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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin 

3 AYLIGI 
6 

12 " ,, 

Kuruş 

450 
850 

1500 

Ecnebi memleketler için 
12 a yl ığ-ı 2700 

Sayısı 5 kuruş 
Reromi makbuz bedeli olma· 
yan tediynt makbul değildir. 

Yıl: 1 Sayı: 231 

------------------------------------
İÇiNDEKİLER: 

a) Münakasalar 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

~nşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane levazım 
Keteste - Tahta v. s. 

Mobilya, Ev ve Büro eşyaları muşamba halı v. s 

Matbaa işleri • Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 
Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
Mahruka~, Benzin, Makine yağları v. s. 
Müteferrak 

b) Müzayedeler I.!_- Emlak _J 
ilanlar, Emirler, Tebliğler : -

İstanbul Belediyesinden: 

Beşiktaşta pazartesi günü kurulan pazarın cumartesi 

gününe çevrildiği ve F eriköyündeki pazarın eskisi gibi pa. 
zartesi kurulacağı ilan olunur. 

İktisad Vekaleti İç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 

30 ikinciteşrin J 330 tarihli kanun hükümleri dairesin· 
de Türkiyede iş yapmaya. izinli bulunan ecnebi şirketle• 

, rinden (Societa Tecnico Industriale Per l'Oriente) n · 
Türkiye umum vekili 1·12·936 tarihil istida ile, şirket~~ 
21 teşrinisani 936 tarihli meclisi idare k~u ;ı .. T:~-l.! .. 
dekı taalıye.tıne nıhayet verıımgını t>ılchrmış(ır. 

Bu şirketle alakası olanların İstanbulda, Galatada, 
e Voyvoda caddesinde Şark hanında Domeniko Ciunki'ye, 

icubmda iktisad Vekaletine müracaat etmeleri ilan olu-

e 

nı 

nur. 

icra Daireleri bir hafta kapalı 

İstanbul Müddeiumumiliğinden: 
Yeni senenin hulülü münasebetile dosyaların tasnif 

ve devri için kanunuevvelin 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve 31 
inci günleri icra dairelerince yalnız .. haczi . ~htiyati gibi 
mevaddı müstacele müstesna olmak uzere dıger hususata 
bakılmıyacağı gibi para alınıp verilmiyecelc ve müracaat 

kabul olunmıyacakhr. 

a) MÜNAKASALAR 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

İdareleri istanbul Levazıın amirliğine bağlı müessese
ler için 35 ton zeytin yağanın 30·12 936 Çarşamba günü 
saat 14 de lstanbulda Tophanede Satınalma kom isyo . 

nunda pazarlıkla eksiltmesi yapı.lacaktı~. 
Tahmin bedeli 20300 liradır. ilk temınata 1522 lira 50 

kuruştur. Şartnamesi Komisyonda görülebilir .. İsteklilerin 
kanuni vesikalarile beraber belli saatte komısyona gel· 

meleri. 

• • * 
Harp akademisi hayvanatı için 147 ton saman 3(). t 2.36 

çarşamba günü saat 15,30 da Tophanede satmalma ko
misyonunda pazarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 2940 
liradır. İlk teminatı 220 lira 50 knruştur. Şartnamesi ko
misyonda gnrülebilir, isteklilerin belli saatte komisyona 

gelmeleri . 

"' • • 
idareleri lstanbul levazım amirliğine bağlı müesseıeler için 

30 ton kuru üzüm 30-12-936 çarşamba günü saat 14,30 da Top
hanede satınalına komisyonunda paurlıkla alınacaktır. Tahmin 
bedeli 5100 liradır. İlk teminatı 382 lira 50 kuruftur. Şartname 
ve nümunesi komisyonda görülebilir. İıteklilerin belli saatte ko-
ınisyona gelmeleri. 

•• 

, GAZETESİ 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

PERŞEMBE 

Vize Satınalma Komisyonundan: 

1 - Vizenin 80000 kilo sığır eti 90000 kilo yulafı Pınarhisa rın 
400000 kilo kuru otu. ' 

2 - ~halesi bir ay içinde pazarlıkladır. 
3 ilk pazarlığı 28-12·936 pazartesi günü saat 14 15te Vizede 

yapılacaktır. 

4 Sığır .etinin muhammen bedeli 21600, yulafm 5626, kuru 
otun 13000 lıradır. 

5- Etin ilk teminatı 1620. yulafın 422, kuru otun 875 liradır. 
6 Şartnamele h " v· . r ergun ıze •atınalma komiıyonundn ar.zu 

ed~nlere gösterilmektedir. 

Çanakkale Müstahkem Mevkii Satınalma 
Komiıyonundan: 

Müstahkem mevki kıt'ata ihtiyacı için kapah zarf ile 
9~500 kilo sığır eti satan alınacaktır. Sığır etinin beher 
kılosuna 25 kuruştan 24625 lira biçilmiştir. İhalesi ı ı. 1-37 
pazartesi günü saat 1 1 de Çanakkalede müstahkem 
mevkii satmalma komisyonunda yapılacaktır. istekliler 
ihaleden bir saat evvel teminat akçeleri olan 1847 lirayı 
ve ihale kanunun 2, 3 üncü maddelerirıdeki vesaik ile 
bir saatten evvel komisyona müracaat etmeleri. 

Sclimiye Askeri Satmalma Komisyonundan: 

İDAREHANE: 
Yoğurtcu han, ı ci kat 

No. 3 ve t 

Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İdarehanemizde görüşülur 

Telegr.: İst. MÜNAKASA 
Telefon: 42425 

Posta kutusu N. 1261 

24 Birinci kanun 1936 

müteahhitlik ve Ticaret odası vesikalarile ı ı-1.93 ... , t · 
ı - · pazar e11 günü 

saat :>şe kadar lslanbul Nafıa Müdürlüğüne gelnıeleri. 

3 -ilaçlar, Klinik ve İspençiyari alcit: 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

Açık ckıiltmiye k >nulan Heybeliada sanatoryomunun 127 ka. 
lem tıbbi alatına istekli çıkmadığından eksiltme 30-12-936 çar· 
şarnba gününe bırakılmıştır. • 

1- Eksiltme saat 14,30 da Cağaloğluada Sıhhat ve i ti a 

M t M""d- l" - b" ç maı uavene u ur uğu ınasında kuru.u komisyonunda yapılacak-
tır. 

2- Tahmini fiat 855 liradır. 
3 - ~uva~kat garanti 64 lira l3 kuruştur. 
4- lsteklıler şartname ve listeyi hergün ki) · d bifüler. mısyon an göre· 

5 - İstekliler cari seneye aid Ticaret Odası v "k ·ı 
1a 1 k d l esı a11 e 2490 

yı ı anun a yazı ı belgeler ve bu işe yeter ınuvakkat garanti 
makbuz veya banka mektubile belli gün ve 
gelmeleri. saatte komisyona 

1- Tümenin senelik ihtiyacı için l3800 k"l . 
pazartesi günü saat 14 de . . . 1 0 şehrıye 28-12-936 
3160 1. 20 k açı t eksıltme ıle alınacaktır. Bedeli 

, 4·Kereste, tahta ve ~aire 
ıra uruştur. 

2 - Temınatı 236 lira 2 kuruştur. 
3- Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
4- Bu işe gireceklerin bu işle meşgül olduklarına dair res

mi vesaikini ibraz etmeleri meşruttur. 

KcındiIJi Kız Liıesi Satmalma Bathanlıaınd.an · 
·••&&•'-'4.I. U&UUClWlllCll 1 uıarı • \Jı sı 

Fiyatı K. L. K. 
3000 Kilo 5 150 Lahana 
3000 

" 
4 120 P.rasa 

3500 ,, 6 210 lspanak 
2000 ,, 7 140 Taze Bakla 
300 

" 
3 9 Pancar 

1500 Tane B 135 Baş inginar 
2000 

" 
7 140 Orta inginar 

1000 
" 

14 140 Karnabahar 
2500 " 

0,75 1,4 l Yeşil aalata 
10000 

" 
3 300 Limon 

3000 
" 

3 90 Marul 
150() Demet 0,75 1 l.25 Kırmızı turp 
1500 

" 
1 15 Taze ıoğan 

--- ----
1479 

Okulumuzun Mayıı 937 ıonuna kadar olan yaş sebzesini 
7-1-937 Perşembe günü uat 14,30 da İetanbul L11eler Muhasebe· 
ciliğinde açık ek•iltmeıi yapılacaktır. ,. iık teminat 110 lira 92,5 
kuruştur. Miktar ve muhammen bedelleri ile cin.leri yukarıda 
gösterilmiştir. Şartname mektepten görülür. Girecekler belli a-ün 
ve saatte veaaik ve ilk teminat makbuzlarile Komiıyona ge-lme· 
leri. 

Şişli Bulgar Hastahanesinden: 

9000 kilo ekmek 
10000 ,, inek ıütü 
1200 ,, sığır eti 
1200 ,, koyun eti 

10000 ,, yumurta 
Erzak, sebze, gaz, kömür, benzin ve mevaddı aaire. 
l kinunuaani 937 tarihinden 31 kinuouevvel 937 tarihine ka

dar bir senelik ihtiyacı için yukarıda miktarı gösterilen erzak 
936 senesi 31 kanunuevvel perı;embe gü.aü ıaat 15 te eksiltmeye 
konulaca~ından i,tirak etmek issiyenlerin her cins enakın ıenel 
mıktarı kıymeti muhammenenin yüzde 5 nisbetinde depozito pa· 
rasını hastane ve:ıneı iae tealim etmeıi metrut ve fazla ma lüma t 
•lmak üzere hergün saat 9-12 müracaatleri ilin olunur. (hususi) 

1 İstanbul Posta T. T. Başmüdürlüğünden: 

1- İhalesi 21-12-936 tarihinde yapılmak üzere kapalı 
zarf usulile eksiltmeye çıkarılmış olan, Düzce ilçesi or
m~nlar.mdan kestirilecek 1985 tane kestane telgraf dire - i 
+ .. ı."' --1--- J - ' • • • o - -· -- .... i 
1atasarayda İstanbulda Posta T. T. Başmüdürlüğü Ahın, 
satım komisyonundan yapılaı:aktır. Beher direğin muham· 
men bedeli 5 lira hepsinin muvakkat teminatı 7 44 lira 

38 kuruştur. 
2- Arthrma, eksiltme ve ihale kanununun tarifatı 

dairesinde taliplerin verecekleri teklif mektupları posta 
telgraf merkezlerine veya İstanbul Posta T. T. Başmü· 
dnrlüğü veznesine yatırılacak para veya banka teminat 
mektubu mukabilinde alınacak makbuzu, idaremizden a
lınacak müteahhitlik ehliyet vesikasile şartnamede aranan 
suir vesaiki muhtevi olduğu halde eksiltmenin yapılacağı 
saatten bir saat evveline kadar ayni komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

3 - ihaleyi müteakip avans istiyecek müteatihitlere 
Muhasebeyi Umumiye kanununun 83 üncü maddesinin 
(H) fıkrasına tevfikan ihale bedelinin üçte biri nisbetinde 
fakat banka teminata mukabilinde tediyat yapılabilecek
tir. 

4 - Müteahhitlik ehliyet vesikası eksiltme gününden 

evvel idaremizden alınmalı dar. 

1 
s-4Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

lstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 

Hastahaneler için 31-12·936 tarihinde kapalı ı.arfla ahnacağı 
ilan edilen 2000 karyolanın münakasa11 yılbaşı tatiline tesadüf 
ettiğinden kapalı zarfla eksiltmeıi 4-1-937 pazartesi günü saat 
15,30~a İstanbulda Tophanede Satıoalma Komisyonunda yapılncaği. 

İstanbnl Levazım Amirliği Satanalma komisyonundan: 

2-İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita · 

Askeri Baytar okulu için müteahhid nam ve he11Bb1na 250 a
ded yüz havlusu 30·12-936 çarşamba günü saat 15 te Tophanede 
satınalma komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 125 
liradır. İlk teminatı 18 lira 75 ku.-uştur. Şartname ve numunesi 
komisyonda görülebilir. isteklilerin belli saatte komisyona gelme· 

leri. 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

l l • l-937 pazarteıi ıünü ıaat 15te İıtanbulda Nafıa Müdürlü
ğünde 909 lira ke,if bedelli Beykoz Orta okulu tamiratı açık ek· 
ıiltmeye konulmu9tur. Mukavele, ekıiltme Bayındırlık işleri ge · 
nel, huıusi ve fenni şartnameleri proje, keşif hillisa•iyle buna 
müteferri diğer evrak dairesinde rörülecektir. Muvakkat teminat 
69 liradır. 

İsteklilerin en az 500 liralık bu işe benzer it yaptığına dair 
1 ıöıtereceti vesika üzerine Naha Müdürlüj'ünden almış oldutu 

6-Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane M&lzemesi --
Kocaeli Vilayetinden: 

Vilayet hususi idaresile ilk okullar 
ğı ilan edilen 7 4 kalem matbu evraka 

için yaptıralaca· 
istekli çıkmadı· 



iından fartna . .b. 
tımb " .. mesı mucı ınce birincikanunun 30 cu çar-

a gunu saat on b t .h l . .. . 
me ınüdd t' eş .e ı a esı yapılmak uzere eksılt-
hammen ~e~ u~atılmıştır. isteklilerin o gün ve saatte mu

niıbctinde elı olan 2000 liranın yüzde yedi buçuğu 
buzile Vil A muvakkat temin:ıt mektubu veya banka mak

g6rmek isat~et ınl a.kamına ve şartname ve nümunelerini 
- ıyen erın E ·· k 1 . - ncumen a emme müracaatleri. 

7 ··Mensucat Elb. 
~e_·_K_undura Çamaşır v.s. 

Adliye Vekaletinden : 

Vekalet ve tem . 
.. ıtnameıinde r'z mahkemesi odacı ve müstahdeminlerine 
9eril111ek v ... yda~ı 1 şerait içinde yalnız kumaşı Vekaletten 
h'd " ığer b-t-

1 t ait bulunmak _ u un masraf ve malzeme~ i müteah· 
•lııilbneye konul uzere 97 takım elbise ve kasketin dikilmesi 

Ya 1 muştu. 
111 d' ~1 

•n •çık eksilt 
1; 

1tınden (249()) me •onunda verilen fiat layık hadde görül-
l2-936 tarihind 

5~~ılı kanunun 43 üncü maddesi mucibince 
P•ıartesi ıriiııü en ıtıbaren eksiltme on gün uutılarak 28·12-936 

M h ••at 15 t ı·k 
U u anııneıı b ' e a 1 edilmiştir . 
rıdı M ede) beh t k . . 8 . r. uvılclc t er a ım elbıııe 9 \ıradan mecmuu 74 

lit ..... _ a teminat · ı. B · 
•uıanıe ve .. mııdarı 65 lira 45 kuruştur. u ışe 

peşin ve geri kalan taksiti yüzde 9,5 faize tabi olmak 

üzere üç senede ve üç müsavi kısımda ve şu suretle ta

mamı dört müsavi taksitte ödenmek şartile açık arttırma
ğa konulmuştur. İhale 8 ikinci kanun 937 tarihine mu· 
sadif cuma günü saat 10 da şubemizde yapılacaktır. İs
teklilerin tayin olunan gün ve saatte .şubemizde gelme 

leri. 

İstanbul Defterdarlığından: 

Muhammen kıymet 
Lira K . 

Büyükçarşı : Kayıerli oğlu sokak 33 35 sayılı dükkan 
Beyoglu : Yenişehir Dereboyu ve Kasap sokağı 

\80 00 

81 83 6 sayılı dükkan. 96 00 
Heybeliada: Yalı sokak 95 s 1 yılı depo. 60 00 
Yukarıda yazılı mallar hizalarında gösterilen muhammen se

nelik kira bedelleri üzerinden ve kira bedelleri -t müı;avi tak<ıit

te ve taksitleri peşin tediye etm ek şartile 8-1·937 cuma günü sa· 
at 1 de arttırma ile bir s~ne için kiraya veril ecektir. Taliplerin 
yüzde 7,5 pey akçelerini vakti muayyeninden ev ve 1 yatırarak 

Defterdarlık Milli Emlak Müdürlü~üncie müteşekkil satış komis · 
yonuna müracaatları. 

w: m ;wu www wc:ww az rn a: il± fa:: :ı:ı:: Ek -

* * • 

Heybeliadada yalı mahallesinin 

ay yıldız sokağında eıki Bele

diye mevkii 
Çatalcanın büyük çekmece ma

hallesinin İstanbul sokağındaki 
1 N. lı depo 
Kapalı çarşıda gelincik sokağında 

Senelik muham. 

kirası 

36 

3ö 

ilk 
teminatı 

2,70 

2,70 

27 No. lı dükkan 12 0,90 
Yukarda semti senelik muhammen kiralarile i lk temi· 

natları yaz1lı olan mahaller teslim tarihinden itibaren 937 
veya 938 - 939 seneleri mayıs sonuna kadar ayrı ayrı ki-

l raya verilmek üzere açık artırmaya kon~lmuşlardır. Şart 
namelerimizin müdürlüğünde görülebilir. istekliler hizaların· 
da gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
28-12-936 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende 

bulunmalıdırlar. (B) 508 

!:_rtnaıııe ve ııüııı nu~u~e levazım müdürlüğündedir. İstelclilerin 
•"llt lllil unesını gö k . . h - 1 ··d- ı- ~~~~~~~~~~~~~~~~~--- 1 

1 
İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 ! 

- ı 

PİYASA HABERLERİ 
E racaatla rme ıçın ergun evazım mu ur u-

•--·ı rı. qı tıııe - h 

ltb~T . funu tenıi t 
dil 11t1ııe teali na ı muvakkateııini maliye merkez muha· 

rliiti\ odaıındıneıı makbuzlarile birlikte Vekalet l e vazım mü· 
8 nıiite kk") ':::: Şe ı komisyona baş vurmaları. l - Şartname ve krokisi mucibince Çamaltı tu.zlusın- l 

daki amele kangarlarına konulmak üzere 2500 lıra mu 
bammen bedelli 500 tek yatağı ihtiva etmek şartile 250 
Ranza pazarlıkla satın alınacaktır. 

Petrol, benı.in çimento 
fiatları iniyor 

Hükumet, hayatı ucuzlatma 
tedbirlerinin ilklerinden olarak 
benzin ve petrol fiatlerile çi · 
rnentodan alınan resmi, mühim 
miktarda indirmeyi kar arlaştır· 
ınıştır . 

8. Mahrukat B -------=:_ · enzin - Makine yağları ve ~aire -
250o kilo Di . . • • • 

ku'? Yağı ile 
2 

zel ~Çın ve 5000 kilo 

İnhısarlar U. : .. kı·l·~ .. m~kina yağı 
durlugu ılanlarına. 

otomabil ıçın 

alınacaktır. 

Va

Bak: 

Şişli Bul • • • 
n k gar basta · · · k.. ·· b · l aca tır. B k. nesı ıçm gaz, o:nur ve enzın a ı-
lırına. a · erzak sütununda mezkür hastanenin ilan· 

-
.2·Müteferrik -

Bursa İpek Böcek ·1·~· E t"t·· ·· M··d·· l .. ~ .. d 
F. cı ıgı Jns ı usu u ur ugun en: 
·Dditüvc b J 

~~ i!itb~r~n 4S2'ıı~~Q"..diıvonı"!~l!..-M.Q~ş!~esi is.i.~. ~!1-~~ib~-~~.~~-~ı 
eıdıle · rrıuddet) ·d k k · · ••at 16 rın eksiltrrı - e yenı en açı e sıltrr.ıye konulmuş· 

leri ve Ya ~•dır En t• ~ funu olan 8 şubat HJ7 pasartesi günü 
'Ynı s •luye - d 

Jonı1111 lh •••tte ek . rnuracaat e erek şartnameyi görme-
oltanur uıuıııu olan sıltnıe için Enstitüdeki Satına ima Kom is . 

• Veı "k aı ve depozitolarile müracaatleri ilan 

De~let D . 
CllJıry il 

.... h, 0 arı v t· · · 
dı11da ll~nıen bed 1. e ımanları işletme U. idaresinden: 
ıı \l\J\I k'l e ı 1107 ı· 
•-.1darp, ı o bakır l ıra olan 0.50 IOOOX 2000 m m eb'a-
llrafıııdı t•da ırar biıı evha 11-1-37 pazartesi günü saat 10 da 

ıı •ç k ası datı· ı · Bu ite . ı ekıiltrrıe . ı ındeki 1 inci işlet:ne komisyonu •t lcıntaıı fırın ek iıtiy 1ıle. •atın alınacaki:ır. 
1.._. -~ uıı ta . eıı erın 83 1 2 . i:"" lco . Yııı ettif lıralık muvakkat teminat 
'otııaLıy08"'d11Y0na llllira ı veıaikle birlikte eksiltme günü saatine 

•n P• caatıeri li d B · · '••ız ol zım ır. u ışe aıt şartnameler 
L •rak verilmektedir. 
~ııbu1 l -
lbtı ev azını Amirli~. S 

9 Jı.ı/•t Subay oıc. gı atmalma Komisyonundan: 
blllJ lla lllalze ılu Ocakı . . - . 
b Ilı, lco . nıe 29-12 93() arı ıçın muteahhıt nam ve hesabına 
'• 65 lctarlllııyonunda p •alı gilnü saat 15te Tophanede Sa· 

'"tte lcoııı~ttur. Terrıiıı atz'2rlıkta alınacaktır. Tahmin bedeli 15(; 
ııyo • ı 2 ı · 60 . 

na ırelmele . ıra kuruştur. isteklilerin belli 
rı. 

Ordu b' " 

2 - Pazarlık 8-1-937 tarihine rastlayan cuma gunu 

saat 15 de Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki 

alım komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şartname ve krokiler parasız olarak her gün sö· 

zü geçen şubeden alınabil!r. 

4- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat 
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko-

misyona gelmeleri ilan olunur. (3619) 512 2 - 4 

• 
* "' 

1 - Şartnamesile resminde evsafı yazılı ve 300 ton 

yük taşıyabilecek 2500 lira muhammen bedelli bir adet 
Kamyon açık eksiltme usulile satın alınacaktır . 

2 - Eksiltme 8· 1-937 tarihine rastlıyan cuma günü 
saat 16 da Kabataşta levazım v~ mübayaat şubesindeki 

-.1 - ıulıvan.n.al ıchı\uaL 101 1<.Jv ııı auıı . 

4 Şartnameler parasız olarak hergün sözü geç e n 
şubeden alınabilir. 

5 isteklilerin kanunen kendilerinden aranılan ve >aik 
ve yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı g eçen ko
misyona gelmeleri ilan olunur. (3725) 529 ı - 4 

• • • 

2500 kilo İnce Vakumyağı (Dizel için) 

5000 ,, . ,, ,, (Otomobil için) 
2000 ,, ince Makinayağı 

1 - Yukarda cins ve miktarı yazılı 3 kalem malze· 
me şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır 

2- Pazarlık 5-1-937 tarihine rastlıyan salı günü saat 
16 da Kabataşda levazım ve rnübayaat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsi eklilerin şartnameleri almak üzere her gün, 

pazarlık için de tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 gü

venme paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri 
ilan olunur. ..3726,, 530 ı 3 

••lı ırG _ •rlikleri j in • • 
lılcı nu •aat ıs dç on kaleın h d . ,. . . . • 1 ,. b } B J 1 
82 a •lııııcakt e Tophaned e ef kağıdı ~-ıkıncıkanunun-937 Stan U e ediyesi llanlarJ 

lcuruıtu ır. Tahmin b d ~ s-.tınalma komisyonunda pazar· 
fıtekliıe:: Ş~rtnarrıe ve:- elı 1851 liradır. İlk teminatı 138 lira ------- - -------------------

ın ııeıı · urnunele · k · 1 •aatte kom· rı omısyonda görülebilir. •• 
ııyona gelmeleri. Ol •• h• 1 • • 

... ~ ~:~~0~~··• .. b;ı.,.k b.... çu sa ıp erının 
•dGrlütü Hinla,::,~"•Yon alınacaktır. Bak: İnhi- nazari dikka tına: 

b) M (j 2 A 
_______ V_:E=._ D E L E R 

Enılak ve E 
Jytarn Bankasından: 

Esas No. Taksitle satılık ev 

C. 2 J Bakırköyü d Mevkii ve nev'i 

sokağın :.~. Cevizlikte Harnam 
lı bahçeli ı S~ Yeni 66 numara· 
sı 52) ev (Üzerindeki numara· 

Depozito 

Lira 

Tafsilatı yukarda 
Yca:zılı ev bedelinin birinci 

360 
taksiti 

. Ölçüler .. nizamnamesinin 17 nci maddesine göre elle
rınde baskul, kantar, terazi. tartı, litre, ölçek, metre gibi 
yıllık muayeneye tabi ölçüler bulunan b""t·· ··1 ·· h" . . u un o çu sa ıp · 

lermın en geç 31-1-937 günü akşamına kadar Eminönü, 
Fatih, Beyoğlu, Kadıköy Ayar memurluklarına müracaat 
ederek her türlü ölçülerin cinsi boy veya çekeri ve mik
darını gösterir beyannamelerden alıp kullandıkları ve bulun· 
durdukları bütün ölçülerini siliksiz ve temiz bir surette 

~~z~ür beyannamelere mürekkepli kalemle yazıp l-1 ·937 
~~nunden en geç 31-1-937 akşamına kadar mıntakaları 
ıçınde bulunduklan Ayar memurluklarına ·· ti k . . muracaa e a · 
yıt ettırmelerı ve müracaat kağıdı almaları lüzumu ve al-
maya~l~r hakkında kanuni taki bat yapılacağı ehemmi
yetle ılan olunur. (B) 528 1-·3 

Sanayi ve ziraatte kullanılan 
makine sayısının artması ve 
rasyonel ziraatın inkişafını t e
min için bu sahada kullanılan 

benzinin mahalli satış fi atı üze· 
rinden yüzde 20·22 ve bilhassa 
köylünün kullandıgı petrolün 
satış fiah üzerinden de yüzde 
30-40 tenzilat yapılması karar · 

1 lattırmıştır · 
Maliye Vekaleti bu hususta 

hazırladığı kanun projelerini 
hafta içinde Maliye Vekaletine 
verecektir. 

Ayrıca inşa malzemesinin en 
mühimlerininden olan çimen· 
todaıı alınmakta olan resim de 
~:: ~irr-: ..ıA9 .. ~ .. JifaY'!. .. J}l~iıj!_m~~
sustaki kararname projesini ha· 
zırlamıştır . 

Konserve fabrikası 
İktisad Vekaleti alakadarlara 

gönderdiği bir tamimde hastane 
ve mekteblerde senede ne mik
tar et konservesi sarfedilebile
bileceğini sormuştur. Bu tami
min, tesisi düşünülen et kon
serve fabrikasile alakadar ol
duğu zannedilmektedir. Beş 
senelık plana dahil olan etkon
sen•e fabrikası yalnız memle· 
ket cahilindeki istihlakatı de · 
ğil, ayni zamanda ihracat işi 

de gözönünde tutulmak sure
tile kurulacaktır. 

Bu fabrikalardan birinin şark 
vilayetlerinde yapılacağı anla
şılmaktadır. Bu suretle esasen 
hayvancılık işi oldukça ileri 
ıritmiş olan şark vilayetlerinde 
bu iş daha inkişaf edecek ve 
fazla miktarda kasabhk hay
van yetiştirilecektir. --

Zeytinyağı ihtikarı 
Piyasada zeytinyağ! ihtikarı 

başlamıştır. 

İki s~ne arka arkaya zeytin 
mahsulünü az oluşundan zey· 
tiny.ığ'ı fiyatları esasen eski 
senelere nazaran yüksekti . Yal
nız malın piyasaya çıkarılması 
işi idareli olmakta, bu suretle 
ihtikara da meydan verilme
mekte idi. Fakat yeni yıl mah
sulünün bir yıl mütemadiyen 
piyasayı karşılayacak kadar 
olmayışından tüccarlar ihtikar 
yoluna ıapmışlardır. 

Ege mıntakası zeytinyağları 

bir kaç büyük tüccarın elin
dedir. Her hafta İstanbul piya
sasına çıkar yağların fiyatını bu 
tüccarlar teıbit etmektedir 
Dün İstanbula çıkarılan zeytin: 
yağların ektra ekstraları kilo -
su 73 kuruştan, yemekliklerin 
kilosu 62, aabunlukların kilosu 
iıe 50 kuruşa satılmağa baş
lamıştır. Bu hal, esnafı hayret 
içinde bırakmıttır · Geçen haf · 
ta ekıtra ekstra yağların kilo-

su 56, yemekliklerin kilosu 48, 
sabunlukların iıe kilosu 39 ku
ruşa satıldığı halde yedi gün 
içinde bu kadar yükseliş piya· 
say ı ürkütmüştür . 

Değirmenlerden alınacak 
maktu vergi 

Fabrika sayılmayan değir· 

menlerde öğütülen unlardan sa· 
tılık ekmek yapan fırınlar mak· 
tu vergiye bağlanmaktadır Fa
kat bu nevi unlardan ekmek 
yapılmasına belediyece müsa 
ade edilmemiş olan mahaller
deki fırınlar toptan vergiye 
bağlanmıyacaktır. Buralardaki 
fırınların belediyelerce e\'safı 

tayin edilmiş olan fabrika un
ları kullanmaları ve bunlarında 
ver~·isi verilerek kurşun mü· 
hürle mühürlenmiş ve tezke· 
resi alınmış cinsten olması la· 
zımdır. Bu sebeble Maliye Ve
kaleti fırınlarda ıık sık kont· 
rol yapılmak ıuretile vergisi 
· - ·1.__ ;. ı,. ....... ...1-z.:---- ·-- ·· 

k: ullanaôlar hakkında kanuni 
hükümbrin tatbikını ve ayrıca 
belediyelere de haber ve. ilme-
sini alakadarlara bildirdi. 

Senelik vergiye bağlanacak 
fırınlara gelince, bunlardan a• 
hnacak toptan vergi , imal mik· 
tarları esas tutularak t ayin ed i
lecektir. 

Vergi Muafiyeti 

Teşviki sanayi kanununun bir 
maddesinde ; "Vergi ve rüsum 
muafiyetlerinden istifade eden 
sınai müesseseler bu vergi ve 
rüsumün tarzı tahakkukuna aid 
olmak üzere kavanini müteal· 
likasında muayyen muamelatı 
ifa ile mükelleftirler." denil
mektedir. 

Kanunda bu mükellefiyete 
riavet etmeyenler hakkında ne 
yapılacağına dair bir hükiim 
olmamaaı Maliye Vekaleti ile 
Devlet Şurası arasında bir nok
tai nazar ihtilafının dotmaıına 
sebep olmuştur. 

Maliye Vekaleti mükellefiye
tin sukutunu intaç edeceği re· 
yinde bulunmaktadır. 

Devlet Ş uraıı iıe, mükellefi· 
yetin vaktinde yapılmasının 

muafiyetin sükutuna bir ıebep 
teşkil etmiyeceği ve eaaıen is
tidlal ıuretile ceza tayininin ah· 
kamı umumiye ile kabili telif 
olamayacatı kanaatindedir. 

Hükumet meseleninte fsir yo· 
lu ile halledilmesi için Meclise 
müracaat etti. -
Eski reji şirketinin hissedar 

lar hissesi 
Tasfiye halinde bulunan eski 

reji şirketi 1927 tarihinde his· 
~edarlarına hisse başına 4, 10 
Ingiliz lirası vermi,ti. O tarih
tenberi hissedarlar her müra· 
caat ettikce ~ u para verilm"k
tedir. 

Hükumet mezkur şirkete bu 
paranın ödeme tarihini son ola· 
rak l93_7 şubatının sekizi ola· 
rak tayın etmiştir. O tarihten 
•onra hi11elerini almayanların 
paraları hazineye irad kayde~i· 
ıecektir. 



24 Birinci kanun -
İstanbul Ticaret Borsası 

21-12-936 
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sarı 
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Oğlak 
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Sarı 

Anadol kırım 
Tabak 
Trakya kırım 

,, tabak 
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yağsız 
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Ekstra 
Birinci yemeklik 
Sabunluk 

Nebati yağ Ay çiçeği ta af. 

" 
" 
" Un 
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" 
" 
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Haş haş 

,, Pamuk 
,, Susam 

" 
Bezir pişmiş 
Ekstra ekstra 
Ekstra 
Birinci yumuşak 

,, sert 
Razmal 
Paspal 
Kepek 

Asgari 
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Ü 32 50 
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15 

6 
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5 
6 

7 50 
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4 17 
4 25 
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4 10 
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5 35 
4 25 
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74 30 
47 20 
38 33 
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38 
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760 
650 
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639 
245 

2 12 
2 23 

Azami 

f) 36 

(j 30 

6 27 50 

3 27 

12 35 

4HI 10 

5 35 

18 15 

69 

39 28 
20 20 

57 
53 
40 

t>9) 
720 
f>S.5 
265 

3 10 

İstanbul Ticaret ve Zahire Borsasında Muamele Gören 

Maddeler.-

Afyon, Araşit yağı, arpa, Avderisi. Ayçiçeği yağı, Badem, 
Bakla, Bezelye, Börülce, Buğday, Bulgur, Burçak, Ceviz, Çav
dar Darı Fasulye Fındık, Haşhaş tohumu, Haşha, yağı, İpek, 

' ' ' k K İrmik, Kaplıca, Keçikılı , Kenevir, Kepe • elen tohumu, Keten 
yağı, Koza, Kuşyemi, Mercimek, Mısır. N~ut, Pamuk, Pamuk 
tohumu, Pamuk yağı, Peynir (Beyaz, Kaşar) az:mol, Susam, susam 
yağı, Tiftik, Un (Buğday, Mmr) Yağ, Yulaf. 

TÜRK MAKİNA EVİ 
Sahibi: e. TEZEL 

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

Muhtelif beygir kuvvetinde kullanılmış motörler ve 
lokomotifler sahlır ve alınır, asri art:z!yen kuyu 

takımları ve tesisatı . Her nevi makinalar. 
Deniz kara ve gazojen motörleri . Muhtelif buhar 

kazan ve makineleri 

SANTREFUJ TULUMBALAR 
Değirmen tesisatları taahhut edilir. 

MÜNAKASA GAZETESl -

fratelli S PERCO 
Borsa - Piyasa 

23- 12-1936 

Galata Gümrükleri karşısında Borsa Parası 
Hürdaverdigar Han. 

Telefon: 41792 

Amsterdam Kompani Ro;al 

Neerlandez dö Navigasyon a 
vapör Anvers, Rottcrdam, A · 
mslerdaın ve Hamburg için ya· 
kında hareket. 

VULCANUS yük alır 5-8 lei ka. 

HERMES " 9 12 " 

Neerlandez kompanyasının 

netıri vapurları limanlar i :in 
hususi ve eri seferler. 

Bütün limanlar için Neer· 
hndez Kumpanyası ile anlaşıl · 
mak suretile bütün dünya li· 
manları için doğru !~onı,imen· 

t () lar veri lir 

İTHALAT SERViSI 

Burgaz:, Varna, Köstence için 

hareket. 
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AGAMEMNON 9 ·12-936 ya doğru P.ırı-. 
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ltalyan Seyahat Kumpanyası 

Dünya seyahat teşkilatı 
Götürü seyahat 

Otellerde odn tutulması 

Deniz yolu bil etleri 
Hava yolu ,, 

Demiryolları ,, 

Bagajların sigortası 
İtalyan demir yollarında 
yiizde 50 tenzilat 

Galata Gümrükleri karşısında 
Hudaverdigar han 

Telefon : 4n92 
da FRA TELLi SPERCO 
nezdinde C. J. T. ye müra · 

caııt olunur. 

Nippon Yusen Kaisah 

Hruk::.ı 1 
Atlıı::ı 

( c''l• 'rı 

Sol\a 
A ıı tt rıl ı l l 

Pı.ı., 

\ 1\ . 11 .ı 

\ l aılruJ 

IJu lıı 

\ ar ... ınJ 
B dap ş 

B ı ,rt. 
BPI r, ııl 

'ol.ohan ıı 

\ I J, \ ı 

S ıoı;l-ı in 

Esham 

.ı 1 ın ç.nwnto 

\lı•rl. ~ . !mıl< ı ı 

1, ıtı •• 
~ .. J 

:;. ııj,' 
,. , , .a:ı 

·~ , ... 
., \, .. , 
: •. ı't7. 

'' f .! 
~ ,I J, f I 

. ı, ~ · ·~' 

..... ' 

...!, •••• -, 

Açılı 1\ ıpaııı , 
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istikrazlar 
JAPON VAPUR KUMPANYAS1 

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

Pire, Marsilya, \'alansiya, Li· 
verpool için Hareket 

(doğru ve aktarmasıt) 

TOYOOKA MARU 18-12 936 

DAKAR MARU 18-1·937 

DURHAN MARU 18·2-9.17 ye 
doğru. 
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DENİZ POSTALARI 

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

Hareket edecek vapurlar 
ABBAZIA çarş . 23 birinci kan. 

saat 17 Burgu:, Varna, Kös · 
lence, Odesa. 

ASMRİA çarş. 23 birinci kan. 
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, 
Köstence. 

PRAGA çarş . 30 bir. kan . saat 
17 Pire, Napoli, Marsilya, 
Gen oya. 

DALMATIA çarş. 30 bir. kan . 
saat 17 Burgaz, Varna, Kös· 

lence. 

İmtiyaz sahibi ve yazı itleri 
Direktörü· lımail Girit 

1 

QUlRINBLE perş. 31 bir. kan. 
Saat 20 (Galata rıhtımından) 
Pire, Brindizi, Venedik, Tri
este. 

ISEO Perş. 31 bir. kan. saat 
17 Burgaz, Varna, Köstence, 
Novorosisk, Batum, Trabzon, 
Samsun, Varna , Burgaz. 

Mi'KtMMfl Ytl"ı.ıil ve Kl LANllMIŞ 
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Basıldığı yer: ARTUN Baaıme~ 
Galata Billur ıokaık No. 10 

Sayfa 3 

(Suite de la 4eme page) 

Nos exportations de raisinc; 

il resulte des renseignements parvenus au mınıs 
tere de l'Economie, que plus de 48.000 kilos de rai• 
sins ont ete exportes de Turquie, d epuis l'ouverture 
de la nouvelle saison. Sur cette quantite 25 000. 
de kilos ont pris le ehem in de l ' Allemagne. 

La Roumanie demande a acheter des fleurs 

L' horticulture a pris ces derniers teınps un grand 
developpement en Turquie. il y a quelques annees, 
nous importions des fleurs de France et d ' ltalie. Au· 
jourd 'hui, nous en exportons meme a differents pays. 
La Roumani~ vient de nous demander des fleurs. Si 
l'on arrive a s'nccorder sur les prix, des roses et des 
giroflees lui seront expediees. En raison de la 
saison , les prix ont sensiblement haussc. Une giroflce 
csl vendue de 15 a 20 ptn;. 

Les plı:ıns de restauration sont subordonnes 
a quelques conditions 

Le ministere de l' interi'!ur a invite les ınunicipa
lites a consulter le bureau de reconstruction du mi
nistcre avant de char tter un etablissement ou un spe· 
cialiste de dresser le plan de restauration des locali
tes se t rouvant sous le ur juridict ion ou d ' entreprendre 
toutes sortes de tra vaux cdilitaires tels que ceux d ' ad
duction, de canalisation et autres . 

Accord Roumano-yougoslave pour la livraison 
de petrole et de cuivre 

L' accord e ntre la Roumanie et la Yougoslavie au 
s ujet de l'exportation des produits du petrole en 
cchange de cuivre a ete signe . 

Le gouvernemcnl l'Oumain s'~ngage a fournir au 
gouvernement yougoslave 55000 tonnes de produits 
du petrole annuellement. Cette fourniture aura lieu 
en 2 tranches. 2.750 wagons avant le ler janvier de 
chaque annee et le reste avant le 1 er juillet. La li
vraison doit avoir lieu un mois aprcs que les delega· 
tions des deux gouvernements auront pris connais
sance des offres des societes de petrole et que le 
prix de chacun des p roduits aura ele fixe en livres 
sterling -or. En princ ipe. les prix seront fob frontiere. 

Le gouvcrnement rouınain achetera du cuivre 
pour une valeur cqui\ alente a la valeur des exporta· 
tions des produits du petrole. 

Pour le paiement d es prod\üts du petrole, la 
Banque de Yougoslavie remettra des Bons du Tresor. 
Les exportateurs roumains recevront le montant de 
leurs marchandiseı en lei lor~qu' ils remettront leurs 
bons du Tresor a la Banque Nationale de Roumanie, 

L 'echeance des bons du Tresor est fixee au ler no· 
vem bre et au 1 er juillet ils ne produiront pas un in· 
teret superieur iı l' escompte de la Banque Nationale 
ii la date de leur cmission. lls ne peuvent etre ven
dus qu'a cette banque. Ces bons seront rembourses 
par la Banque Nationale de Roumanie en livres ster
ling·or. 

D 'importantes quantites de tabac nous seront 
achetees cette annee, par l' Allemagne 

il se confirme que l' Allemagne nous achetera cette 
annec d'importantes quantites de tabac. On annonce, 
en effet, que trois soci eteı allemandes , agissant au 
nom du T rust Runstma, la firme la plus puissante du 
Reich, ont deja achete cinq millions de kilos de la 
place d'lzmir. Elles se proposent egalement d "en faire 
de grandeı acquisitions de zones productrices du lit· 
toral de la Mer Noire et de la Marmara. 

il y a speculation dans la vente des 
huiles d'olives 

La nouvelle recolte d'olives n ' etant pas suffisante 
pour assurer les besoins en huile d 'olives de la place, 
les commerçants de ce produit ont commence it se 
livrer it la speculation. Les huiles d' olivt-.s de la r e
gion egeenne sont entre les mains de quelques grands 
commerçants. Cest eux qui fixent Jeı prix d~s lıuiles 
qui sont chaque semaine debitees sur le marche d ' ls· 
tanbul. Le kilo de l 'huile d'olives exlra-extra a ete 
vendu hier a lstanbul a 73 ptrs; Je kilo de l 'huile de 
cuisine a 62 et celui de l'huile employe e dans la fa
brication du savon, iı 50 piastres. Alors que ia se
maine Jerniere, la premiere etait offerte iı 56, la se· 
conde a 48 et la troiıieme a 39 p iastres. Un bond 
aussi conıiderable dans l'espace de sept jours a alar
me avec raison la place. 

KELEPİR 
Biiyük Kumlu Viyana Kasası 

Ehven fiyatla satılıktır. Müracaat yeri: İstanbul, 

Bayazid, Okcılar başı No. 89 
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lndustrie - Finances - Commerce 

Le chanvre de Kastamonu 

On nıande de Kastamonu quc les exporlatiomı de 
chanvre <lt• l'annt•e en t'OllrS furt-nl de 500.000 lcg. a )a 

fin octobre 

Les prix ont oscillc entre 20 et 40 piaııtres. 

On prevoil cpıe les vcntes en noveınbre et <lecembre, 
mois partıcıılierı>nıeııt propices au~ exporlation , ne se
roııt p.ıs inferieures a cet e quantitl-. 

Les nıatelassiers du vilayet emploient pour leurs pro
pres bcsoins du chanvre pour • ,5 million de kg. 

On evalue la ri colte pour I' annee en cours, iı lrois 
nıillions de kg. 

Ln region de Kastamonu s'esl A!JSUrı;e en 1936 une 
eııtree d e numeraire quı se chiffre par environ un mil· 
lion de livres. 

il t>st f>videnl qııe la rı•gıon pourrait fournir trois fois 
plus de cet article s'ıl lui etait possible d'en assurer l'ex
porlation. 

il est non nıoins evident que la creation d'une cor· 
derie rı l(aslaınonu pourrait Ai'lUrer J'exporlalİOn sur une 

vaste echelle de ce clıanvre de renommee mondiale 

Une siation agricole modele dans la vallee 

de Konya 

il a ı;lt; decide clc creer une station modele agricole 
pour la production de cercales dans un coin de la val
lce cle_l\onya. il sera proeede a des essais de plantation 
e t de cıılture dt' toutes sorles. 

Nos importations de ciment 

L.e 11ınistere de.. l'Economie a invitf> ı .. v.ı.,, .. ı .t•ı,.,..;,. 
a faire connailre les quantitcs de ciment dont il a besoın. 
Deıı reıısı•ignemenls ;, cet egard soııt recueillis dııns tous 
les "k.11.a,, On croit savoir que les autres Vilayels aeront 
t;galeınent saisis de demandes dans ce sens. Le but du 
Ministere est d'ctablir avec une approximation suffisante 
les l.ıesoins dıı pays en ce qui concerne cet article en 
vue ele n;gler, en consequence, nos importations. 

Les pt.its artesiens 

Le Vılayet d' Afyon envisage de forer des pui's arle· 
siens en Jivers villages. Des etudrs ont lieu iı cet effet. 

Les oper:ıtions de compensation avec 

la Hollande 

Le Gouverncmerıt des Pays-Has a autorisc que, dan 
les operations de compensation libre avcc ce pays, le 
exportations de Hollande preccdent les importatıons de 
ce pays en Tıırquie. Nos negociıınts iınportateurs n 'au
ront done plus desormais qu'a s'adrcsser a la Banque 
Centrale de la Republ:que pour y deporıcr la contre-va
leur cles marchandises qu'ılıı comptent iıııportn ou une 
lettre de garantie pour un monlant correspondant. 

La production mondiale d'huile d'olives 
Suivant un rapport adrescıe au Turkofis par notre at

t ache commercial iı MarseiHe, la rccolte mondiale d'huile 
d' oli ves est, cette annee, de 633.000 tonnes, dont 300.000 
tonnes pour l'Espagneı. La part de notre pays a cette re
eolte mondiale est representee par 25.000 tonnes. 

La fixation des prix dans l'industrie 

!~es industriels dcmanclcnt qu'urı rcglement soit ı;la
bore pour ı'applıcntion de la loi sur le ~ontrôle dcs prix. 
L'union industrielle a exaıninı~ la question et a approuvc 
l'elaborntion d'un tel rcglement. L'opinion des interesses 
est. en effet, qu'il ne suffit pas de fixer des prix pour 
les produits manufacturcs mais qu'il faul tenir comple 
aussi de ceux des malieres premieres. 

(Lire la suite en 3eme pag-e) 

GRAND COFFRE-FORT VIENNOIS, 
INCOMBUSTIBLE 

A vendre d'Occasion 

S"adresser: Okdjil~r bachi, No. 89 
Baynzid, lstanbul 
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