kullanarak 
ve aynı usullere uyarak faalıyette bulunur. Şu kadar ki bütün 
faaliyet ve muamelelerini her halde umumi müfettişlik makamı
nın malUmatı altınc!a yürütmesi de esastır. 

Madde 8 - Vekalet için taahhüdü ihtiva eden veya prensip 
mevzuu olan işler _hariç tutulmak kaydile, İş dairesi Reisi, İk
tisad Vekili adına, iş Kanunu tatbikatını temin etmek üzere, İcab 
eden Vekaletler, Umumi Müfettişlikler, Vilayetler, Belediyeler 
Elçilikler ve Konsolosluklarla ve Emniyet işleri, Matbuat, istatis: 
tik, Posta-Telefon Umum Mildiirlüklerile ve lüzumu halinde sa· 
hükmi veya hakiki şahıslarla doğrudan doğruya muhabereye ın~~ 
zundur. 

Madde 9 Münhasıran beynelmilel iş mevzuatına mütedair 
olmak yahut vesika. ve malumat toplamak üzıre, İt Dairesi Re
ısının "Beynelmilel iş Bürosu Müdürlüğü,, ile dahi doğrudan doğ
ruya muhaberede bulunması caizdir. 

Mad~e 10 - Bu talimat, İş kanununun 145 inci maddesi mu
c~bince lktisad Vekaleti tarafından gazetelerde yapılacak ilanda 
"iş Daireııi,,nin faaliyete başlama tarihi olarak gösterilecek gün· 
den itibaren mer'i olur . 



...._ S.yfa 2 

ıiltnıeaine tat· 
deai hGlcnıQ ıp Çtlcrnadığından 2490 numaralı kanunun 40ıncı mad-
nG ıaıt ı4 ~e.tevf~kan 2!l-JJ-936dan itibaren IJ-12·936 cuma gü
tenıdit edil . •~aleı katiyesi icra edilmek üzere 15 gün müddetle 

lllıttır . 

lıtınbul Ü . 
nıverıitesi Arttırma Eksiltme ve Pazarlık 

Komisyonundan; 

MÜNAKASA GAZETESİ 

yılı kanunun 2 ve 3üncü maddelerinde yazılı istenilen belgelerle 
birlikte ihale günü ve aaatinde Çorluda Kor satınalma komisyo· 
nuna gelmeleri. 

"' • • 
Bitlis atölye inşaatı paıarlığa konulmuştur. Bak İnhisarlar U. 

Müdürlüğü İlanlarına. 

ttr!~nbut Üniverıiteıi R d 1 .. E . .. .. 
"auteıi in a yo OJ• nstıtusunde yapılacak Ata· 

3 -Kereste, tahta ve saire 
lGk binasında ~batı 24--12-936 perşembe &ünü saat 15 te Rektör-

e d . ı ale edil k M k . e elı kttifi 
56 

. me uzcre açı eksıltmeye konulmuştur. 
kıt ttıniıııt 'h l 2 lıra 39 kuruş olan hu işe aid 43 lira muvak-
lllas ı 1 eden e l Ü · · 1 ve talibi . vve nıversıte veznesine yatırılmış ol-
Ytaika ile T· erııı en az 500 liralık bu gibi iş yaptıklarına dair 

ıcıret O<t 'k . 
ası vesı ası ıbraz etmeleri lazımdır. 

Edirne Nafıa Mu''d" l" v •• d · Ed' ur ugun en. 
ta . ırııe Batıe S 
. lllırıt itleri IS ;nat ~kulunun 6206 lira 21 kurutluk bir kısım 
ite •it lcttif ki f il muddetle açık eksiltm~·ye konulmuştur. Bu 
TeU, Bayındırlı~ı~arı,. resimler, fenni şartname, silsilei fiat cet
l'Gndec11r. ışleı 1 genel şartnamesi Edirne Nafıa Müdürlü-

? •liblerin b . 

Devlet Demiryolları ve limanları İşletme U. İdaresinden: 
Muhammen bedeli 1350 lira olan 1500 ' adet kayın traversi 3 

birinci kanun 936 perşembe günü saat 10 da pazarlıkla satınalı

nacaktır. 

İsteklilerin IOl lira 25 kuruş muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve kanunun 4 üncü maddesi mucibince 
ite girmeye manii kanuni bulunmadığına dair beyanname verme· 
meleri lazımdır. 

Bu işe ait fartnameler Haydarpaşada 1 inci işletme kamisyonu 
tarafından parasız olarak verilmektedir. 

• • • 
Milli Müdafaa Vekaleti için 4 m3 tahta alınacaktır. Bak: Mah-

rukat sütununda mezkür Vekaletin ilanlarına. 

~en •lıcalcları u •t.e girebileceğine dair Edirne Nafıa Müdürlüğün
ll~dutuııa dair v:4•ıka ile cari sene Ticaret Odasına kayidli bu· 
llllllat alcçelerı'l ~tatları ve yüzde 7,50 nisbetinde 466 liralık te-

4-Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane M~lzeme 

ıa.&.... • e ıhale M M h\Cll rGııG 
1 

gunu olarak kararlaştırılan 14-12-936 pa· 
1 MGdtrlGtıı:::kli5te E~irne Hükümet Konağı içerisindeki Na

Koınısyona gelmeleri. 

1- Ele • Antalya Nafıa Müdürlüğünden: 
rir •ıltıniye k . . 

\'t betollar on ulan ış: "Antalya Lıse pavyonu binası kar-
TabıniQ ed·~t akıarnı ile çatı inşaatıdır." 
2-- Bu ite 

1 ~: bedel 30209 lira 92 kuruştur. 
A- Eicantın Şartnameler n evrak şunlardır: 
B- Muk e Şartnaıneıi 
E- Ba '"ele projesi 
C JıQdırlık . l 

- liuıuıi ı, eri a-enel f&rtnamesi 
F- K~·f Şartname 
G -,ı cetvel' b 
1 - Projel 1 ulisası 
•ti er 

16 Yenler bu .. -
tGııde tetlc'lt fartnaıneleri ve evrakı: Antalya Nafıa Mudur-
3- Eıc.·t edebilirle. 

••at 15te ~ .. ~e 23-J 1·936 tarihinden 14-12-936 pazartesi günü 
4- Elt .

1 
Ya Nafıa Müdürlüğü dairesine yapılacaktır. 

5 
11 tırıe k 

- Eltıilt . apah zarf usulile yapılacaktır. 
::akkat t,:•ye firebilmek için isteklilerin 2265 lira 74 kuruş 

ohap ıer •ııat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları 
6- ırnıesi l· d bir T elctif azım ır. 

t' . •aıt '""el' lllektubları yukarda 3 üncü maddede yazılı saatten 
~~lerelc Eicail~ne kadar Antalya Nafıa Müdürlüğü dairesinde ge

~1 ecelttir. p
0 
~e. korniıyonu Reisliğine makbuz mukabilind~ ve

ede Ylıılı 
1 

1 
a ıle fÖnd'!rilecek mektublar nihayet üçüncü mad

lllq ile iyice ~atte kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mu
kab11l edil... apatılınış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler .... z. 

Diyarbekir Nafıa Müdüalüğünden: 
1- Ekıiltnıe 
Diyarbeıc· 1 Y• konulan iş: 

bed l' •r- •tas B f e ı 73a6() 1. Yon yolu parke inşaatıdır. u inşaatın keşi 
2- 8 . •radır. 

A u 1fe aid 
- Elt ·ı şartname ve evrak şunlardır: 

B sı tnıe 
- .. uk fartnaınesi 

C- Ba •Yele Projesi 
D YlQdırlık ı'şl . - Hu. • erı ıenel şartnamesi 
E- L• usı tartnarne 

r tllıı" F _ ..,. . 1 fartnarne 

G 
~efıf 

- K 'f G- p e,~ bulaaası 
I roıeler. 
ltelcliler b 

ha M6diirliltG ~evrakı 4 lira bedel mukabilinde Oiyarbekir Na· 
lıtınbul • il en alabilirler. 

'll6abalardall c kAnkara Nafıa Müdürlüklerin~ gönderilecek olan 
3 ° uyabilirler. 

1 Bu it J0. 11-9 · · ay •iidd ti 36 tarıhıne rnüsadif cuma gününden itibaren 
4 e e ek 'lt k - Ekailtın 11 meye onulmuştur. 

dGrlGtüııde t e 30-12-936 çarşamba a-ünü saat IO da Nafıa Mü
pılıcaktır. •tekkül edecek komiıyonda kapalı zarf usulile ya-

S- Ekailtrney . b'l A A e gıre ı mek için: 
rtbrına ve k ·ı 

fUb Olarak 55()2 . e 81 tme kanununun 17 ind maddesine ur 
8- 'ficar lıralık muvakkat teminat vermeıi. 

IÖlternıeıi. et odaıında kayidli bulunup buna aid veıikasmı 
C- Re · •ını raz t · 329 meye tevfik N e enın 1 aayıh nüshasında çıkan talimalna• 

veıikasını ha~ afıa Vekaletinden ahnmış müteahhitlik ehliyet 
aıı oıması lazımdır. 

6- Teklif 
bir ıaat e 1.ınektubları yukarıda 3üncü maddede yazılı saatten 
ita._ Ko ~ve ille kadar Diyarbekir Nafıa Müdürlüğündeki müna-
~- rnısyon R · l'ğ' ... ile IÖnd . eıı ı ıne makbuz mukabilinde verilecektir. Pos· 
•ttell bir erılecek rnektubların nihayet 3üncü maddede yuılı sa
•it olllla~•at evveline kadar münakasa komisyon reisliğine gel
dır. Po11:a .~e dı' xarfı mühür mumile iyice kapatılması lizım-

7- p ~ e olan recikmeler kabul edilmez. 

lbtk Gıe;oı~ keşif, husuıi, fenni ve eksiltme şartnamesini sıör
e Dkara Nafıa Müdürlüğüne müracaat edilebilir. 

lıtanbul Harici Askeri Kıtaatından: 
Evvelce 23-

Kocaeli Vilayetinden 

Vilayet Hususi İdaresile ilk okurlar için yaptırılacak 74 ka 
lem matbu evrak 17-12·936 perşembe günü saat 15te açık eksiltme 
suretıle Vilayet Makamında ihale edilecektir. Muhammen bedeli 
2000 lıradır. İsteklilerin 150 liralık muvakkat teminat mektubu 
veya banka makbuzile Vilayet Makamına, şartname ve nümune
lerini görmek istiyenlerin Encümen kalemine müracaatları. 

Hukuk Fakültesinden: 
Fakültede takrir edilen derslerin kitap halinde basılması mü· 

nakasası 10 gün uzatılmıştır. Beher forma 2000 tane olmak üze
re 80-150 forma bastırılacaktır. Muhammen bedeli 3000 lira ve 
muvakkat teminatı 225 liradır. 

İsteklilerin 8-12-936 salı günü saat 11 de Fakülteye gelmeleri. 

5-Mobilya, Ev Büro ve eşyası, Muşamba, Halı v.s. 
Adliye Vekaletinden: 

Temyiz mabkemeıi için yaptırılacak 10000 küsur liralık mef· 
ru,atın 2 defa kapalı zarf usulile açılan eksiltmesine talip zuhur 
etmemesinden dolayı eksiltmenin bitimi olan 5-J 1-936 tarihinden 
itibaren bir ay içinde pazarlıkla ihalesi kararlaştırılmıştır. 

Bu işe ait olan şartname ve teferruatı Adliye Vekaleti Leva
zım Müdürlüğündedir. Taliplerin hergün şartname ve evrakı sai
resini görmek üzere mezkür Müdüriyete müracaatleri. 

Pazarlık için de 5-12-936 cumartesi günü saat 10 da Levazım 
Müdürlüğü odasında müteşekkil komisyona başvurmaları. 

6 - Mahrukat - Benzin Makine yağlan 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Aşaiıda yazılı malzeme ayrı ayrı pazarlıkla satınalınacaktır. 

Pazarlığı 2-12-936 çarşamba günü saat 14tedir. İstekliler listeleri 
görmek üzere M. M. V. Satınalma Komiıyonuoa müracaat ve pa
zarlığa gireceklerin belli 1rün ve saatında komisyona gelmeleri. 

Cins ve miktarı 
14 Kalem araba boyaaı 
2(; Teneke gaz yağı 

500 Kilo ,, ,, 
500 ila 1000 kilo benzin 

4 Metre mikabı tahta ile 10 kilo çivi 

7--Mensucat - Elbise - Kundura Çamaşır v .s. 

Siyasal Bilgiler Okulu Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 
Miktarı Muhammen 

Cinsi En az: En çok Bedeli 
Yerli İskarpin 220 çift 360 çift 1808 

Sıj asal Bilgiler okulu talebesi için yukarda 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

lira (en çok mik
tara göre) 

yazılı iskarpin 

Eksiltme J0.-12-936 perşembe günü saat l lde Ankara Mekteb
ler Muhasebeciliğinde toplanan komisyonda yapılacaktır. Mu vak · 
kat teminat 136 lira 60 kuruştur. Şartname ve nümuoesi hergün 
Cebecideki Okul idaresinde görülebilir. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
Harbiye Okulu için 2100 adet fildikos kısa don 4-12-936 cuma 

günü aaat t4,30da Tophanede Satınalma Komisyonunda pazarlık 
la eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 1365 liradır. İlk temi
natı 102 lira 37 kuruştur. Şartname ve nümu.ıesi komisyonda gö
rülebilir · lıteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
1- 1200 metre Gedikli Erbaşlar için kı,hk elbis~lik kumaş 

kapalı zarfla münakasaya konmu,tur. 
2- Tahmin edilen bedeli 7800 lira olup ilk teminat parası 

585 liradır. 

3- ihaleıi 21-12-936 pazartesi günü saat 15 tedir. 

nunJa ih l . 11-936 pazartesi günü 3. kor satınalma komisy~-
1 •1• :.~11 Yapılacağı bildirilen 2 garajın ilanı Ulus Gazeteaı
I e ı0anü e ı lheditinden mezkur ıarajların münakaaaaı 8-12-936 sa-
1 r D saat 15 • bıralulmıttır. Elulltaıeye ıirecelderin 2490 sa-

4- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3üncü 
maddelerindeki istenilen belgelerile birlikte ihale günü ve ıaa-

tından en geç bir saat evveline kadar teminat ve teklif mektub
larını M. M. V. ••baalma komisyonuna vermelcıri. 

J Birinci kinu~ 

8-lfaçlar, Klinik ve İspençiyari alat: 

Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma Komisyonuadan: 
Müteahhidin nam ve hesabına 6 kale'? baytari malzeme. ": 

alınacaktır. Tahmin bedeli 600 liradır. ilk teminatı 45 lır• ~ 
İhalesi 19- 12-936 cumartesi günü saat 10dadır. istekliler evaafı; 
şartnamf'sini görmek üzere bedelsiz olarak M. M. V. Satnı• ~ 
Komisyonuna müracaat ve eksiltmeye gireceklerin belli gilO 
saatında satınalma komisyonuna gelmeleri. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden: 

Cinsi Miktarı Muhhammen bedeli İlk tenı· 
Lira Lira knruf 

Ecza ve malzeme 35 kalem 700 52 50 -
Gureha hastanesine yukarda cins ve miktarı vazıh 35 kale 

teşribi marazi laboratuarı ecza ve malzemesi pazarlıkla alınacl 
tır. Pazarlığı 3-12-936 perşembe günü saat 15 te komisyonda f'. 
pılacaktır. İstekliler her gün şartnamesini Levazım kaleminde f 
rülebilirler . 

Kocaeli Vilayetinden: 

23· J 1-936 tarihinde açık eksiltme suretile ihale edileceği ·.1' 
edilen Vilayet Memleket hastanesine aid 1791 lira 39 kuruş 
hammen bedelli ecza, alat ve röntken levazımı için istekli 
madığından ikincikanunun üçüncü perşembe günü saat 15 te \ 
layet makamında ihalesi yapılmak üzere eksiltme müddeti \1 

tılmıştı:. İsteklilerin o gün ve saate kadar yüzde 7,5 niıbetill 
muvakkat teminat mektubu veya banka makbuzHe Vilayet ~ 
kamına, şartname ve ecza listelerini görmek istiyenlerin İs 
bulda Sıhhat Müdürlüğüne ve İzmitte Vilayet Daimi Encürne 
ne müracaatleri. 

Ziraat Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

1-- Kapalı zarf usulile Silezya arsenik mürekkebatından 
ton arsenikiyeti rassas Silezya "Arseniate de plomb == Bleiar 
nat Silezya" ve fare öldürmesinde kullanılmak üzere 100.000 
ra fişeğile J .()()() Hora aleti sahnalınacaktır. 

2- Arsenikiyeti Rassasın muhammen bedeli 20.000 lira, ı-l:ı 
fişeklerinin tüfeklerile birlikte muhammen bedeli 24.000 lira, il. 

senikiyeti Rassas için ilk teminat 1 .500 lira, Hora fişek ve 
fekleri için birlikte 1.800 liradır. 

3- İhale 18-1-937de saat 15te Vekalet binasında yapılacak 
4 Muhammt"n bedelleri ayrı ayrı yazılan bu maddelerin i 

leleri de ayrı ayrı yapılacağından taliblerin teklif mektubla 
ona göre Komisyona vermeleri. 

5- Şartnameler Ankarada Ziraat Vekaleti Satınalma KoO' 
yonundan, İstanbulda Zirnt Müdürlüğünden parasız olarak " 

lir. ~ 6 - İsteklilerin teklif mektublarını teminatlarile birlikte mıl 
yen günde 2490 sayıl, kanunun ikinci ve üçüncü maddesinde 
redilen vesikalarla eksiltme saatinden bir saat önceye kadar 
misyona VP.rmeleri. 

Hayvan Sağlığı Küçük Sıhhiye Memurları ve 
Nalbant Mektebi Direktörlüğünden 

3 · 12 - 936 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 
de kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacağı ilin edil1 
olan (500) adet Pülverizatörün t:ksiltmesi görülen lüıf. 

üzerine Ziraat Vekaletince geri bıraktmlmış olduğu il 

olunur. ~ 

~ 

9-Müteferrik 
izmir Belediyesinden 

1- İzmir ve civarında Belediye elile işletilecek otobüıler 
ilk parti olarak 4 veya 6 silindirli tam DizP.l motörlü 20-24 
lik ve şehir yollarında çalışan tiplerden olmak üzere 6 ı 
komple otobüs kapalı zarfla münakasaya konulmuftur. 

2- Beherinin bedeli muhemmeni, gümrük muamele, bele~ 
tahliye ve kordon resimleri Belediyeye aid olmak ve İzmir e 
diyesi İtfaiye binası önünde lulim edilmek şartile 6000 lir• 
hepsinin 36000 liradır. 

3- Mali ve fenni tartnameleri 180 kuru9 bedel mukabil 
İzmir Belediyesi Makine ve Elektrik Mühendiılitinden ted 
edilir. Taşradan. istiyenler şartname ve posta ücreti pefİn 
dermelidirler. 

4- İhale 15 Kanunusani 19l7 cuma günü saat 16 da 
Meclisinin tasdiki şartına bağlı olarak İzmir Belediyesi 
cümenince yapılacaktır. 

5 -- Muvakkat teminat iki bin yedi yüı liradır. 
6 · ~ Nakden verilecek teminat akçesi ihale tarihinden 

bir gün evvel Belediyeden alınacak fiş mukabilinde İş Bank' [' 
yatırılacaktır. /ı 

7 - Teklif yapacak firmanın otobüıler hakkındaki bilu 
katalok ve teknik resimlerle broşür plan ve izahnamelerini "' 
dek parça kotaloğunun ve fiat listelerini vermesi mecburidir· 

8 - İştirak için 2490 sayılı kanunun tarifi dairesinde jlı! 
edilmiş teklif mektublarını ihale tarihi. olan 15 kinunuaaoi . 
cuma günü azami saat on bete kadar lzmir Belediye Reiıl• 
vermelidir. 

Güzel Sanatlar Akademisi Alım Komisyonundall: 
Güzel Sanatlar Akademisi inşaat malzemesi liboratuarıll1 

ton kuvvetinde maruf bir fabrika mamulatından Ür•ivenel tl'. 
be makinesi alınacaktır. Makinenin muhammen bedeli fi"" 
dır. Bunda tesis ve diger masraflar dııhildir. ilk temin/t Dl \ 

450 liradır. Şartname Akademiden bedelsiz alınabilir• lh,11 

pah zarf u.ulile Cağaloğlunda Yüksek Mektcbler ~ubascbf 
tinde 18-1-9.U pazartesi günü saat J4te yapı} &ctır. Zarflat 1 

14ten aonra kabul edilmiyccektir. Münak aca. t' k d ,J 
b 

. . asaya ıt ıra e e 
u nevı ••lerle meşgul olduklarını Tica t S · Od <' 

kasile iıbat etmelidirler. re ve anayı 811 
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1 Birinci kanun MÜNAKASA GAZETESl 

Kocaeli Vilayetinden: 

Vilayet okulları için bir aded seyyar sesli sınema makinesile 
birlikte sessiz 25 metre filim alıcı bir makine açık eksiltme sure· 
tile satın ahnıııcaktır. Bunların muhammen bedeli 1800 liradır. i
hale 17-12-936 perşembe günü saat 15 te \'iluyet Makamında ya· 
pılacaktır. İsteklilerin 135 liralık muvakkat teminat mektubu ve· 
ya banka makbuzile Vilayet makamına ve şartnamesini görmek 
istiyenlerin Encümen kalemıne müracaatleri . 

İnhisarlar U. Müdürlüğündef!~_ 
ı -·-----,·---------------= -----

İstanbul Posta T. T. Başmüdürlüğünden; 

İdare ihtiyaçı için şartnamesindeki evsafa göre alınacak 3000 
kilo ince sicim açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 18-12-936 
cuma günü saat J5te Galatasarayda lstanbul Posta T. T. Başmü· 
dürlüğü alımsatım komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 
2550 lira teminat 191 lira 25 kuruştur. Talihlerin şartnamesini 
~örmek ve muvakkc.t teminatlarını y'ltırmak üzere iş günlerinde 
Ba,müdürlük yaıı işleri kalemine müracaatla"•· 

Ziraat Vekaleti Satınalma komisyonundan: 

1- Kayseri Yonca deneme ve Yonca\ tohum Ü temizleme is
tasyonu için kapalı zarf usulile bir aded Yonca tohumu temizle 
me makinesi satın alınacaktır. 

2- Muhammen bedeli 6000 lira, teminat 450 liradır. 
3 - Eksiltme 14-12-936 pazartesi günü saat 15 te Vilayet bi· 

nasında yapılacaktır. 

4 - Şartnameler Ziraat Vekaleti satınalma komisyonundan, is· 
tanbulda Ziraat Müdürlügünden parasız olarak verilir. 

5- İsteklilerin teklif mektublarını teminatlarile birlikte mu· 
ayyen günde 2490 sayılı kanunun 2inci ve 3üncü maddelerinde 
zikredilen vesikaların eksiltrne saatinden bir saat önceye kadar 
komisyona vermeleri lizımdır. 

Nafıa Vekaletinden: 

16 1-37 cumartesi günü saat 11 de Ankarada Ndıa Vekaleti 
Malzeme Eksiltme Komisyonu Odasında 55640 lira muhammen 
bedelli 30 parça atelye tezgahının kapalı zarf usulile e~•siltmesi 

yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 4032 liradır. Ekıiltme şartname ve tefer

rüatı Ankara Vekaleti Malzeme Müdürlüğünden 278 kuruş mu· 
kabilinde verilir. 

isteklilerin teklif mektublarını Resmi Gazetenin 7-5-936 tarih 
ve 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye göre Nafıa Veka· 
letinden alınmış malzeme müteahhitliği vesikası ile birlikte 
16-1-937 cumartesi günü saat IOa kadar An karada Vekalet Mal
zeme Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

* • • 

Milli Müdafaa için 14 kalem araba boyası ve \O kilo çivi alı· 
nacaktır. Bak: Mahrukat sütununda mezkur Vekaletin ilanına. 

• • • 
İnhisarlar için demir, çelik ve bakır horu. ve muhtelif filanç 

alınacaktır. Bak inhisarlar Umum Müdürlüğü ilanlarına. 

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

Afyon İlbaylığından: 
Seydiler köyü civarında kain değirmen taş ocağı 3 sene müd· 

detle işletmek üzere artırmaya konulmuştur 4-12-936 gününe ras
layan cuma günü saat 15te kati ihalesi .~apılacağın~~n şeraiti an
lamak isteyenler hususi muhasebeye muracaatları ılan olunur. 

Eskişehir Şarbayhğından: 
1- Eskişehir Kaplanlı suyun un Ankarada satışı 2 sene müd

detle münhasıran bir müteahhide verilmek üzere 20 gün müddet
le açık arttırmaya konulmuştur. 

2 - JO K. evvel 936 perşembe günü saat 14 te Eskişehir Be· 
lediyesi encümenince ihalesi yapılacaktır. 

3- Arttırmaya istekliler 200 lira muvakkat teminat vermeie 
ve ihaleyi müteakip bunu 400 liraya iblağa mecburdurlar. 

4- Buna ait 'eraiti öğrenmek istiyenler Eskişehir Belediye
sine her zaman müracaatla şartnameyi görebilirler. 

f ratelli s p [ R CD 1 vap~~~~~d~~:.:ER~:::.nilen 
TIBERIUS 19 2ncı· T 
HERMES 26 ,, 

eş. 

Galata Gümrükleri karşmnda ·ı V ALCANUS 30 ,, 
Hürdaverdigir Han. Amsterdam için yakında hareket 

Telefon: 4479'2 [ TITUS 23 2 tş. 

Amıterdam · Kompani Royal 

Neerlandez dö Naviga1yon a 
vapör Anvera, Rotterdam, A · 
msterdam ve Hamburg için ya· 
kında hareket. 

HERCUEES yük alır 16-20 2 tş 
TIBERIUS ,, 21 - 25 ,, 

HERMES ,, 26 - 30 ,, 

Neerlandez kompanyasının 

nehri vapurları limanlar i iİn 
hususi ve l!eri seferler . 

Biltün limanlar için Neer· 
landez Kumpanyası ile anlaşıl 
lllak ıuretile bütün dünya li· 
lllanları için dotru ~onıimen· 

toıar •erilir. 

nalyan Seyahat Kumpanyası 

Dünya seyahat teşkilatı 
Götürü seyahat 

Otellerde oda tutulması 
Deniz yolu biletleri 

Hava yolu " 
Demiryolları ,, 
Bagajların sigortası 

İtalyan demir yollarında 
yüzde 50 tenzilat 

Galata Gümrükleri karşısında 

Hudaverdigar han 

Telefon : 4479'2 
da FRA TELLi SPERCO 
nezdinde C. 1. T. ye müra · 

caat olunur. 

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 is· 
teklisi çıkmadığından yeniden pazarlık suretile eksiltme· 
ye konulmuştur. 

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

3 - M~vakkat teminat 2626 lira 67 kuruştur. 
4 - İstekliler ihaleden en az üç gün evvel İnhisarlar 

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 almabilir. 

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

• • • 
1480 metre bakır boru ispirto taukları ıçın 

250 çift yakalı Filanş 
235 ,, Dövme çelik Filanş 
350 metre demir boru «Muhtelif eb'addaıı 
500 Çelik ,, ,, ,. 

t - Yukarıda cins ve miktarı yazılı 5 kalem malzeme 
şartnameleri mucibince 10 • 12 - 936 tarihine rastlayan 
Perşembe günü saat 10 da pazarlıkla satın alınacaktır. 

2- Isteklilerin şartnamelerini almak üzere her gün pa
zarlık için de tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 güven
me paralarile birlikte Kabataşda levazım ve mübayaat 
Şubesindeki alım Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 
"3325" 472 J- 3 

• • • 
30-5-934 ve 15-12·934 tarih ve 2463, 26 l 4 numaralı 

kanunlar mucibince hasılı Sıvas-Erzurum demir yolunun 
inşaasma tahsis edilmek üzere çıkarılması kabul buyuru
lan 30.000.000 liralık istikrazın 4·500.000 liralık 3üncü 
tertibinin kayıt muamelesine 16-11-936 tarihind~ başlana
cak ve bu müddet 2 l gün devam ederek 5· 12-936 akşa
mı bitecekıir . 

Kayıt muamelesi tahvil bedelinin peşinen Banka 
gişelerine ödenmesi mukabiHnde asıl tahvillerin teslimi 
suretiyle yapılacaktır. 

2 Bu tertip tahviller 
125.000 tanesi 20 şer iiralık 
4.000 ,, de 500 şer liralık. 

olmak üzere iki kupürden terekküp eylemektedir. 
3 - Bu tertibin ihraç fiyatı 
20 liralık tahviller için 19 

500 ,, ,, )' 415 liradır. 

4- İstikrazın faizi yüzde 7 dir. 

5- Bu istikraza ait şartlar ve menfaatler hazırlanan 
izahnamelerde daha etraflı bir surette yazılıdır. 

6- Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuriyet merkez ban
kası ile Adapazarı Türk Ticaret, Türkiye iş, Emlak ve 
Eytam, Sümer ve Türkiye Ziraat bankaları merkez ve 
şubeleri tarafından her yerde icra olunacaktır. 

Bundan başka İstanbul ve İzmirdeki diğer bankalar 
da kayıt muamelesine iştirak edeceklerdir. (2780) 413 2-

2 
* * ıf: 

1- Cibalide kutu Fabrikasında yapılmakla olan filitre
li içme suyu tesisatına ilaveten 207.65 lira keşif bedelli 
su tesisatı pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2- Pazarlık 2-12·936 tarihine raslıyan çarşamba günü 
saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 isteklilerin keşifnamesini görmek üzere her gün 
pazarlık için de tayin olunan fÜn ve saatte yüzde 7,5 
güvenme paralarıyle birlikte adı geçen komisyona gelme. 
leri ilan olunur. (2976) 419 4 - 4 

İstanbul Belediyesi ilanları 
Eminönü kazası merkez nahiyesi içindeki (Yeni pasta

hane caddesi) adının Umumi meclisin 5- 1 1 - 936 T. kara
rile (Şeşinşah Pehlevi caddesi) olarak değiştirildiği ilan 
olu · ur. (B) 470 

* • • 
Eminönü kazasının Beyazıt nahiyesi içindeki (Fincan

cılar yokuşu) caddesine Umumi meclisin 5- 11 - 936. T.li 
kararile (Vasıf Çınar caddesi) adının verilmiş olduğu ilin 
olunur. (8) 469 

Sayfa 3 

Piyasa Haberleri 
(Biriinci sahifeden devam) 

Mütehassis işçi yetiştirmek Limon-Portakal 
için 

İstanbul Sanayi Birliği mühim 
bir teşebbüse girişmiştir . Birlık 
bir taraftan yeni çıkacak sınai 
tedrisat . kanununda hükumete 
yardım, diğer taraftan süratle 
genişliyen memleket sanayiin· 
deki mütehassıs isçi ihtiyacını 

karşılamak üzere işçi kursları 

açılmasını tekiik etmektedir. 
Bu suretle mühim bir mesele 
halledil mis olacaktır. 

lstanbul üzerine istastistik 

İstanbul şehrinic 250 kilometre 
murabaaı mesahai satıhiyesi 

vardır. Bunun 61,45 kilometre 
murabbaı İstanbul ciheti, 83,65 
kilomatre murabbaı Beyoğlu 

107.90 kilometre murabbaı o· ı 
lann üst tarafı da Üsküdar A· 
cal.ır. Kadıköy cihettdir. Bütün 

1 
şehirde~i yolların uzunluğu 1 
1.022.658 metredir. Yalların he· 
yeti mec:muunun 23.233 metre· 
si asfalt, 89 778 wetreıi şose, 

157.252 metresi parke kaldırı· 

mı, 422.723 metresi adi kaldı· 
rımdır. Hiç yapılmamış olarak 
329,673 metre yolu varJır. Bu 
gün İstanbul'da 89,762 ev, 1441 
apartıman, 67 pansyon, 169 o• 
tel, 971 han, 491 bekar odası, 
3.170 baraka, 35.082 dükkan, 
356 fabrika, 140 hamam, 380 
fırın, 218 garaj, 1353 ahır. 

481 mektep, 30 kışla, 143 kara· 
kol, 487 cami, 192 kilise, 41 
havra, 51 sinema ve tiyatro bu
lunuyor. Böylece 135.444 bina 
var. demektirki bundan 95·526 
sı meskendir ' 1931. 1932, 1933 
senesinin bina inşaatı istatistik· 
lerine bakacak olursak, 1931 
senesinde lstanbulda 1287, 1932 
de 1473 ve 1933'te 1179 yeni 
bina yapıldığını görürüz. 

En çok yapılan evdir, sonra 
apartman geliyor. Bu üç sene 
içinde ev inşaatı, artarak git· 
miş apartman inşaatı düşmüş· 

tür. Ev inşaatı 493l'de 808, 
1032'de 847 ve 1933'te 872dlr. 
Apartıman inşaatı ise aynı H· 

1 
neler sıraaiy{e 224' den 486 ya
çıkmış sonra. 160'a düşmüştür. 
lstanbulun nüfusu tam olarak 
690.867'dir. Bunun 355.425' i er
kek, 340.352' si kadındır. İstan· 
bulda ticaretle meşgul 67.215 
kişi vardır ki en kalabalık mes
lek budur. Sonra, sırasıle , 
62.761 kişi ile ziraatle uğraşan· 
lar. 50.712 kişi ile sanaat ile u

ğranşanlar. 12. 56 kişi ile ser· 
best meslek erbabı geliyor. Me
mur sayısı da 12.613 dür. İs
tanbul halkının 447.85l'i müş· 

1 lüman, 199.308' i hristiyan ve 
42.608'i yabudidir. 

ve Mandadnlermiz 
Finikeden bildiriliyor 

Türkiye toprakları dahilinde 
portakal, limon ve manderin 
yetiştiren mıntaka arasında ta
biatın lütfü mahsuıuna nail ol-

ması itibarile müstesna nef&1et
te mahsul yatiştiren ve bu şöh
reti bütün memlekete fayı olan 
Finikemizde bu ıene senei sa
bika nisbetle daha iyi ve her 
türlü hastalıktan ari portakal 
limon ve mandarin vardır. Mik• 
darı tahminen . altı milyon ka
dardır. Bu işle meşgul ol•nlara 
keyfiyetin ihba, ına lütüflerinizi 
diler sayğılarımızı sunarız. 

Bir ayda lstanbulda vapılan 
binalar 

Belediyece şehrimizde yapı

lan inşaat ve tamir miktarla
rını gösteren birer cedvel tan
zim olunmaktadır. 

Bu cedvele nazaran, birinci 
teşrin ayı zarfında yeniden 42 
2 aparlıman, 4 dükkin 6 tane 
de antrepo yapılmıştır. 

İnşaatın en keıif oldutu mın· 
taka Fatih kaymakamhğ'ındadır 
ki kapılan evlerin yekun 'Z1.1e 
balig olmaktadır. Sanyar, U.
küdar ve Beşiktaş kazaların~• 
da birer ev inşa edilmi,tir. A· 
dalar, Bakırköy, Beykoz bele
diyeleri çevresi için hiç inpat 
olmadığı gibi tamir edilen bina 
dahi yoktur. 

Anadolu Demiryollarının 

obligasyon faizleri 
Geçen ay başında tediyesi 

lazım ğelen Anadolu demiryol· 
larına ait obligasyon faizlerinin 
tediye şekli hakkında şirketle 

hükümet arasında bir ihtW 
çıkmıştır. Bu yüzden faizler iki 
aydan beri ödenmemittir. 

Bu ihtilaf, İsyiçre franrının 
kıymetten dütürülmesi il:erine 
faizlerin gene İaviçre franrıyle 
mi, yokse altın eaasına aadı 

bir parayılıa mı ödenmesi nok 
tasından çıkmıştır. Ôtr euditi 
mize göre hükumet altın eaa 
sinı terviç ermektedir. HükOm 
aynı zamanda bu işin bundan 
sonra da bu gibi hadiseler kar 
şısında preoı:p olarak esaslı bi 
karara bağlanmasını istemiıtir. 
Bunun için şirket heyeti umu 
mi) esi fevkalade olarak rele
cek ayın 28 inde Ankarada bir 
toplantıya çairılmışbr. Şu va• 
ziyete göre faizler o zaman~ 

kadar ödenemiyecektia. 
Gene ayın 28 inde Haydar 

paşa liman şirketi de toplana 
rak ayni meseleyi müzakere 
edecektir. 

DENİZ POSTALARI 

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

1 
Hareket edecek vapurlar ASSIRİA carş. 9 bir. kin ... 

17 Burgaz, Varna, Kö t 
CILİCİA çarş. 2 birinci kanun Odeaa. 1 ene 

saat 16 Burgaz, Varna, Köı· CE 
tence, Sulina, Kalas, fbrail. LlO perş. 10 bir. kan. aaa 

DALMATİA çarş. 2 bir. kan. 20 (Galata rıhtımından) Pire 
saat 17 Pire, Napoli, Marsil- Brindizi, Venedik' Triette. 
ya Cenova. MERANO perş. 10 bir. kia 

BOLSENA perş . 3 bir. kan. saat 17 Burgaz, Varna, Köı 

B V K . tence. saat 17 urgaz. arna, <>s-
tence, Novorosiık, Batum, CALDEA perş. 10 birinci kir, 
Trabzon, Samsun. saat 17 Kavala, Selanik, Go 

QUIRINALE perş. 3 bir. kan . loı, Pire, Patras, Aysarand 
saat 20 (Galata rıhtımından) Brindizi Ankona, Venedi 
Pire, Brindizi, Venedik, Tri · Trieste. 
este. CİLİCİA çarş. 16 bir. kan. ıut 

ISEO cumartesi 5 birinci kan. 17 Pire, Napoli, 
saat 17 Selanik, Midilli, İzmir onva. 
Pire, Patras, Brindizi. Vene· 
dik, Trieste. 

AVANTİNO 7 pazart, bir. kan. 
saat 12 İzm r, Selanik, Pire , 
Patraa, Napoli, Marsilya, Ce-
nova 

imtiyaz sahibi ve yazı itleri 
Direktörü: İsmail Cirit 

Basıldığı yer: ARTUN Buımev 
Galata Billur aobk No. 10 
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DECEMBRE 1936 

Lois. Decrets lois, Traites de Commerce 

Liste A annexe au Decret-Loi du Regime 

General des lmportations 

(Journal Officiel No. 3465 d.ı 21-11-1936) 

-3 -

Sı, parmi ces marchandises ou articles se trouvent deı 
maticres stııpcfiantes . de la saccharine et autres similaires. 
dont l'importation est d'aillsurs subordonnes a l'autori
satiou dıı Ministere de l'Hygiene et de l'Asıistance So
cial~, il faudra obtenir la permission de ce Ministere. 

Les piece<: de recharge d~ machines, arrivees en 
colis poslaux. 

- Les objets devant servir de models aux arlicles 
:ı fabriquer dan9 le pays, apportes par les interesses, et 
dont la valeor ne depas"e pas 150 Jivres; toutes sortes 
d'objet devant ~ervir d'echantillon a importer par le~ lns
titutions OEficiellcs, dans le but de montrer aux intfres· 
ses la situation, les systemes d'emballage, de selection et 
de dc.'monstration des produits agricoles des paya concur· 
rents, ainı:;i que les echantillons d'emballage de ces mar· 
chandises et les machines et appareils qui executentı ces 
emballages et selections, et confectionnent les marques 
et signes distınctifs y affcrents. 

- Les articles et les produits a apporter pour etre 
exposes dans les foires et les expositions internationales 
devant s'ouvrir en Turqnie, et dont la venle en Tıırquie, 
aprcs la fermcture de ces foires et expositions, est sus
ceptible d'ctre autorisee paı· le Minislcre de l'Economie, 
sur base du r~glement ad hoc 

- Les objets envoyes a titrt> de cadeaux de l'etran
ger au nom de tiers qui ne seront pas pn;ı:;ente au com
merce, et dont la valeur ne depasse pas 100 livr~s. 

Les objets suivant ala manifestation e a l'em
ballAge de nos produits d'emportation et dont l ' impor 
tation n'est pas interdite par le present decert. 

Liste KL, annexee au Decret·Loi 
sur le Regime General des lmportations 

No. du larif Observations 
23 A, B, excepte lait pulverise 
23 
30 
31 
32 
33 A 
43 
44 
~5 

46 
47 
48 
52 A. 
G4 A 2, A 3. 
59 
b'2 
63 
64 C. 
66 
66 
68 
75 c 

76 
77 
78 
86 
89 
90 

91 

92 
93 
94 
96 

98 c. 
99 

101 
I02 
103 
105 
108 
112 

115 c . 

<Seı.Iement peau de chamois a apporter 
par les departements officiels pour le 
filtrage de la benzine pour avion. 

(Seulement le cuir artificiel) 

(Seulement maroquin dur sirim, et cein
tures en cuir melange avec du fer a 
apporter par les municipalites pour leı 
sapeura·pompierıı.) 

Seulement coussins hygieniques et me· 
dicaux. 

(Y compris aussi ceux travailles et peintı
excepte lievre et lapin) 

<Seulement toiles groısea et pour aac, en 
en. bande. courroieı et cordea pour ma· 
chınes). 

(Seulement feutre, pour la fabrication 

(a auivr•) 


