
1 

2 
3 
4 

5 
6 
7 

1 
2 

ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin 

3 AYLIGI 

6 " 
12 ,, 

Kuruş 

450 
850 

1500 

Ecnebı memleketler için 
12 aylığı 2700 

Sayısı 5 kuruş 
Resmi makbuz bedeli olma-
yan tediyat makbul değildir . 

Yıl: 1 Sayı : 235 

İÇİNDEKİLER: 
a) Münakasalar 

Erzak, Zdıire, Et, Sebze v ~ s. 

İlaçlar, Klinik ve ispençiyari alat. Hastane levazımı 
Elektrik·Havagazı·Kalorifer tesisat ve Malzemesi 
Nakliyat Boşaltma - yükletme v. s. 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
Mobilya, Ev ve Büro eşyaları muşamba halı v. s 

Müteferrik 

b) Müzayedeler 

Müteferrik: 
Emlak _J 
~---~ 

a) MÜ N A K A S A L A R 

1-Erzak, Zahir.e, Et ve Sebze: 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Ankara garnizon kıt'at ve müessesat ve hayyanah ih· 
tiyacı için 675700 kilo arpa veya yulafın kapalı zarfla 
eksiltmesi 14· I ·937 perşembe günü saat 15 te Ankara 
levazım amirliği satıncılma komisyonunda yapılacaktır. 
Arpanın tutarı 25338 lira 75 kuruştur. İlk teminatı 1900 
lira 41 kuruşiur. Yulafın tutarı 33785 lira olup ilk temi· 
natı 2533 lira 88 kuruştur. Arpanın şartnamesi 127 ku
ruş, yulafın ~artnamesi 169 kuruş mukabilinde komisyon
dan verilir. l teklilerin kanunun 2, 3üncü maddelerinde· 
ki vesika ve teminat makbuzlarını havi teklif mektubla· 
rım bel i gün ve saatten bir saat evveline kadar komis-
yona vermeleri. 

Sıvas Tüm. Art. Eks. Kom. Reisliğinden: 

t - Sıvastaki kıtaat ihtiyacı için 9000 kilo sabun açık 
eksiltmeye konülmuştur. 

2 Muhammen bedeli 4050 lira ve ilk teminat 303 
lira 75 kuruştur. 

İhalesi 8-1 ·937 cuma günü saat 16 da Sıvasta Tuğ 
kumutanhk binasındaki komisyouda yapılacaktır. 

4 Şartnamesini görmek istiyenler her gün komisyo-
na müracaat edebilirler. 

5 - istekliler Tecim ve Endüstri odasından alacakları 
vesikalar ve ilk teminat makbuzlarile ihale gün ve saatın 
da komisyona müracaat etmelidirler. 

"' • • 

•• 

GAZETESİ 
Hergiin çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

SALI 

Şartnamesi hergün Tüm Sahnalma Komisyonunda goru
lebilir. Açık eksiltme ile alınacaktır. İhalesi 12- l ·937 sa· 
lı günü saat 14 tedir. İsteklilerin belli gün Vft saatte tc
minatlarile Tüm satınalma komisyonunda bulunmaları. 

Çanakkale Müstahkem Mevki Satınalma Komisyonundan: 

Müstahkem Mevki kıtaatı için kapalı zarfla 412000 kilo yulaf 
satın alınacaktır Yulafın beher kilosuna 6 kuruş 5tı santimden 
26812,5 lira biçilmiştir. İhalesi 14-1-937 perşembe günü saat 15te 
Çanakkalede Müstahkem Mevki Satınalma Ko n isyonunda yapı· 
lacaktır. İstekliler ihaleden bir saat evvel teminat akçeleri '>l .ı n 
2109 lirayı ve ihale kanununun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaik 
ile bir saat evvel komisyona müracaat etmeleri. 

2 -İlaçlar, Klinik ve ispençiyari alat: 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesi Müdürlüğünden: 

1-Açık eksiltmiye konulan iş: Farmakodinami şubesine satın 
alınacak muhammea bedeli 1930 lira alat: 

2- İstivenler şartname ve listeyi müessese muhasip mute . 
medliğinden alabilecektir. 

3- Eksiltme 11-1-937 günü saat 11 de açık eksiltme sureliy· 
le yapılacaktır. 

1- İstekli eksiltmiye girebilmek için 147 liralık muvakkat 
teminat vermesi ayrıca bu iş Üzerine muamele yaptığına dair 
vesika ibraz etmesi şarttır . 

Nafıa Vekaletinden: 

12 Şubat-937 cuma gunu saat 15 te Ankarada Nafıa 
Vekaleti malzeme eksiltme komisyonu odasmda 104.000 
lira muhammen bedelli 2000 ton Kreozotun kapalı zarf 
usulile eksiltmesi Ycl)Jılacaktır. 

Şa:tname ve mukavele projesi 520 kuruş mukabilinde 
Vekalet Malzeme Daı'res' d .1 kt' ın en verı ece ır. 

!\1uvakkat teminat 6450 liradır. 
I_shteklile

3
rin teklif mektublarını Resmi Gazetenin 7-5-936 ' 

tarı ve 297 sayıl .. h d k 1. . N f V 1 nus asın a çı an ta ımatnameye go· 
rbe 9a37ıa ekaletinden alınmış vesika ile birlikte 12 şu-

at cuma ·· ·· M .. d'. 
1 
.. v.. gunu saat 14 e kadar Vekalet Malzeme 

u ur ugune vermeleri lazımdır. 

• • • 
Hl aseki. hastanesi için 3 kalem elektro kardiyograf ve · 

ma zemesı l k İ ' a ınaca tır. Bak: stanbul Belediyesi ilanlarına 

• 
* "' 

d Haseki hastanesi için Rontken levazımı ile alat ve e· 
evat alınacaktır. Bak: İstanbul Belediyesi ilanlarına. 

l- Sıvastaki kıtaat ihtiyacı için 9000 kilo sade yağı 1 3-Elektrik 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. - ' 

Havagazı, Kalorifer Tesist ve Malzeme 

2- Muhammen bedeli 7650 lira ve ilk teminatı 573 
lira 75 kuruştur. 

3 - İhale 8-1-937 cuma günü saat 15 de Sıvas Tug 
q komutanlık binasındaki eksiltme komisyonunda yapılacak-

4 - Şartnamesini okumak istiyenler komisyona mü
racaat edebilirler. 

5- İsteklilerin teklif mektublarını ihale günü saat 
~ d~ kadar komisyona teslim etmiş bulunmaları ve Te· 

,cim v.e endüstri odasından alacakları vesikalarıda birinci 
·fın ~;rinde bulundurmaları lazımdır. 

• * • 
1-·"1 Sıvasdaki kıtaatın ihtiyacı için 10000 kilo kuru üzüm 

açık ··arak eksiltmeye konulmuştur. 
2- Muhammen bedel 2000 lira ilk teminat 150 liradır. 

ihalesi 8-1-937 cuma günü saat 11 de Sıvas Tuğ Komu
tanlık binasındaki komisyonda yapılacaktır. 

4 Şartnamesini ok\lmak iıtoyenler her gün komisyona mü-
racaat edebilirler. 

5 İsteklilerin Tecim ve Endüstri odasından alacakları vesi· 
ka ve teminat makbuzlarile ihale günü ve saatında komisyonda 
bulunmaları lazımdır. 

Kırklareli Tüm Satınalma Komisyonundan: 

Kırklareli Tüm Komutanlığı birlikleri ihtiyacı için 20 
bin kilo makarna satın alınacaktır. Muhammen fiyatı 25 
kuruş olup tutarı 5000 liradır. İlk teminatı 375 liradır. 

Adet 
1 

2 

18 
6 
6 
2 
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Adapazarı Belediyesinden : 

Trifaze cereyan transformatörü 75 KV A. 
3150·380-220 V. 50 Periyot. 
Yağ banyolu üç kutuplu 200 A. anahtar ve Dizjonktö
riyle beraber. 
Tek kutuplu tef,·ik anahtarı 200 A. 
Yüksek tevettür için üç kutuplu 200 A . 
Yüksek ,, ,, boru şekli sigorta ve hamili . • 
Primer Dizjönktör 10 A. 
Diyazet sistemi havai hat sigortası ve teferrüatı 50 ve 
35 mm. den 1000 Kg. bakır tel. 

-niden açık eksiltme ile mübayaasına karar verilmış olan 
yukarıda cins ve miktarı yazılı Transformatör ve teferrüatına 
şartnamesi mucibince talip olanların 11 İkincikanun 1937 Pazar· 
tesi günü saat 15 de Adapazarı Belediye Encümenine müracaat 
et.me1eri ve 120 liralık muvakkat teminat parasi tediye veya bu 
mıktarda banka teminat mektubunu ibraz etmeleri ilan olunur. 

• • • 
Nigde Belediyesinden: 

Nigde şehrinin Nafıa Vekaletinden musaddak proje mucibince 
yapılacak elektrik tesisatı kapalı zarf usulile münakasay.:ı konul
muş Cumhuriyet gazetesinin 18, 2'l, 26-11-936 ve Son Posta Ga
zetesinin 24, 28 11 ve 3-12·936 ve Ulus gazetesinin 2, 7, 12, 
17-11-936 tarihli nüshalarında ilan ettirilmiş ise de talib zuhur 
etmediğinden evvelce ilin olunan şerait dairesinde 18-12-936 ta
rihinden itibaren bir ay içinde pazarl,kla ihale edileceğinden ta
lip olanların Niğde Belediye Riyasetine müracaatleri ilin olunur. 

İDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İdarehanemizde görüşülur 

Telegr.: İst. MÜNAKASA 
Telefon: 42425 

Posta kutusu N. 1261 

29 Birinci kanun t 936 

4- Nakliyat: Boşaltma -Yükletme v.s 

İst. Posta T. T. Başmüdürlüğünden: 

Galatasarayda Beyoğlu Posta T. T. Merkezi binası dahilinde 
bulunan Başmüdürlük kalemleri eşyasının İstanbul Yeni Postane 
binası birinci kalındaki daireye ve buralarda bulunan bazı kmm· 
ların Beyoğlu Merkez binası ikinci katına nakli işi pazarlığa ko· 
nulınuştur. Pazarlık 30-12-935 çarşamba günü saat l 5te Galatasa· 
rayda İsta.ıbul Posta T. T. Başmüdürlüğünde müteşekkil Ahm 
Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 225 lira, muvakkat teminat 16 lira 88 ku· 
ruştur. Taliblerin şartnamesini görmek ve muvakkat teminatları 
nı yatırmak üzere pazarlık gün ve saatinden evvel Başmüdürlük 
Yazı İşleri kalemine müracaatleri. 

5-·Mensucat - Elbise - Kundura Çamaşır v .s. 

İstanbul Belediyesinden: 

Konsen•atuar yatı kısmı talebesine yaptırılacak ka1ket, ceket 
ve pantolondan ibaret 40 takım elbise açık eksiltmiye konulmuf 
1se de belli ihale gününde giren bulunmadığından eksiltme 4· 1-937 
pazartesi gününe uzatılmıştır. Kumaş ve elbise nümunesile ıart· 
namesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. Bir takım elbiseye 18 
lira bedel tahmin olunmuştur. İsteklilerin 2490 numaralı kanun· 
da yazılı vesika ve 54 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber yukarıda yazılı günde saat l4te Daimi Encümende bu
lunmalıdırlar. 

* "' . 
75000 m. düz beyaz kanaviçe alınacaktır: Bak İnhisar· 

lar U. Müdürlüğü ilanlarma. 

6-Mohilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

İktısad Vekaleti İş Dairesi Üçüncü 
Bölge Amirliğinden : 

Dairemiz içın evsafı şartnamede yazılı cins ve miktarı aıatı· 
da bildirilen mefruşat açık eksiltme ile yaptırılacaktır Muham
men bedeli 1477 lira 50 kuruş ve ilk teminatı 111 liradır. Eksilt
mesi 31-12-936 perşembe günü saat 10,30 da yapılacaktır. Şart
nameyi görmek isteyenlerin hergün ve eksiltmeye girmek istt,yen
lerin de muayyen gün ve saatte Ticaret Odasındaki Dairemize 
müraca3tları ilan olunur . 

Aded 
1 
1 
3 
1 
1 

Ceviz kaplama yazıhane IOJ 200 eb'adında 
Ceviz yazıhane koltuğu minderli 
Maroken koltuk 
Orta masası 
Telefon masası 

ı Yeşil istor ve pencere boy perdesi 
2 Maroken sandalya 
3 Yazıhane 170X90 eb'adında 
3 Yazı hane koltuğu 
6 Sandal ya 
1 Telefon rnasası 
2 Pencere perdesi ve istor 
1 Yazıhane koltuğu ve minder 
2 Sandal ya 
1 Kırtasiye dolabı 
2 Bir taraflı yaz·hane 
3 Mesai masası 
5 Hezaren koltuk 
1 Daktilo masası 
l Daktilo iskemlesi 

Açık etajer 
Dosya maıası 300 X 125 

45 

7-Müteferrik 

Devlet Oemiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

Muhammen bedeli 2870 lira olan 10,000 kg. va· 
gon kurşunu 14-1-937 perşembe günü saat t O da 
Haydarpaşada gar binası da.hilind?ki Birinci işletme Ko· 
misyonu tarafından açık eksıltme ıle satın alınacaktır. 

Bu işe girmt!kistiyenlerin 215 lira 25 kuruşluk muvak· 
kat teminatla kanunun tayin ettiği vesikaları ve kanunun 
dördüncü .naddesi mucibince işe girmeğe manii kanuni 
bulunmadığma dair beyanname ile birlikte eksiltme günü 
saatine kadar Komisyona müracaatleri lazımdır. Bu işe , 
aid şartnameler komisyondan parasız olarak verilmekte· 
dir. 



MÜNAKASA GAZC. l'ESİ 

Zonguldak Ereğli Havzai Fahmiyesi Müdürlüğünden: ars anın yarı payı '·beher metre murabbaı,,. 0,30 
H · Yukarıda cins ve mevkileri gösterilen emlak hizal ır ı nd aki avıaı Fahmiye M-d~ ı- · .. d · 1 k l K 1 K" 

limli •. d u ur ugun e ış etme te o an oz u ve ı- muhammen bedeller üzerinde bir ay içinde ayrı ayrı pazarlıkl:ı ,,ımen ıferl · · · 
tekerlef 3 erı ıçın açık eksiltme suretile IOıl takıın araba satılaçaktır. İsteklilerin ve tediye şeraitini öğrenmek isteyenlerin 
ponu ıa~ ve 1 kalemde demiryol rayı ve makası ve vagon tam· 2j-1-937 pazartesı günü saat on dörde kadar yüzde 7,) pey ~k'" 

ın a ınacaktır. 
Tekerleklerin h çelerile Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan komisyona gelıneleri. 

lira 05 k mu ammen bedeli gümrük resmile birlikte 4849 ı 

Tesisatı 

Aı10 

29Birincı kanun 

lektrikiye Türk 
0

m Şirketi 
Mühim ilan 

uruş ve di · 3 k 1 1 ruştur. F ger a em malzemeninki 2301 lira GI ku· 
Maden M~~:~por.ları malzeme listeleri ve şartname Zonguldakta 1 _ Tesisatı Elektrikiye Türk Anonim Şirketi; memurinin 
hanında •1 t rbıyetı Muhasebesinden ve İstanbulda Dördüncü Vakıf 'ıl------------------------- ı ı 36 · · " b kt " ·· t t "l k"ld hu' 

san ul M t k M · ı • h• l U M •• d •• ı ·· v •• d • 19 senesıne aıt pem e,, ren e ve mus a ı ,, şe ı e verllecekt· A ın a ası aden irtibat memurluğundan parasız in ISar ar U Ur UgUil en d 1 k 
ır. rttırm 29 12 931! • • 1 viyet k utl arının 1 ikinci kanun-1937 den itibaren iptale i ere ihalesi 14.l 9 a ~· ." • " tarihinden itibaren 15 gündür . 

lanacak K . 
37 ta.ıhınde saat 15te mezkur Müdürlükte top- I - 1937 senesi için muteber olmak üzere "mavi,, renkte ve "müs· 

M omısyonda yapılacaktır. bd l d l h 
uvakkal temi 23 12-936 tarihinde pazarlıkla satınalınacağı ilan olu- talil,, şekilde kartlarla te i e i eceğini mu terem müşte· 

tindedir. Evr k nat yukarda yazılı bedellerin yüzde 7,5 nisbe- nan 7~000 metre du··z beyaz kanaviçe için elde edilen rilerine arzeder. ayni tarih a ı ayrı ayrı olan bu iki kısım m lzemenin ihalesi u 

Müşte . v.e saatte yapılacaktır. fiat fazla görüldüğünden pazarlık 7- l ·937 tarihine raslı· Mezkur kartların baş tarafında şirketin unvanı yani 
deti ihal:ltıs~he~ birine, ister İKİsine pey s-rebilir. Teslim müd· yan per,.embe günü saat 15 e talik edilmiştir. ''TESiSATI ELEKTRİKIYE TÜRK ANONİM ŞİRKETi, arı ınderı 't"b Y 

rulunun rap .1 
1 1 aren J aydır. Maden Müdüriyeti Fen ku· İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve s~atte Orı e bu -dd -

Teslim tn mu et •~ gün lızatılnbilir. yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte Kabataşta Levazım 
Talihlerin H::m~lesi Zonguldak limanında vapurda yapılacaktır. ve Mu'" bayaat şubesı'ndekı' alım komisyonuna gelmeleri İ· 

zaı Fahmiye M""d- 1- - " ti . 
u ur uğune muracaa erı. lan olunur. (JSJ8) 544 l ·3 

Posta T. T. Levazım Müdürlüğanden: 
Ulus ve K 

larında eksilturun ~azet~lerinin 22-12-936 tarihli nüsha· 
16390 rnetre ~e muddetm on gün u rntıldığı ilan edilen 
kılık Halat . MM askılık tel ile 51500 metre çelik as
baren bir a Y~n.e talip çıkmadığından 25-12-936 dan iti· 

Muharn ay ıçınde pa1.arlıkla alınacaktır. 
İ rnen bedel l 19- . 
steklilerin A ' J teminat 240 lıradır. 

nalına korni nkarada Posta T. T. U. Müdürlftğü satı 
syonuna nıüracaatleri. 

~k. derni *•• 
nacaktır. Hak· { t~I ve 10 aded alttan sürme araba alı· 

· ııhısarlar Umum Müdürlüğü ilanlarına. 
Toz sigara rn . • • • 

Uınurn Mu··d·· akıne kolası alınacaktır. B.\k: İnhisarlar 
Utfüg~ Ü '} 

ı anlarına. 

b) fVI Ü z A 'EDELER 

Aded inhisarlar 
Cinsi 

Umum Müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli 

699 i Lira K. spanya 
590 rnarnulatı 7.65 Brovning sistemi 4350.-
83 D. \\, 11 ô.35 ,. ,, 2581.25 

"' • • 

10· 12-1936 tarihinde pazarlığı yapılacağı ilih olunan 

15,000 kilo toz sigara makine kolası için elde edi 1en f iat 
layık had görülmediğinden pazarlık ı 2-1 937 tarihine rast 
lıyan Salı günü saat 15 e talik edilmiştir. 

İsteklilerin şartnameleri almak üzere her giin, pazar
lık için de tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 güvenme 
paralariyle birlikte Kabataşta Levazım ve \l!ib :ıyaat şu· 
besindeki Alım Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 

• • • 

9000 kilo demir tel "Saat 14,, 

(3840) 546 1 3 

10 adet "1000 kilo yük taşıy.abilecek,, alttan sürme a-
raba "Saat 15,, 

1- Yukarıda cıns ve miktarı yazılı 2 kalem malzeme 
şartname ve numunesi mucibınce pazarlıkla satın alına

caktır. 

2 - Pazarlık 14-1-937 tarihine rastlıyan perşembe gü· 
nü hizalarında gösterilen saatlerde Kabataşta Levazım 
ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacak· 

tır. 

3 Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şu
beden alınabilir. 

4- isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
lerde yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen 
komisyona gelmeleri ilan olunur. ''3839,, 545 1-4 

.. 1 7.65 DM. rnarkah 7.65 726.25 

2 6.35 vreyze marka 6 25 1 1 
l372y k alter _!_5.2~ İstanb_u_l_B_e_l_e_d_i_y_e_si ____ _ 

ı ~ u arda . 7679. - =-----
''72 cıns rn'kt b d il · 1 

1 •ded t b ' ı ar ve muhammen e e erı yazı ı Haseki hastahanesinin Fakülte seririyatı için 3 ka lem H.937 a anca ş t l . .b. 
tarih· ar name ve nümune erı mucı ınce Elektro Kardiyoğraın ve malzemesi pazarlığa konulmu~tur. 

~arlıkla satı)a;nek raslıyan pazartesi giinü saat JOda pa· Bunların hepsine 124 lira bedel tahm.in olunmuştur. Ev-
tıııaıı. a hr B "~hl l v b 

ısteklile · · u sııa arı a ıp satmaga mezun u- rakı Em:ümen kaleminde görülebilir. istekliler 930 kurus· Pazarlık . rın nürnu 1 . .. k .. h .. 
.. ıçin d ne erı gorme uzere ergun ve luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 4-1-937 

=~tnnıe Paras: t~yin olunan gün ve saatte yüzde. 7,5 pazartesi günü saat 14 de daimi encümende bulunmalı· 
tı r ar levazım 0 

an 576 lira ile birlikte Kabataşta lnhi· dırlar. (B) 541 1 '<oınisyonun:e ~ubayaat Şubesi Müdürlüğündeki Sa
rnuracaatleri. 

Ktrklareli S -
l<ırkı 1• atınalma Komisyonundan: 

I~ are ı Tü 
vuuu köh tn Koınuta l . . - . 

llt llt l ne ve 15000 _ n ığı ıshhkam ınşa ambarında mevcut 
38 ku 

1 •caktır. Muharn:ustaınel boş çimento torbası açık eksiltme 
lilerinr~,t~r ihalesi 1 ı.ı e~ tutan 1125 liradır. ilk teminatı s..ı lira 
lllına ~Ilı iÜn ve saatt 7 Pazartesi günü saat 14 dedir. İstek· 

ge tneleri. e teıninatlarile Tüm satınalma Komisyo-

50o tane . • • .. 
ı · servı -anlarına. ag•cı satılacaktır. 

Bak: İstanbul Belediyesi İ-

İstanbul D f 
Cinai v• e terdarlıgv ından· 

"' tnevkii · 

opkapıda : F Muhammen 
•ttna S lt bedeli L. u an mah 11 • 

Yeni Marif t a esınin eski Ethe•n Ef 
e . e narne sok ğ d 

livlikapıda: vın tamamı. a ın a 4 No. bahceli 
Arabacı B . 
k ,. ayazıt mahall . . 

M p aaında 14 N l esının Yağhane so· 
. . aşa: Bazir~<an H o. u" evin evin tamamı. 

:ıa E acı Husre h 11 fendi d v ma allesinin Rama· 
. bahçclı . so. a eski 38 yeni 30 No lu 

eşıktaşta : Dikili t evın tamamı. 
•şta Saatcı b 

&o.da M il ayırında Yeşil Çemen 
o a Ayaz V 

araıındak\ l6690 ma ve efa bey dereleri 
bahçesine el . ) . metre murabbaı Çiçek 

sarayda : Eski Katip ~erışlı tarla. 
Değirmen sokas_ım yeni Yalı mahallesinin 
60 metre agında eski 14 yeni 16 No lu 
rabbaı,,. tnurabbaı arsa "beher metre mu· 

: Zeynep Hatu 
d 9 N 1 n mahallesinde Dere sokağın· 

a 0
• u tahminen 400 metre murabbaı 

"pte 

1800 

80 

180 

420 

2,5 

* • • 
Karaca Ahmet mezarlığında fırtınadan yıkılmış olan 

servilerden 500 tanesi satılmak üzre açık artırmaya ko
nulmuştur. Bir serviye 625 kuruş bedel tahmin olu~muş
tur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. istek· 
liler 2490 No.lı kanur~da yazılı vesika ve 234 lira 38 ku
ruşluk ilk teminat makbuz ve a mektubile beraber 14-1-937 
perşembe günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalı-
dırlar. (B) 540 

• • • 
Muhammen tutarı İlk teminatı 

Haseki Hastahanesine lüzum 
olan rontken malzemesi. 3396,75 254,76 
Haseki ve Hayvan Hastahane· 
lerine lüzumu olan alat ve 
edevat. 4044 303,30 

Yukanda muhammen bedelleri yazılı olan rontken 
malzemesi ile alat ve edevat ayrı ayrı açık eksiltmeye 
koııulmuşlardır. Listeleri ve şartnameleri l evazim Müdür
lüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No.lı kanunda yazılı 
vesika ve hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 14-1 937 perşembe günü saat 14 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) 539 

İstanbul Gümrüğü 
Başmüdürlüğündeı1 

Başmüdürlük ııervis\erilc lstnnbul hlıalüt giiınriiğiinün Galatnda 
Rıhtım caddesinde yeni gümrük binasına nakıllerıne başlanmıştır. 
Alakadarlar nakil vaziyetini gümrüklere asılmış olan ıl anlardan ög-r o· 
nel ilırlcr. 3821 543 

ve eğri olarak 1937 ibaresi yazılıdır. 

Bu evsafı muhtevi olmıyan kartlar usulüne gayrimu

\ af ık addedilerek hamilleri hemen polise ihbar olunma· 

lıdır. Şirke'- , müşterilerinin işbu ihbarnameye riayet et· 

memelerinden tevellüt edebilecek olan neticeler için her 

mes'uliyet şimdiden reddeyler. 525 3 - 3 

. 
Istanbulda ava Gazı ve 

E ektrik ve Teşebbüsatı 
Sınaiye Türk Anonim 

Şirketi 
Mühim ilan 

İstanbul Hava Gazı ve Elektrik ve Teşebbüsatı Sına
yiye Tiirk Anonim .Şirketi memurinin 1936 senesine aid 
··Kül,, renkte ve "müstatil,, şekilde hüviyet kartlarının l 
lkincikiinun 1937 de ı itibaren iptal edilerek 1937 senesi 
için muteber olmak üzere "turunç. renkte ve "müstatil,, 
şekilde kartl.ırla tel:ldil edileceğini muhterem müşterıleri

luine a .. zedcr. 
Mezkur kartların baş tarafından şirketin unvanı yani 

"İSTANBUL DA HAVA GAZI VE EI.EKTRIK VE T.:.
ŞEBBÜSATJ SİNAİYE TÜRK ANONİM ŞİRKETİ,, ve 
eğri olarak t 937 ibaresi yazılıdır. 

Bu evsafı muhtevi olmıyan kartlar usulüne gayri mu
vafık adrledilerek hamilleri hemen polise ihbar oluıım · 
lıdır. Şirket, müşterilerin işbu ihbarnameye riayet etme
meleriden tevellüt edebilecek olan neticeler için her 
mcs'uliyeti şimdiden reddeyler. 526 3 3 

Türk Anonim Elektrik Şirketi 
Mühim ilan 

Elektrik Şirketi, memurinin . 936 <jenesine ait. "yeşil,, 
renkte ve 'müstatil,, şekilde hüviyet kaıtlarımn t Ikincika· 
nun t 9 l7 den itibaren iptal edilerek 1937 senesi için mu
teber olmak üzere "penbe,, renkte ve "rnüstatil.. şekilde 
kartlarla tebdil edileceğini ınuhtcreııı müşterilerine bil · 
dirir. 

Mezkur kartların baş tarafında şirketin ünvam yani 
"TÜRK ANONİM ELEKTRiK ~İRKETİ,, ve eğri oiarak 
1937 ibaresi yazılıdır. 

Bu evsafı muhtevi olmıyan kartlar usulüne gayrımu· 
vafık addedilerek hamilleri hemen pol'se ihbar olunma· 
lıdır. Şirket, müşterilerinin işbu ihbarnameye riayet et · 
memelerindt:n tevellüt edebilecek olan neticeler için her 
mes'uliyeti simdiden redcleyler. 524 3 - 3 

• 

PİYASA HABERLERi 

Nehir ve göllerimizin islahı 
Başvekilimiz İsmet İnönünün 

son seyahatinden sonra memle
ketimizin muhtelif mıntakaları· 

nın suya olan ihtiyacı esaslı bir 
şekilde tesbit edilmiş ve İsmet 
İnönünün verdiği rlirektif halin· 
de Nafınca bir sulamn projesi 
hazırlanmnğa haşlnnmışbr. Bu 
proje evvelki gün bitmiş ve 
Bayvckil Nafıadan gelen proje· 
yi tckik etmiştir. Bu şekilde 

hazırlanan kanun layihası imza· 
lanarak süratle tetkiki için ve· 
kaletrerc dağıtılmıştır. 

Meclisin bu devresinde çıka
rılacak olan bu mühim layiha
nın esbabı mucibesinde "mem· 
leketimizin günden güne inki-

şaf etmekte olan sanayie lü· 
zumlu ham maddeyi bol \'e 
ucuz temin etmek, köylünün 
yetiştirdiği mahsullerı kurak
lıktan kurtarmak, mevsimsiz 
yağmurlar dolııyısile nehir ve 
dere mecrr.larını ıslah etmek 
bu suretle de yetişlirilen mah
sulü hasardan korumnk ve 
mevcut göl. nehir, dere ve 
çaylardan araziyi sulamn nok 
tai nazarından azami surette 
istifade edilmek üzere knnal· 
lar açmak e memlekete sıh
hati umumiye noktasından za
rarlı görünen bataklıkları ku· 
rutmak gibi memleketin iktı· 
sadi, :::irai ve sıhhi cihetinden 
lüzumlu görülen su işlerinde 
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Anndolunun garp ve cenup ha
vnlisiyle orta ve şimal mmta 
kalarında bulu na n kısımlarda 

faaliyete geçilecek bu kısıınln · 
rın zirai ve iktisadi çalışmala
rını bir an ev\•el temin etmek 
ınaksadiyle bu layiha su i~leri
n e beş s enede sarfed ilmek üze
re 31 milyon lira tahsisat veril· 
m esi için hazırlanmıştır. 

nebi mütehass ıs , müşavir, mü
hendis, fen memuru ve diğer 
ınüstahdeminle amelenin maaş, 
ücret ve ye vmiyeleri, harcırah

ları ve alınacak alat ve ede
vat bedelleri ve sair umumi 
masrafları bu tahıisattan sarfe· 
dilir. 

ı Muhitinin tuz ihtiyacır.ı temin edemiyecek tu2lalarla anbarlara 1 

:::·:::~:~n::ı~ı::~::.~ ~.:~7= .. h~:~'::."!· .. ~~~!~=;~:=~· -~~::.~ ı f ratellı S P ( H CD Borsa - Pi yasa 

Layihanın ilk kısmı şöyledir: 
1- Orta ve garbi Anadolu

nun sularından istifade edilmek 
üzere ş imdiye kadar çalışan 
havzalardan başka ve bilhassa 
Marmara havzasında Susığırlık 
ve t a bileri, Ege merkezi hav
zasında Bakırçay, Gediz. Kum
çayı ve Büyük Menderes ne
hirlerile A d ana havalisinde 
S eyhan, Ceyhan, Berban, Si 
lifkcde Göksu , Malatya hava· 
lisinde Hora t a, Haşma ve Der 
me, Kara deniz havzasında Ye
şilırmakla t abilerinden Çekerek 
T arsaka n, Kilkit ırmakları, 
Orta Anadoluda Sakarya ve 
t abileri, K 'Jnya h S ille N ığ'L -

1 de G ebere deresiyle bunlarla 
mün as ebet leri bulunan göl, 
nehir, dere, çay ve kollarında 
su lama yapılması, bataklıkların 
kurutulması ve hasarların me· 
ni gi bi yapıl acak bilumum s u 
işlerine 5 senede 31 milyon 
lira sarfına ve gelecek senele
re şamil taahhüda t icrasına 
Nnfın vekili mezundur· 

2 Birinci maddede yazılı 

işlere sarfedilecek 31 milyon 
l iradan her sene snrfi icap e
d e n meblağla ihraç edilecek 
b onolar karşılığı Nafıa b ütçe · 
sinde açılacak hususi bir fasla 
tahsisat olarak konulur . 

3 Sular u mum müdürlüğü 

teşkilatında bulunan m emur 
ve müstahdemin yev miye, har· 
cırah ve zaruri m asraflariyle, 
teşkilata dnhil olmayıp da bu 
işte kullanılacak yerli ve ec-

Çavdar 

Almanya fazla miktarda çav

dar almak istediğinden 5,05 ku
ruş olan çavdar 5, 15 kuruşa 

çıkmıştır. Buğdayın gevşek fi-

yatı çavdara tesir etmemiştir. 

Son haftaya kadar 60-62 ku

ruş arasında satılan Gireson 

tombul fındıki m da 66-68 ku

ruşa yükseltmiştir. Almanya 
ehemmiyetli miktarda fındık al· 
maktadır 

Hububat 

Hububat piyasası istekli bir 
vaziyettedir. Çuvalla olarak 
Trakya kuş yemi 12, Edirne 
malı 12,20 kuruştur. Düzce mı
sırı 4,30, ye mlik arpa 4,23. ih
racat malı arpa 4,27 kuruşa sa
tılmıştır. 

Zeytinciliğimiz inkişaf 

ediyor 

Zeytinciliğimizi inkişaf ettir
mek için Ziraat Vekaleti tara
fından hazırlanmakta olan pro· 
je tamamlanmak üzeredir. İnki
şaf tedbirleri hakkında fikirle
rinden istifade edilmesi için 
memleketin tanınmış zeytinci · 
ieri Ankaraya çağrılmıştır Dün 
ziraat vekili Muhlis Erkmenin 
Başkanlığı altında bir toplantı 
yapıldı, bu toplantıda zeytin 
mıntıkalarının mebu sları da 
bulunmuştur. 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret mu had eler 
~1ühendislik ve mimarlık hakkındaki 1035 sayılı 

kanuna ek kanun 

Kanun No: 3077 Kabul tarihi: 11-12-936 
Madde l Mühendislik ve mimarlık hakkındaki l9 ma~11 

1927 tarih ve 1035 sayılı _kanunun ~irine'. madd~sinde yazıl~ dıp-

1 hs at nameyi haız olan muhendı!'I ve mımarlara (Yuksek 
oma ve ru . . 

M
" h d" ) ve (Yüksek Mimar) ve Teknık Okulu ıle buna mua· 
u en ıs \ b" k "k k l 

d 1 · l "hiyetli makamlarca kabul o unan ecne ı te nı o u -
e etı 11a a d d M ·· h d ) )arından mezun olan mühendislere e sa ece l u en ıs unvanı 

verilir. 
Mndde 2_ Bu kanun neşri tarihinden muteberdir . 
Madde 3- Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti me-

13-12-1936 
murdur. 

Tuz kanunu 
Kabul tarihi: 11 -12-1936 

Birinci Fasıl 
Kanun No: 3078 

Umumi hiikümler 

Madde ı- Türkiyede her ne suretle olursa olsun tuz ihraç ve 
· "h 1. D letı"n inhisarı altındadır. Başkalarının tuz ihr<.ç ve 
ıstı sa ı ev 
istihsal etmeleri kaçakçılıktır. . 

Madde 2 Bu k a nunun mevzuu ol.~n tuz_ 140 santıgrat d~r~-

d k ld ğ taktirde en aşağı yuzde 9a klorusodyomu ıhtı-
ce e urulu u u _ . . . 

d 
h" r mürekkebattan arı bulunan maddedır. Kımye-

va e en ve ze ır ı . . 1 ı·d "ti d "h. • f" "ht" messetmeksızın a e a e vesaı e e ı tıva et-
vı tas ıyeye ı ıyaç . . 
t.ğ. kl d n tefriki kabıl olan ve klorusodyom nısbeti 
ı ı oruso yomu ı · 
- d 20 d f 1 bulunan topraklar ve kaya ar ıle 4 bomeden yuz e en aza • . 

f l b d S·ıni irae eden klorusodyom mahlullerı tuz ad-
az a omc erece . 

d 1 K
. h elerde miyar olarak kullanılan ve knnyevi 

o unur. ımya an 
1
. ·ı . t"h l olunan saf klorusodyom bu kanunun mevzuu ame ıye ı e ıs ı sa 

haricindedir. b"l" "d k . 
M dd 3- r·· kiye dahilinde ı ınen veya yenı en .eşfedıle· 

a e ur 1 k deniz tuzlarile fakar veya kay-
cek olan bilümum gö • aya ve 

h t k U 
halindeki tuzlu suların tasarrufu münhasıran 

nar veya u uy 
Devlete aiddir. 

T l 1 
. ·nde veya etrafında bulunup bunların işletilmesi 

uza arın ıçı 

h f 
için elzem bulunan yerler ve binalar dahi tuz-

veya mu a azası . . . 
l 1 

- t ·m cüzülerı addolunur. Bu gıbı yerler ve binalar 
a arın mu emmı . 

h k .k. h l n tasarrufu altında ıse umumi istimlak usulüne a ı ı şa ıs arı 

tevfikan istimlak olunur. 
İkinci Fasıl 

Tuz fiatları ve satışları 

edılen tuz satış fıatlarına kadar, ındırmeğe Gumruk ve 1 nhisar-
lar Vekaleti salahiyetlidir. 

Tuzun .nakliye masrafı çok olan mıntakalardan lüzum görü· 
len mahallerdeki tuz satış fıatlarını , bu masrafları kısmen veya 
tamamen indirmek suretile ve muayyen bir devre için . tesbite 
İcra vekilleri Hey~ti salahiyetlidir. 

Madde 6- İnhisarlar idaresince ince sofra ve mutbak tuzları 
yapıldığı taktirde bunların satış fiatları Gümrük ve İnhisarlar 
Vekaletince ayrıca tesbit olunur. 

Madde 7- Tuzdan kimyevi maddeler istihsali ıçın yapılacak 
fabrikalara hakil..i ihtiyaçlanna göre tuzla istihsal fiatına her 
nevi masrafların ilavesi suretile tesbit edilecek fiatlardan aşağı 
olmamak üıere engin fiatla tuz verilebilir. 

Madde 8- Sanayide ve tabağlıkta kullanıl-iığı tesbit edilecek 

tuzun b..-her kilosu için işbu mu~ssese sahiplerin.:fe tuzla fiatının 
yarısını aşmamak üzere bir prim verilir. B tı primi11 mikrhrı İkti fl 
sad ve Gümrük ve İnhisarlar Vekalet]erince müştereken kArar
laştırılır . 

Ancak tenzilatlı satış fiatları tatbik edilen tuzla veya ambar
lardan satın alınan tuzlar için yukardaki fıkra ahkamına göre 
verilecek prim idareye l:eher kiloda nakliye v e sigorta masrafın
dan başka en az tuzla fiatının yarısı kalmak üzere hesap olunur. 

Sanayide ve tabağlıkta kullanılacak tuzların tağyir edilerek 
verimesine İnhisarlar İdaresince lüzum görüldüğü takdirde satış 
fi atı yukardaki fıkralarda yazılı esaslar göre hesap \ e tağyır 
masrafıda tuzu alana tahmin edilir. 

Madde 9- Kaçakçılıga mani olmak için lüzum görülecek tuz
la ve anbarlarda satılacak tuzların fiatını indirmeğe Gümrük ve 
ınhisarlar Vekilliği salahiyetlidir. 

(devamı var) 

İstanbul Ticaret Borsası 

23-12-936 

Madde 

Buğday 

" 
" ., 
,, 

" ,, 
" 
" Arpa 

" 
Çavdar 
Mısır 

" Yulaf 

Ekstra yumuşak 
Yumuşak 

Yumuşak 
Sert ekstra 
Sert 
Sert 
Sümter 
Kızılda 

Mahlut 
Yemlik 
Dökme 

Beyaz 
• Sarı 

Kuşyemi 

K.tohumu: 
Yeni mahıul 

" ince " Afyon 

" Nohut 

" 
" Darı 

" 
Susam 
Fındık 

" 
" Tiıtik 

" ,, 
,, 
" 
" yapak 
,, 
" 
" 

kaba 
ispanya tohumu 
kalburlanmış 
natürel yeni 
beyaz 
sarı 

Yeni mahsul 
İçtombul 
İç!'Iİvri 
Kabuklu 
Oğlak 

Ana mal 
Çengelli 
Deri 
Kaba 
Sarı 
Anadol kırım 
Tabak 
Trakya kırım 

n tabak 
B. peynir : tam yağlı 
" ,, yarını yağlı 

" ,, 
Kaşar 

,, 
Z. yağ1 

" " ,, " 
Nebati 

" 
" 
" 
" Un 

" 
" ,, 
,, 
" 
" 

yağıız 

yağlı 
yağsız 

Ekstra 
Birinci yemeklik 
Sabunluk 

yağ Ay çiçeği taaf. 
,, Haş baş 

" Pamuk 

" 
" 

Susam 
Bezir pişmiş 
Ekstra ekstra 
Ekstra 
Birinci yumuşak 

,, sert 
Razmal 
Paspal 
Kepek 

Asgari 

7 lO 
6 30 
6 16 
7 10 
6 22 50 
6 
5 
6 

15 
7 50 

5 30 
4 17 
4 20 

5 
4 
4 

5 
10 

4 25 
12 12 50 
9 

500 
450 

10 20 
7 10 
5 35 
4 25 
3 35 
ıs 

72 

40 
150 
142 20 
119 
103 
100 
117 20 
59 
36 
73 
47 20 
38 33 
18 9 
8 

38 
16 
54 
50 
38 

•l2 
38 
43 
33 

750 
650 
625 
ti30 
245 

2 12 
2 35 

Aza mi 

6 22 

6 25 
( 6 17 50 

6 
6 

10 
15 

4 26 

5 6 

4 30 

12 35 

491 ıo 

5 35 

18 10 

69 

74 

39 28 
20 20 

58 20 
51 20 
41 20 

44 20 
40 
45 
40 

810 
76} 
750 
720 
280 

3 5 Madde 4- Tuzlalarda tuzun kilosu 3 kuruştur . Çamaltı ve Koç
hisar tuzlalarında, 100 kilodan fazla alınacak tuz için tuzun müş
teri vasıtalarının yanaşabileceği yere kadar taşınması için ihtiyar 
olunacak masrafla r k ilo başına 20 santimi geçmemek şartile tuz · . 

h 1 d 1 h. 1 lstanbul Tı"caret ve Zahı·re Borsasında Muamele Go·'ren 
la fiatına ilave edilmek üzere er ma i sene başın a n ısar ar 

ı . l Maddeler.-idaresince tesbit ve i an o un•ır. 
Madde 5 - İnhisar anbarlarından aatın alınan tuzların fiatı an- Afyon, Araşit yağı, arpa, Avderisi: Ayçiçeği yağı, Badem, 

barlara kadar taşınmaları ve maliyet fiatı üzerinden sigortaları için Bakla, Bezelye, Börülce, Buğday, Bulgur, Burçak, Ceviz, Çav-

28-12-1936 

Galata Gümrükleri karşısında 

Hüdavendigar Han. 

Telefon: 44792 

Borsa Parası 

t Sterlin 
A 1 Dolnr 

msterdam - Kompani Ro1al 20 Fransız Fr. 
Neerlandez dö Navigaayon a 20 Liret 
vapör Anvers, Rotterdam, A- 20 Bel\·ik Fr. 

msterdam ve Hamburg için ya· 20 Dr.ıhını 
kında hareket. 20 Jsviçre Fr. 

VULC N l 
2U l.evn 

A US yük alır 5-8 lci ka. 1 1•1 • orııı 
HERMES " 9 12 ,, 20 Çek kr onu 

Neerlandez kampanyasının 

ne}ıri vapurları limanlar i ~in 
hususi ve seri seferler . 

l Avustur)n -;-ı. 

ı Mark 

ı Zloti 
1 Pl'ng{ı 

20 L<'vn 
2ı) Dinar 
20 lsv<.'ç kronu 

• lış 

614,-
122, 
114 
120, 
82,-

ı ~·. 
665, 

20,
(i~I.-

7.;, -

20,-
23, 
20,-
2), -

12, 

4 .
so. 

Bütün limanlar için Neer· 
1 -ı.ndez Kumpanyaıı ile anlaşıl
mak s uretile bütün dünya li
manları için doğru ~on4imen· 

l to la r ~erilir . • 

ı Tilrk altını !012, 

1 Banknot Os.H. 2~H. 

I ITHALA T SER VİSI 

Burgaz, Varna, Köstence için 

hareket. 

AGAMEMNON 9 -12-936 ya doğru 

Jtalyan Seyahat Kumpanyası 

Dünya seyahat teşkilatı 
Götürü seyahat 

Otellerde oda tutulması 

Deniz yolu biletleri 
Hava yolu ,. 

Demiryolları " 
Bagajla.rın sigortası 

İtalyan demir yollarında 
yüzde 50 tenzilat 

Galata Gümrükleri karşısında 

Hudaverdigar han 

Telefon : 44792 
daFRATELLI SPERCO 
nezdinde C. 1. T. ye müra · 

caet olunur. 

Nippon Yusen Kaisah 
JAPON VAPUR KUMPANYASI 

Yokohama, Kobe, Singapur, 
Colombo, Süveyiş, Port·Said, 

Beyrut ve Istanbu] limanları 
arasında doğru seferler: 

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

(doğru ve aktarmasız) 

TOYOOKA MARU 18-12 936 
DAKAR MARU 

DURHAN MARU 
doğru. 

18-1 -937 

18-2-937 ye 

Çekler 

Açılış 

Londra 
Nev York 
P.ırj,, 

Mılnno 
Orilksc:I 
Atfna 
C<'Ol'vrc 
Sof ya 
Amı:.terdaııı 

Praı: 

Viyana 

Madrıd 

Bertin 

\ ar~ov:ı 
Htıdnpcşt 

Blıkrl',. 

lkl ~rarl 

Yokohama 

Moskova 

~tol, holııı 

Esham 

aslan çimC'nto 

Merkez onııkası 

istikrazlar 

ı ıu, 

' •.7973 
ı7,0il4 

15, 1475 
4, 72ti!ı 
,6 •G:i 

s, rn 1 
t'4, ll35 

1,4557 
22,';475 

4,2550 
- .55GS 

ı,mHS 

4,23 
4,342.J 

1 , ~:> 

34,Uıj 

2, 'iıs 
24,,,"75 
n,ı4.,r; 

Açılış 

13,!15 

90, 

Tıirk borcu I vad. 
" IJ peş. 

Açılı ş 

22,75 
21,85 
21,2.') • ~ il ,·ad. 

1 tıkraz ı dahllı 

Tahvilat 

Anadolu 1 pc~in 
1 vad. 

JI peşin 
il vad. 
lDll · \"3, 

9.,. 

Açılı, 

ı ~. ıı) 

44, 2.."'ı 

1 ı , 1) 

4~,1\) 

H,40 

TÜRK MAKİNA EVİ 
Sahibi: B. TEZEL 

Satı . 

Ut 
126, 
117 
125,-
85,
~1.-

2:l, 

r.6,-

2:~ . 

26. -
22 
23 
14, -

52. -
32,-

1013 , -

2!ı5.-

Kapanış 

Gl b, 
0,7t'65 
17, •)7 
l5,1475 
4,72"~ 

'i) ('ı3 
3,46 7 

64,935 
ı ,4.557 

22, 7475 

4,2350 

7,551',~ 

l ,9!:H3 

4,23 
4,B42a 

10.S, ';i) 

34,GG 
2,7 b8 

24,R7.l 

8,14Kı 

Kapanış 
lS,85 
90. 

Kapanış 
22,675 

21,:!.75 
21,25 
9: •• 

Kapanı 

44. 1(1 
44, 2.'l 
4.ı,ı r, 

44,0fı 
.\.DO 

İstanbul, Galata, M!lhmudiye Caddesi Çil atmaca Sok. N. 9 

Muhtelif beygir kuvvetinde kullanılmış motörler ve 
lokomotifler satılır ve alınır, asri arf ziyen kuyu 

takımları ve tesisatı. Hernevi makinalar. 
Deniz kara ve gazojen motörleri. Muhtelif buhar 

kazan ve makineleri 

SANTREFUJ TULUMBALAR 
Değirmen tesisatları taahhut edilir. 

c::: hpılan masrafların tuzla fiatına zammı suretile tesbit: edilir. Böy· ~ar, Darı, Fasulye, Fındık, Haşhaş tohumu, Haşha7 yağı, İpek, 

& "h · - · k"l K . . mtıyaz sa ı ı ve yazı ış erı 
antime iblağ olunur. Görülecek lüzum ve ı. tıyaç uzerıne na ı yağı, oza, Kuşyemı, Mercımek, Mısır, Nohut, Pamuk, Pamuk B ld _ ART . 

Direktörü: lımail Girit 
Galata Billur sokak No. 10 

lelikle elde edilecek kilo fiatı santim kesri gösterirse bu kesir irmik, Kaplıca, Keçikılı, Kenevir, Kepek, Keten tohumu, Keten l l . h"b" . 1 . 

tartları biri birine uygun olan mıntakalardaki satış anbarlarımn tohumu, Pamuk yağı, Peynir (Beyaz, Kaşar) Razmol, Suaam, susam ası ıgı yer: UN Basımevı 

1ııı.'.1•~t~la•r~ın~ı.,_b-ir_ı_e~şt-i-rm~e~k~e--İn~h•i•ı•ar•l•a•r~İ~d•a•re•ı•i .. sa•l•i•h~iy~e•t•li•d•ir• ........... ~~y•a;t~ı, ... T•if•t•ik~, .. U .. n..;.(Bıiiıut;dia~!~~ıli~i~•ıi~~i)mYm·m~~~;~~.Y;um~l.~.fl, lllllllllll ilıııı1:v:•ııi11iı.IHrl&lıılı.ıllllliıiiİiıilllillllllİİilİİıi .. llilıııll 



ABONNEMENTS. 
ViUe et Province . 

: Moıs Ptrı. 450 
" " 85() 12 
,, " 1500 

Etranger: 12-=s Ptr1, 2700 

le No-:J>'trs. 5 
Pour la p bl' . . , 

. u ıcıte ı adresser 
a I' Adminiıtralion 

lere Annee No. 235 

•• 
UNAKAS 

. 
GAZETESi 

journal Quotidien des Adjudicatioı1s 

MARDI 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudication 

Produits Ch · . 
barmaceutiqu ırnıques et 

"t • es - 1 t ı aıres - F 0 . ns ruments 
urnıture pour HA op. 

reoıote : 200o 
520). tonneı (cah eh. p 

1 . 
•ctro-cırdiorrapbe 

lot. (pour hô . 
1 

et materiel : 3 
ıtrunıent. et pıtal Hasseki) 
) Jı• apparei19 'd· ea opitauıı H . ınc ıcaux pour 

it · · 1 aısekı t V. . ene de R e cterinaire 
H . . oentoe • 
ıııekı 6 n Pour l'h· · ı ı · opıa 

ltrunıents pr. le lab . 
nıacodynaınie. oratoıre de phar-

104000 6450 - Pli cadı. 

124 9 30 Gre a grı~ 

4044 303 .:ıo Publıque 

3396 75 254 7o 
ıı 

1960 - 147 -
" --

lnatallation t M 
d'Electricit~ d ateriel 
d e, e G 

e Ch:tuffa az, 
ge Ccntral 

•tıllıtion · ı . e ectrıqu d 
ranıforınat e e Nıohde ( · ) eur et ar 6 aı 

cessoires. 

Habillernent _ 
Tissus-Cch~ussures 

uırs. 

oıtunıes : 40 . , 

-----

Gri· a grc 
120 - Publique 

Lieu d'adjudication. 

Dep. Materiel Min. T ravaux Publics. 

Com. Perm. Municip:ılite lstanbul. 

" 

" 
Institut Central d'Hygiene Ankııra. 

---.==---------

Municipalite de Nighdc 

Municipalite d' Ada pazar. 

pıeceı ( 
neı du conserv . pour lcs inter-

•n•vaı bl . atoıre) (aı· ) 
L. 18 la p 51 Pııbliqııe Com. Perm. Municipalitr lst11nbul 

nnc unı : 7SOOQ •• 
ınctrl's faj.~. Gre iı gn- Com.Ach Econom.Monop.K.taclıe 

eublenıen-:--------- --~ 
Bureıux-fao~r Habitation et 

Pısserie- et 
b~·· c "'er tel . 
tabi que : Chais 

eı, ıtoreı b es, f auteuils 
lraııoires : 45' . ~reaux, ta bourets'. 

P•ece1 , 

Transport-C------
Dech hargernent 

argernent 
ra..Port d' ef( l 
Ctıae e ı cntre 1 . 
• )) rale de Galat a Dırection 
e e Poste d'lst absaray et la Nou-

1477 50 111 - Publique Bureau du travail Min. Economie 
('ime Region Chambre de 
Commerce). 

225 - 16 88 Gre a grc Direction Grn. PTT. Ga!atıısarııy. 

Cahier des Charges 

Sccretariat Munic'palıte l:.tnrıl ul 

Dır. Econom. Municipıılıtl' lstıınlnıl. 

,, 

Dir. Econom;ıt Municipnl. lslaııbul 

_

-----a~n~ul~· --------~ 
·----~-- ~~~ ~~~~ ~~~~~~~----~~--~-ı~~~--~~-------y -----

Provisions 
"°İıae • 4 tı 
011 ' tonnes ( T 

"
1
fe de 400 pr, chıanakkali·) 

•cıronis , 2 tonneı de bl. . 
•ha:40.5(} O tonnes. e. 
av0 , k. Par jour ('ı , 11 • 9 ll)n usqu aıı 31 ·5·37) urr L • nes . 
.• e rraıs : 9 t 
aıını onnes. 

•ecs . ıo 
rre ou : tonnes. 

avoıne: 67570() k'I 
1 08 

Divers 
oueı p . 

. r. voıture: 100 1 
guılles- Taın ols· Rnils- Ai-

loınb Pour Pons : 3 lots. 
. wagons . lOOQo 

oıtures Pou · kilos 
Vant · 

de 10()() k. (train .Prendre une charge 
10 pieceı. eeı par en dessous) : 

ıl de fer: 90oo . 
midon (?) kılos. 

151)()0 1t · pır. nıachinc İı cioarett•s .· 
. ' ı oı (aj ). • ' 
ıl d accrochıge (5 

ble d'acier ld ın5ın.) 16390 m.- Ca-
. 1500 m ( . ) IJ. • 

Adjudica 1 ions a la 
surenchere 

tcı de ciment videı: 
30000 

.• 
il <:es- (15000 lıors d'u ) pıe-

. ., ıage. 
ypres : 500 pıeces (ciınct', K 

ıcre ara-
djaahmet). 

26812 5 2109 
7000 
5000 

630 -
4050 
7650 
2000 

4849,05-
2301,61 

2870 

3195 

525 
375 
47 25 

303 75 
575 75 
150 

215 25 

240 -

Pli ach. 

" 
Publique 

" 
" 

Pli cııclıe te 
l'ubliquı-

Pli cach 

Publique 

" 
Grc a gre 

" 
" 

,, 

11'25 - 84 38 Puhlique 

P .62Sln p. :.!34 38 
" 

Com.Ach.Place Forte Tchanakkale. 
Com.Ach. Dir. lntendance Ankara. 
Com. Ach Div\ıııion hirklarcli. 
Com. Ach. D. \.en. Fah. Militaires 
Com. Aclı. Division Sivas. 

" 
" 

Com. Ach. Dir. lntend. Ankara. 

Dir. Basııin Houiller Ercghli. Dir. Miniere lst 4me Vakouf Han. 

l.Coın.Expl.Clı.Fer Et. Haydarpacha. 
Com. ~eh. Econ. Monop. K.tache. 

" .. 
Oirection Generale PTT. Ankara. 

Com. Ach. Divısion Kirklareli. 

Com. Perm. Murıicipalite lslanbul. Dir. Econom. Municipalılt' lstaııl ul. 

Date Heure 

1 ı-2-37 l4 

4-1-37 14 

11-1-37 14 

14·1-37 14 

11 1-37 1 i 

..,_-.:....: ~ 

_,._,_ 

ınois iı pıırt Ls-12-36 
11-1-37 15 -

~--·----

4-1 -37 

7-t-3 15 

31-12-36 10 30 

30-12 36 15 

H-1-37 ıs 

ı 1-1-37 15 

12-1-37 14 
11-1-37 14 

8-1-37 16 

8·1-37 15 

8-1-37 11 

14-1-37 15 

--~ 

14-1-37 15 

14-1-37 10 
14-1-37 15 

14 -1-37 H 
12-I-37 15 

un nıoıs apart. 25-1?. 36, 

11-1-37 14 

1 -1 37 

ADMINISTRA' llJı 

Yoghourtclıou H- r 
1 er Etage, N 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T elefone: 42425 

Boitc Postale N. 1261 

Adresse Telegraphique: 

lstanbul - MÜNAKASA 

29 DECEMBRE 19.16 =i 
lndustrie - Finances • Commerce 

La distribution des COilnaissements se fera 

promptement 

Les commcrçants qui expedient des ınarchandises 
des ports du littoral egeen a Istanbul se plnignent du 
retard apporte par la direction de la poste dans la 
distribution <les letfres contenant les connaissements 
retard qui leıır occasionne des frais supplementaircs. 
La dırection des postes, faisant suite iı ces doleances 
legitimes, a decide de faire dittribuer les lettres 

ch;ı.rgees avant les lettres simples. Cette decision a 
commence, dcpuis cette semaine, iı etre mise en 
application. 

Ainsi, les commerçants parviennent iı retirer leurs 
marclıandiscs le lcndeınain meme de leur nrrivee 
a lstanbul. 

La prolongation de l'accord commercial 

Turco-Italien 

Notification a ete faite hier aux departements in
tere'fses au sujet de la prolongalion de vingt jours 
de l'accord commerc al turco italien ce qui a permis 
la reprise des transactions commerci.tles nver l'Italie. 

Pour l'ouverture de Grands Magasins Generau}( 

On sait qu'au Congres de la Chaınbre de Com-
1 merce tenıı en 1935 il avait ete decide l'ouverture 

de grands ına~asins generaux. Selon les offrcs qui 
ont ete faites, il avait ete decide de rcserver lcs 10 
pour cent des fonds de reserves des Chambrea de 
Com mPrre il i:ı conıılitutiou <l 'u ııı: banq ue a cet effet 

Le Ministre de l'lnterieur qui etudia crtte ques
t;on, vient d'entreprendre des demarchcs pour chan
ger les acles constitutifs des Chambres de Commerce 
et leur permettre de prclever les 10 pour cent de
ınandes. 

La mise en application du nouveau regime 

des importations 

Toutes les mesures ont ete prisf's dana les douanes 
pour que la mıse en applicatıon d J nouveau regime des 

importations qui entrera en vigueur vendre<lı prochaın ne 
renconlrc aucun accroc. 

Le systP.me de contingentement qui est pratique de 
puis quatre ans se trouvera, jeudi soir pass; dans le do· 

maine de l'histoire. 

Les parts des lıstes de contingents rcpartis entre le 
douanes ou mis i.ıla disposition des ministeres qui n'ont p 

puen p ofiter jusqu'a prcsent, se trouveront ipso faclo a 
nulees On remarque, en cette occurence une grande ac 
tivite d'inıportation, ces jours-cı, aux douanes. Ln liste 

"A,, annexi·e au ııouveau "kararname,, se rııpportant auıı 

marclıandıses irr.portees des pays avec lesquels nou 
avons des convcntions de clearing, il a ete proccdc a 1 
classıfication des m:ırchandiscs qui y figurerıt. Suivant le 
dispositions du dccret loi, l'entrce de la majoritc des 
marchandises se trouve subordonnee a l'ııutorısation de 
ministeres. Ainsi, toutes lcs possib lites a cet effet, se 

ront assurces aux commerçants. 

Nos exportations de gomme adragante 

Ricn que la r~colte de nos gommes adragantes ait et 
des plucı reduite cette annce celles ci sont lort dcmıın 
dces. L' Allemagne en tete, le Japon, les Et..ts-Unis d' A 
meriquc et l'ltıılic nous en achctent de grandes quanti' 
tes. On estınıe que le stock de ce produit s' levanl su 
nolrc marche iı 800 sacıı, sera de ce train, vendu enli' 
rcmcnt 

GRAND COFFRE-FORT VIENNOIS, 
INCOMBUSTIBLE 

A vendre d'Occasion 

S'adresser: Okdjil~r bachi, No. 89 
Bayazid, lstanbul 


