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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin 

3 AYLIGI 
6 

12 " ,, 

Kuruş 

450 
850 

1500 

Ecnebi memlckctleriçın 
12 a ylığ-ı 2700 

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

Yıl: 1 Sayı: 215 

iÇiNDEKİLE • • 
a) Münakasalar 

Piyasa Haberleri 
ilanlar, Emirler, Tebliğler 

1 Erzak, z~hire, Et, Sebze v. s. 

2 inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

3 Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
4 Mobilya. Ev ve Büro eşyaları muşamba halı v. s 
5 Kereste - Tahta v. s. 
6 Elektrik·Havagazı·Kalorifer tesisat ve Malzemesi 

7 Müteferrik 
b) Müzayedeler 

- Müteferrik: 

Kanunlar, Kararnameler Ticaret Muhadeleri 

PİYASA HABERLER. 

ihracatçılarımıza müjde 

Letonya hükumeti, gümrük 
resmini yüzde 80 nisbetinde in
dirdiğini, alışveriş yaptığı bü
tün devletlere bildirmiştir. Bu 
karar ihracatçılarımız tarafın· 
dan çok iyi karşılanmıştır. Le
tonynya Türkiye tacirleri, bil · 
hassa hububat, zeytin, yaş ve 
kuru meyvn, kepek bakla ihraç 
etmektedirler. 

28 milyon kilo tütün 

Çekoslovak rejisi yeni alacağı 
tütiinlerin cinslerini ilan etmiş· 
tir. Çekoslovakların alacağı 
1.281.000 kilo tütünün 248.000 
kilosu Taşova, 265.000 kilosu 
Hendek, 395·000 kilosu İzmit, 
85.000 kilosu Gönen, 30.000 ki
losu Düzce, 145.000 kilosu Trab
zon, 93.000 kilosu Bafra, ve 
40.000 kilosu Samsun-Bafra tü
tünü olacaktır. Lehistan rejisi 
de tütün alnıak için teşebbüş· 
terine devam etmektedir. Leh
liler muhtelif tüccarın hazırla· 
dıkları malları muayene ile meş 

guldürler. 
Romanya rejisi mümeısileri de 

ay başında şehrimize gelecek
tir. 
Diğer taraftan tütün almak i· 

çin Geri-Tabako şirketi direk
törü meşhur tütün krala Geri de 
bizzat mübayaa işleriyle tütün 
mıntakalarında meşgul olmak
tadır. 
ilk tiltun mahsülünü veren ve 

pıyasaaı çok yüksek acılan Eie 
mıntakasının bu seneki 28000000 
kiloluk rekoltesinden ancak 
2.000 ()()() kilo kaldığı dün bil· 
dırilmiştir. 

lsviçreye ihracatımız artıyor 

Son günlerde İsviçre memle
ketimizden mühim miktarda 
hububat kuru ycmış ve yu -
murta almağa başlamışhr. Her 
g-ün artan müşterilerin taleble
rine bakılırsa bu yıl İsviçreye 
ihracatımız geçen yıllara naza-

ran mühim bir miktarda rt-
mış olacaktır . -

Takas muamelesi 

Hindistan, Avusturya, yeni 
Zelanda gibi aramızda doğru
dan doğruya anlaşma ve yakın 
konsolosluklarımız bulunmayan 
llleınleketlere yapılan takas mu
'tneleleri için mühim bir emir 
hlıniştir . İktısad Vekaleti bu 
l'tıernlekeiler• yapılan takas mu· 

a melelerinin Vekalet tarafın
dan tasdikından dolayı cıkan 
müşkülatı nazarı dikkate alarak 
muayyen bir şehadetname for
mülü hazırlamıştır. Yalnız bu 
ş ehadetnamelerin her yerde ha 
zırlanması için geçecek müddet 
zarfında da her nevi 'csikala
rm ileride muayyen formüldeki 
vesikalarla değiştirilmek üzere 
kabulünü takas heyetlerine bil
dirmiştir. 

Belediyeye olan borclar 
için haciz 

Belediye ''ergi ve resimlerin
den borçlu olup ta zamanında 
taksitlerini ödcmiycnler hak
kında, şimdiye kadar evvela 
ihbar varakası kesiliyor, sonra 
tahsilat komisyonundan bir ka
rar is~ihsal olunuyor, nihayet 
sekiz gün mühletli bir icra ih· 
barnamesi tebliğ ediliyordu. 
Ancnk bu merasimden sonra 
borcunu ödemiyen mükellefin 
tahsili emval kanuna göre em
valinin haczine teşebbüs edi
liyordu. 

Halbuki bu kadar merasimin 
uzun külfetlere sebebiyet ver· 
diği, esasen tahsili emval ka
nununun 9 uncu ve 11 İnci 

maddelerilede ancak bir ihbar
nnmeden bahsedildiği görüldü
ğünden badema sekiz gün müh
leti icra kararı kesilmesinden 
sarfınazar cd ilmesi lazım gel
diği anlaşılmışhr. 

Bunun için Belediye dün key
fiyeti bütün şubelere tebliğ et· 
miş borcunu öd miyen bu gibi 
mükellefler ihbar varakası k,.. 
sildikten ve tahsilat komisyo· 
nundan karar da aldıktan son
ra borçlarım vermiyenler hak
kında tahsili emval kanununul\ 
tatbik edilmesi bildirmiştir. 

Diğer taraftan Belediye, ver
gi taksitler ini tam zaman anda 
vermiyenler hakanda sene sonu 
beklenmeden ve verginin ma
hiyeti ne olursa olsun, hemen 
tahsili emval kanununa tevfi· 
kan haklarında muamele yapıl· 
maısını dün alikadarlarla bil
dirmiştir. 

Tekaiitlerden buhran v rğisi 
nasıl alınacak 

Tekaüt olduktan sonra üc
retle bir devlet vazifeıinde ça 
lışan memurlardan tekaüt maaşı 
ve aylık ucretiııden sonra ka
lacak paradan buhran vergısı 
kesilmesi alfiklldarlara bildiril
miştir. 

•• 

G TESİ 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

ÇARŞAMBA 

ilanlar, Emirler, Tebliğler: 

Nafıa Vekaleti.ıden: 

Nafıa Vekaletinden müteahhitlik vesikası alanların 937 sP.nesi 
başında vesikalar usulen yenisile değiştirilmek üzere vesika alın
dığı tarihten itibaren ne gibi işleri taahhüt edip bitirdiğini veya 
taahhüdünü ifada devam ettiği iş sahibinin adresi de zikredilmek 
şı)rtile 1 Teşrinisaniden itibaren bir istida ile Vekalet mskamınn 
müracaatları. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum idaresinden: 

1-12-936 tarihinden itibaren İrmik de O. D. 9 numarala zahire 
tarifesine ithal edilmiştir . Tafsilat için istasyonlara müracaat edil· 
mesi. 

İstanbul Vilayeti Defterdarlığından: 

Fatih Malmüdürlüğünden: 
Mülkiye yetim ve tekaütleri Fatih Malmüdürlüğü binası 

altındaki tediye mahal.inde 
5-12-9~6 cur.nortesi 1- 350 
7 ,, ,, Pnı.artesi 351- 750 
8 ,, ,, Salı 751-1150 
9 ,, ,, Çarşamba 1151-1550 

10 ,, ,, Perşembe 1551 1950 
il ,, ,, Cuma 1951-2350 
12 ,, ,, Cumartesi 2351-2700 
14 ,, ,, Pazartesi 2701 -3100 

As. Yetim ve t cknütleri Fatih askerlik 
şubesi yanındaki binada 

1. ci kişe 2. ci kişe 
5·12-936 Cumartesi 1 350 2501-2900 
7 ,, ,, Pazartesi 351- 700 2901 3300 
8 ,, ,, Sala 701 - 1050 2301-3700 
9,, ,, Çarşamba 1051 - 1400 3701-4100 

10 ,, ,, Perşembe 1401 - 1750 4101-4500 
11 " ., Cuma 1751-2100 4501-4900 
12 ,, ,, Cumartesi 2IOI 245D 4901-5300 
14 ,, ,, Pazarte i 2451 2500 5301-5800 

Kadıköy Malmüdürlüğünden: 
Mülkiye yetim ve tekaütleri Askeri yetim ve tekaütleri 

5-12-936 Cumartesi 1- 200 1- 300 
7 ,, ,, Pazartesi 201 400 301- 750 
8 ,, ,, Salı 401 600 751 - 1200 
9 ,, ,, Çarşamba 601 800 1201-Hi50 

10,, ,, Perşembe 801 - 1000 1651- 2l00 
il ,, ,, Cuma 1001 - 1200 2101 2550 
12 ,, ,, Cumartesi 1201 - 1498 2551 - 2851 
14 ,, ,, Pazartesi 1401 ila 2351- ila 

Yukarıdaki gösterilen numar lar liva numarası olmayıp kaza 
sahife numarasıdır. Her maaş cüzdanının isim tablosunun sağ ta
rafındaki numaradır. 

·l- Zat maaşları sahiplerinin muayyen günlerde kişelere mü
racaatla maaşlarını olmaları lazımdır. Aksi takdirde istihkakları 
umum tediyatın hitamında verilecektir. 

2 - Tediyata sabah saat 9 dan 12 ye ve 13 ten 17 ye kadar 
devam olunacaktır. 

a) MÜ N A K A S A L A R 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: 

Marmara Üssübahri Satınalma Komisyonundan: 
Cinsi Kilosu Tahmin tutarı 

Lira Ku. 
Ekmek 475.000 47500.00 

Komutanlık ihtiyacı için yukarıda cinsi, mikdarı ve tahmini 
tutarı yazılı ekmek 23-11-936 tarihindeki eksiltmesinde talip çık · 
İa~ığından nyni şerait dahilinde 21-12-936 gününde saat 15 te 
zm.ıtte Tersahane kapısındaki komisyonda . kapalı zarf usulile 
e.ksıl~~es! yapılacaktır. Şartnamesi 2 lira bedel mukabilinde ve
rılebılır •. lste~lilerin 3562 lira 25 kuruşluk ilk teminat ve kanuni 
belgelerı h~vı mektublarını muayyen saatten bir aat evveline 
kadar komısyona vermeleri. 

Lüleburf az Tüm Satın alma Komisyonundan: 

Tümen birlikleri için 47200 kilo bulgur kapalı zarfla alınacak· 
br. Eksiltmesi 16-12 {}36 saat 15tedir. Zarflar bir saat evveline 
kadar kabul olunur. Muhammen bedeli 6608 lira ilk teminatı 491 
liradır . isteklilerin şartnameyi görmek üzere hergün ve eksiltme· 
ye iştirak için belli gün ve saatte teklif mektublnrını ve kanu
nun 2, 3 üncü maddesindeki vesikalaril Lüleburgaz:da Tümen 
Satınnlma Komisyonunda bulunmaları. 

İDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İdarehanemizde görüşülur 

Telegr.: ist. MÜNAKASA 
Telefon : 42425 

Posta kutusu N. 1261 

2 Birinci kanun t 936 

Selimiye Askeri Satınalma Komisyonundan : 
1- Evvelce münakasası yıspılan 3 kalem yaş sebzeye ait fiat 

gali görüldüğünden, 19600 kilo lahana, 19303 k. ıspanak 19300 
kilo pra.sa 4-12-936 cuma günü saat 15te pazarlıkla alınacaktır. 

2- işbu sebzelerin bedeli 2645 lira 40 kuruştur Teminatı mu
\•akkııtesi 198 lira 41 kuruştur. 

3 Sebzenin şartnamesi komit-yonda her gün görülebilir 

Ankara Levazım Am.rliği Satınalma Komisyonnndan: 
1 Ankara garnizonu kıtaatı için kapalı zarfla eksiltmeye 

konulan 16000 kilo sade yağına istekli çıkmadığından bir ay zar
fında pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Sade yağın ilk pazarlığı 8-12-936 tarihine müsadif salı 
günü saat 15 ie levazım amirliği satınalma komisyanunda yapı· 

lacaktır. 

3- Tutarı 14400 lira olup muvakkat teminatı I080 liradır. 
4- İsteklilerin kanunun 2 ve 3üncü maddelerindeki vesika 

ve teminat m kbuzlarile belli gün ve saatte komisvona müraca
atları. 

Çorlu Askeri 
M. fiatı 

Kr. San. 
Edirne 12 00 
Kırklareli 12 00 
Çurlu l 1 50 
Lüleburgaz l l 
Vize 12 
Tekirdağ 1 l 

65 
00 
64 

Satınalma Komisyonundan: 
Teminatı Tutarı 

lira lira 
4262 60290 
7250 120000 
2070 27600 
4745 69900 
6452 104040 
4369 62390 

Miktarı 

ton 
502 

1000 
240 
600 
867 
536 

3745 
Üçüncü kor birlikleri ihtiyacı için yukarıda cetvelc!e göster

ildiği üzere 3745 ton ekmeklik un kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. Şartnameler İstanbul, Ankara levazım amirlikleri sa· 
tınalma komisyonlarında Edirne Garp Hudud, Kırklareli Tümen 
satınalma, Lüleburgaz Tümen satınalma, Vize Tümen 1&tınalma, 
Tekirdağ Tümen sahnalma komisyonlarında 22 lira 21 kurut mu
kabilinde alınabilir. ihalesi 23-12-936 çartamba günü saat 16 
dadır. Münakasaya girecekler 2490 sayıla kanunun 2 'e 3 mad-

delerindeki belgelerle birlikte yuk11rıdaki cetvelde her mıntaka

ya nazaran yazıla teminatları veyahut 3745 ton unun hepsine 
birden talip olacaklar yine her mıntakaya nazaran ııyrı ayrı fi
at verecekleri gibi kanunun 5inci maddesi mucibınce teminat 
ve teklif mektublarını ihale saatinden bir saat evvel Çorluda 
Kor satınalma komisyonuna vermeleri. 

2-İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satınalma 
Komisyonundan: 

Kmkkalede yapılacak inşaat; 
Keşıf bedeli 132'->89 lira 36 kuruş olan yukarıda yazılı inıaat 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satına ima komisyonunca 
18-12-936 tarihinde cuma günü snat 15 te kapalı zarf ile ihale 
edilecektir. Şartname 6 lira 61 kuruş mukabilinde kom!syondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 7854 lira 50 kuruşu 
havi teklif mektublarmı mezkur günde saat l 4 e kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 24HO numaralı kanunun 2 ve 
3 maddelerinde yazılı ve aikle muayyen gün ve saatte komiı)o
na muracaatları. 

Kars Valiliğinden: 

l ismet Paşa ilk mektebinin tamiratı ve ilave edilecek kıs· 
mın inşaatı "18819.35n lira bedeli keşifle 16-11·936 tarihinden 
itibaren bir ay müddetltı kapalı zarf usulile eluiltmiye konul
muştur. 

2 - İhale 16 12-936 tarihine musadıf çarşamba günü saat 15 te 
Kars Hükumet Konağında toplanan Daimi Encümence yapıla-
caktır. 

3 - Muvakkat teminat "141 l.45n liradır. 
4 _ Münakasa şartnamesi hususi ve fenni şartname, plan ve 

keşif evrakı Kars Nafıa Müdürlüğünden verilecektir. 
5 - isteklilerin 2490 numaralı kanuna uygun olarak teklif 

mektublarını ve Nafıa Vekaletince musaddak yapı işlerine aid 
ehliyet vesikalarile 16-12-936 çarşamba günü saat 13 e kadar 
Kars Vilayeti Encümeni Daimi Reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri veya posta ile göndermeleri ilan olunur. 

Pendik Belediye Reisliğinden: 
2290 sayılı Belediye yapı ve yollar kanununun birinci maddesi 

mucibince "tahminen 200 hektarlık,, Pendik kasabasının ı 2000 
ve 1 !:00 mikyasta halihazır ve 1 1000 mikynıta teaviyei müaha
nili haritaları yapılacaktır. Beher hektarın muhammen bedeli 15 
liradır. Tamamı 3000 liradır. 1-12·936 tarihinden 30-12-936 tarihi
ne kadar 30 gün müddetle münakasaya konmuştur. ihalei kat'i
yesi haddi lliyık görüldüğü takdirde 30-12-936 çarşamba günü sa
at 15 te yapılacakhr. Münakasaya iştirak edeceklerin bu baptaki 
ihtisas ve ehliyetleri "salahiyettar makamatça muaaddak,, vesaiki 
ve yüzde 7,5 225 liralık teminata muvakkatc makbuzu ile bırhk-



e Pendikte Belediye daireainde müteşek· 
~azır bulunmaları ve fazla izahat almak is

iye Reialitine müracaat edebilecekleri i-

"k Belediye Reisliğinden: 

m~zbabasında 300 a-övde et, 20 sandık 
~ır muhafaza edebilecek ve icabında gün

,_~ıl~ek ~ir buzhane yapılacağından bu bap
nlllDIJeai :. l"b0 tt se a ıye ar makamat ça muıad-

r tekliflerini 1-12-936 tarihinden 30·12-93 6 
Pendik belediy K · ı· · . . • , e eıs ığıne tevdı etmelerı 

11~Jenlerin her gün Belediye Reisliğine 
..... olunur. 

Belediye Reisliğinden : 
••• tah . b I mınen yüz hektar meskun ve kırk 
ta•.• .hazır . ~linının yapılmuı i'in müıtace· 

m-.111 nhınden ıtıbaren otuz bir gün müddetle 
•uıtur. Talip olacaklar 2490 sayılı artırma 
•undaki ıeraite ve şehir planlarını yap
atnıdan ihtisas vesikuını haiz olmaları ve 
için ihale tünü olan 21-12-936 Pazartesi 

;L,.....,-t Belediye Encümenine müracaat eyleme-

Kundura Çamaşır v .s. 

Anıirliği Satınalma Komisyonundan: 

)tı. 2200 adet yün fanile 4-12-936 cuma günü 
ı:..J ~alına komi,.yonunda pazarhkla eksilt· 
...... bedeli 4620 liradır. hk teminatı 346 

•e ve niimuneai komisyonda görülebilir. 
lrollliıyona ıelmeleri. 

• • * 
4400 çift yün çorap 4-12-936 cuma ıunu 
• ıabnalma komiayonunda pazarlıkla ek
Tabınin bedeli 2200 liradır. lık teminatı 

•e nümunesi komiayonda görülebilir. lıtek
ona ıelmeleri. 

Beher takımın 
tahmin bedeli 

14 lira 
....... eleri için 14 ,, 

....... ları için iş gömleti 4 ,, 
• •iktarlarile beherinin tahmin bedeli yazılı 

açık ekıiltmeye konulmustnr. Şartna· 

~'l&..a.Dde görlllür. isteklilerin 2490 nnmaralı 
•e 348.15 lirahk muvakkat teminat mak

l!!tıii~;:,.~:lr::lllıı:te 21-12-936 tarihli pazartesi günü saat 
• bulunmalıdırlar. 

ıünil saat 11 

• -..:.re_celderin 2490 ıayıh kanunun 2, 3 üncü 
~..:!•- '-' '"'-.ı '1Jle birlikte teminat ve teklif mektupları· 

ar M. M. V. Satınalma komiayonuna ver-

Ev Bıro ve CŞ)ası, Muşamba, Hah v.s. 

MÜNAKASA GAZETESİ 

5·Kereste, tahta ve saire 

Konya Vilayeti iskan Müdürlüğünden: 

Akşehir ve Çumra Kazalarında yaptırılacak göçmen evleri 
için muktazi ve 'artnamesinde cinsi ve ebat ve miktarı yazıla 

2912 metre mikabı ve 690 desimetre mikibı mamul kerestenin 
19-12-933 tarih ve 2 3711 sayılı Vekiller Heyeti kararına tevfikan 
6irincikanun 936 ay ının IOuncu perşembe günü saat 14te Kon
ya lakin Müdürlüğündeki İskin Komisyonunda pazarlık suretile 
ihalesi a,ağıdaki şerait dairesinde yapılacaktır. 

1 - Keresteler Beyşehir kazasının (Anamaa) Ormanlarından 
orman resmi hükümete ait olmak üzere gösterilecek maktadan 
kesilecektir. 

2 Keresteler Haziran 937 ayının ı .:ine kadar tamamen tes-
lim edilmiş olacaktır. 

3- Kereatelerin 1845 metre mikabı 590 desimetre mikabı Ak
şehir 1067 metre mikabı 100 desimetre mikabı Çumra iatasyounn
da hükumetce gösterilecek depolara nakil ve teslim olunacaktır. 

4- Kerestelerin cins ve ebadına ve miktarını ve hangi tarihe 
kadar ve ne gibi şartlar dı.hilinde imal ve ihzar ve teslim ede
~ekleri ve buna müteallik hususatı gösteren şartname (Ankarada 
iskan Umum Müdürlüğünde ve Konya ve İstanbul İskan Müdür
lüklerinde) mevcut olup talihler mezkur dairelere müracaatla 
şartnameyi görebilirler. 

5- Talibler kereıtenin muhammen kıymetine nazaran yüzde 
15 nisbetinde teminatı katiye akçesi depo:::.ito etmeğe mecbur
durlar. 

6 - Kati ihale günü muayyen olan saatten bir saat evveline 
kadar talihler teminatları ile birlikte ya bizzat veya vekilleri va
sıtasile ekıiltmeye iştirak edebilecekleri ilin olunur. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

1- Hava ihtiyacı için 80 metre mikabı emerikan çamı kapa
lı zarfla eksiltmiye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 43.200 lira olup ilk teminat parası 
3240 liradır, 

3 - ihalesi 4-1-937 pazartesi günü saat 15 dedir . 
4 - Şartnamesini 216 kuruş mukabilinde M. M. V. ti aat.nal

ma komiıyonundan bizzat alabilirler. Muhabere ile şertname gön
derilemez. 
5- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerindeki belgelerile birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evveline kadar teminat ve teklif mektublarına M. M. 
Sahnalma Komisyona vermeleri (Tashih : 201 No. lu nüshamızda 
amerikan camı yazmıştık). 

İstanbul P. T. T. Ba,müdürlüğünden: 
1 - idare ihtiyacı içiaı Düzce İlçesi ormanlarından kestirilecek 

1985 tane kestane telgraf direği kapalı zarfla eksiltmeye konul
muttur. Ekıiltme 21-12-936 pazartesi günü saat 15 de Galatasaray 
istanbul Posta T. T. Başmüdürlüğü Alım komisyonunda yapıla
caktır. Beher direğin muhammen bedeli 5 lira hepsinin muvak
kat teminalı 744 lira 38 kuruştur . 

2- Arttırma, eksiltme ve ihale kanununun tarifatı dairesinde 
taliplerin verecekleri teklif mektupları ; posta telgraf merkezleri
ne veya lıtanbul Posta T. T. Başmüdürluğü veznesine yatırıla
cak para veya banka teminat mektubu mukabilinde alınacak 
makbuzu, Nafıadan alınacak müteahhitlik ehliyet veıikasile tart
namede aranan sair veuiki muhtevi olduğu halde eksiltmenin 
yapılacağı saatten bir saat evveline kadar aynı komiayon reisli
ğine makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

3 İhaleyi müteakip avans isteyecek müteahhitlere muhuebei 
umumiye kanunun 83 üncü maddesinira "Hn fıkrasına tevfikan 
ihale bedelinin üçte biri niıbetinde fakat banka teminatı mukıı
bilinde tediyat yapılabilecektir. 

4- Müteahhitlik ehliyet vesikası eksiltme 2ününden 8 gün ev· 
vel Nafıadan alınmalıdır. 

6-Elekt~·ik Havagazı, Ka~orifer Tesisat \ 'C Malzeme 

Posta T. T Levazım Müdürlüğünden; 

1- idare ihtiyacı için 10 kalemde muhtelif tip ve miktarda 
ka)>lo tevzi kutusu kapalı zarf usulile münakaaaya konmuftur. 

2 - Bu malzemenin muhammen bedeh 15361 muvakkat temi
natı 1153 liradır. 

3- Eksiltme 18-1-937 tarihine mundif pazartesi günü saat 15 
te Posta T. T. Umum Mildürlüğünde toplanacak Alım Komiı
yonunda yapılacakbr. 

4-lsteklilerin teminatlarını idaremiz vezneıine yatıracaklar ve 
alacakları makbuzu veya kanunen muteber teminat makbuzları 
ve 2490 aayılı kanununda yazılı vesikalarla beraber 3297 No. 
7-5-936 tarihli Re.mi Gazetede neşrolunan talimatnameye tevfikan 
müteahhidlik vesikasile teklif mektublarını mezkur kanunun ta
dfatı daire.inde hazıırlıyarak ihale günü saat 14 e kadar komia
yona nreceklerdir. 

5- Şartnameler Ankarada Posta T. T . Levazım Müdürlüğün
den latanbulda Beyoğıunda Posta T. T. Ayniyat Muavinliğinden 
parasız verilecektir. 

Seyhan Valiliğinden: 

1 - Seyhan viliyeti merkez ve mGlbakatı için telefon. malze• 
meıi eksiltme ile alınacaktır. 

2- Satınalınacak malzemeıain muhammen bedeli 7208 lira 60 
kuruttur. 

3- Sabnalpaa iti 18-1~9.16 Hlı gllnl nat 15 te Vall mua•in
liti bilroıunda •• mua•inln bqkaabtı albnda topluuacıalı olan 
komiıyonda kapalı zarf yolile J'•palacakbr. 

4-- Telcllf mektubları komiıyon reiallfine muayyen vakitten 
bir .ıaat eVYel verilmit bulunacakbr. 

5- Teklif melıı:tubla:ı, 2490 ıayılı arttırma, ekıilbae ve ihale 
kuuaa• 32 iaei ma.ld~e arak tanzim e4Ullliit buluna· 
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6- Eksiltmenin muvakkat teminat mikfarı 540 l ı ra 64 kurut 
tur. Alınacak malzemenin cinsi ve miktarını gösterir cetveller ile 
şartname ve mukavelenamcsi Seyhan vilayeti hususi muhaaebe 
müdürlüğündedir. 

7 - Ekailtmeye girmek ve malzemenin cins, miktarlariyle şart 
name ve mukavelena'lleye göre her istiyenlerin her 1rün Huıuıt 
muhasebe müdürlütüne ve yukarda 3 üncü maddede a-österileD 
vakitte de komisyonda hazır bulunmaları ilan olunur. 

7-Müteferrik 

Poata T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

1- Satın alınacak olan 15860 kilo saf çinkonun ekıiltmesine 
talip zuhur etmediğinden 28-l 1-936 tarihinden itibaren bir ay zar· 
fında pazarlıkla satan alınacaktır . 

2- Muhammen bedeli 3807, muvakkat teminat 286 liradır. 
3 - İıteklilerin hergün Ankarada Posta T. T. Umum Müdür• 

lükte müteşekkil Komisyona müracaatleri. 

İstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 

Kuleli Asker: Lisesi için 24 k:ılem spor e'y&11 22-12-936 ıah 
a-ünü saat 15,30 da Tophanede satınalma komiayonunda kapalı 

zarf usulile yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli !4316 lira 50 
kuruştur. İlk teminata 1073 lira 74 kuruştur. Şartname ve nümu
neleri komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
teklif m~ktu blarını ihale saatinden bir saat evvel .Komisyona ver
meleri. 

• • • 
Kuleli Aı.keri Lisesi için 28 kalem spor malzemeai 22-12-936 

salı günü saat 15 te Tophan.?de satınalma komisyonunda açık 
eksiltme ile alınacaklar. Hepsinin tahmin bedeli 4831 lira 50 ku
ruştur. Şartname ve nümuneleri komiayonda görülebilir. istekli
lerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte komisyona ıelme
leri. 

De ı let Demiryolları ve Limanları işletme 

Umum idaresinden: 

Muhammen bedeli 297016,- lira olan lokomotif bakır ocakları 
ve uir bakır aksam 18 · 1 · 1937 Pazartesi günü saat 15,30 da ka
palı zarf usulü ile Ankarada idare binasında sabo alınacaktır. 

Bu işe gi rmek istiyenlerin 15630 lira 64 kuruıluk muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, Reımi Gazetenin 
7-5-1936 g. ;;297 No. h nüshaıında intişar etmiş olan talimatna
me daireıinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı pn aaat 14,30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartname ler (1485) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerin· 
de sablmaktadu. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı sahoalma 
Komisyonundan: 

1- 11 tane nalbant çantaıile 10 tane aaraç takımı çantaaının 
4-12-36 cu:na günü saat 11 de pazarlığı yapılacaktır . 

2- Tuınalanan tutarı 720 liradır: 
3- Şartname ve ev1afını komisyondadır. 
4 iıteklilerin 51 liradır. lılc te'1lin1tlarile klniıy>H -r • n ~ l!· i 

• • • 
inhisarlar için 4000 K. kalın kinnab ve 75000 düz beyaz kana

viçe alınacaktır. Bak inhisarlar U. Müdürlüğü ilanlarını. 

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

Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Tilrk Anonim 
Şirketinden 

Fabrikamızda mevcut ve sene sonuna kadar toplanacak: 
1- Her nevi mamul deri ve keçi kösele parçaları 
2 Kromlu derilerin tırat talaıları 
3- Nebati derilerin tırat talatları 
11-12-936 tarihinde saat 14 te 3 kalem üzerinde açık arttırma 

ile satılacaktır. Muvakkat teminat akçesi birinci kalem için 300, 
2 nci kalem için 50 ve üçüncü kalem için 50 liradır. 

Malları görmek için Fabrika idare Şefliğine ve fazla tafaılit 
için ete Fabrika Ticaret Serviıine müracaat olunabilir. 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muhadeler 

Maden lhracabna Prim 

Maden istihıalitını arttırmamak ve madencilitimizi inkitaf ettir
mek için birkaç aededenberi tatbik edilmekte olan prim uıuUlnlln 
1936 ıeneai için de tatbiki lkbsat Vekilliğinin teklifi llzerine icra 
Vekilleri Heyetince 1 1-837 tarihinden muteber olmak Ozere ka
bul edilmiftir. 

10 Haz.iran 936 tarihli ve 3326 aayılı Reımi Gazetede netro• 
lunan bu kararnamenin aayııı 2-4715 tir ve ilatiya ettltl hilkiim· 
lerin baflıcaları ıunlardır: 

1- 19.16 takvim Mneai içinde Eretli kömDr havzasından imrar 
edilecek kömilrlerden imtl1ub macleDlerden imrar olunanlar 
llatlyu mulcavelelerbule r•sıb aWtt reılmlerin azamı Ye 

~~aatnam•ll ocaldardaa ~ oluaanlardan yüıde 5 • bt re l 
ıltihıal oluaur. 818 ı m 
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1936 takvim aeneai nihayetinde ıörülecek beaap neliceainde: 
~ tona kadar olan iatibaalitm yiizde 80 den 
IOooo -100000 ,, n n n 16 n 

100000-150000 n n n n 12 ,, 
•S0000-200000 ,, " " ,, 68 " 
10ooo<>-250000 ,, ,, ,, ,, 64 ,, 
ısooo<> 300000 ,, ,, ,, ,, 60 ,, 

350000 ,, ,, ,, " 56 ,, 
..a\l"UUV - den yukarı n n n 52 den 
lfata olmamak üzere ecnebi memleketlere ihracat yapılmak far 
tile 

Herbir ton liva ve krible için 1,25 lira 
" n lovanan ,, o.~o ,, 

Müatahaillere reddedilir. 
2- Krom madeni müatahıillerinden abnao reıim de imtiyaz 

lhukavelelerinde mezkur hatlar üzerinden tabail olunur ve bu 
lheblij'ın yüzde 1 i keza hazineye irat kaydedilir ve müteba iıi 
bailıtahailler htıaabına emanete geçirilir. 

Yine 1936 takvim aeneıi nihayetinde ıörülecek heaap netice· 
ıinde: 

İhracat 1932 senesinde yaptıtı miktarın 1,5 mialine balit o· 
luraa emanete ıeçirilen mebalitin hepai, 1,25 mialine balit oldu
tu takdirde 7 ,5 9 u, 1 mialine baliğ olursa 5 9 u, 0,75 mialine ba
liğ oluraa 1,5 9 u, milatahsillere reddedilir. 

1932 ihracatının yalnız 0,50 misline baliğ olan ihracat için 
prim verilmez. 0'50 ile 0,75 niabetleri !ırasında kahraa reddiyat 
bu niıbetin en çok yaklattıj'ı misle göre heaap edilir. 

3- Bura1it madeni müstahsillerinden alınacak nisbi resim 
yine imtiyaz mukavelelerinde muaarrah miktarların azamiıi üze
rinden aboar ve bunun yüzde 2 ıi hazineye irat kaydedilerek 
nıütebakiıi emanete abnar. 

Yine 1936 takvim senesi nihayetinde görülecek heaap neticc
ıinde: 

936 ihracata 932 dekinin 1,5 miıline baliğ olursa ema.ıetıe ah· 
nan paraların hepıi, 1,25 miıli olursa 11 14 ü, 1 miıline balit o
luna 7 14 ü, ve 0,75 mialine baiit olursa 3 14 müıtahıile redde· 
dilir. 

1932 ihracabnın yalnız 0,5 miıline balit olan ihracat için prim 
verilmesini, ihracat 0,50 ile 0,75 niıbetleri ara11nda kalırsa red
diyat miktarı bu niıbetin en çok yak\ aştıj'I misle 16re hesap e
dilir. 

4- Maden kömürü, Krom ve Buruittem maada bütün diğer 
nıadenlerin niıbi ruimleri 1936 takvim ıeneai zarfında bu ma· 
denlerden ecnebi memleketlere yapılacak im.ıarlarda yiizde 1 i ve 
memleket dahilinde yapılacak im.ıarlarda mukavelelerinde yuılı 

azami hatlar üzerinden tahsil olunur. 
5 Maden kömürü, Krom ve Buruit madeni müstahaillerin

den reddiyattan iıtifado hakkında malik olanlar vesika ve be
aaplarını nibavet 1937 aeneai Nionıa 30 na kad'ar lktlaad Vekl· 
letine vermete mecburdurlar. 

6- Kömürde-o maada madenlere ait reddiyatın hesabında 
14·5-935 tarihli ve 2-2543 yazıla kararname ile kabul edilen eıaa-
lar ıöz önünde tutulur. 

Piyasa Haberleri 

(Birinci ıabifeden devam) 

D6viz açığımız bu yıl Balıkçılık Kongresi 
kapanıyor İktiHd Veklletinin klft'arı I· 

Bu ıene döviz vaziyetimizin zerine Ankarada toplanacak o-
mütevazin olacaj'I ümitleri ta· lan büyük balıkçıhk kon,reai 
hakkuk etmektedir. için hazırlıklar ilerlemittir. Ba· 

Geçen sene memleketimize hkçılar Cemiyeti, konıreye 
88,823,000 lirahk 5Z7,5ff7 ton verilmek üzere birçok dilekler 
eşya ithal edilmit ve ibracah· bazırlamıtlar. 
nıız 95,861,000 liralık 1,479,949 Cemi) et idare heyeti ıon 
tonu bulmuttu. Bu ıuretle ibra· toplanblından ıönderileceti 
catımız bir yıl evveline naza· murhhuları da hazırlamııtar. 
ran 3,5 milyon liralıktan il.tün Teıbit edilen dileklerin bq-
bir fazlahk ıöıtermeaine rat• lıcaıını, bahtın ıadece bir ih-
men döviz miivazeneıini temi- raç maddeai olarak k'almama-
ne kifi ıelmemittir. ıının, ve dahilide de iıtihliki-

Maliye vekaletince verilen he- nin temini tetkil etmektedir. 
ıaplara ıöre 1935 döviz vazi- _ 
yetimiz 5 milyon lira kadar bir 
•çık vermittir. 
Şimdi Hne aonu ıelmektedir. 

Bu bakımdan 1936 ticaret mu· 
\'azenemiz için en ıayanı dik· 
kat ıünler geçirilmektedir. Al-

dıtımız malumata ırre buıüne 
kadar olan ticari vaziyetimiz 

dCSviz açıtıaın bu ıene kapana· 
tatı ilmidini vermiştir. 

Bir ayda İstanbulda 
yinen balık 

Son bir ay içinde lstanbulda 
80,915 lira kıymetinde balak 
tutubnuttur. Bunlardan 408,057 
çift ve 43267 kilo balık latan
bulda Hrfedilmif, 252038 çift 
ve 14,422 kilo lıtanbul haricin
deki tehirlerde ve 39 110 çift, 

45 25~ kilo balık ta yabancı 
m~mleketlere ihraç edil mittir. -

MÜNAKASA GAZETESi 

haıında bir •y zarfanda 1,066,824 
kilo koyun, 72558 kilo kuzu, 
157 kilo oğlak, 223,572 kilo ö
küz, 418 kilo bota, 16,543 kilo 
keçi, 17,32j kilo dana, 3.l,9W 
kilo inek, 51,504 kilo manda 
ve 33,881 kilo malak ke1ilmit· 
tir. 

ı kümet bir kara· ıame · L • ı t 

1 

ihracat tacirlerinin alac•kları· 
nın MerkH Bankuıuca devir 

1 

alınmak suretile bankalara olan 
borclarından kurtarı\ ınaları im· 

kinını temin etmitti. Fakat o 

/ Hayvan Sağlığı Küçük Sıb 
Memurlan ve Nalbant Mekteb 

Direktörlüğünden: 

Yeni bir silt talimatnamesi 
Sulu ve hilell tiit tabtının 

l'nilne ıeçmek için Sıhhiye Ve
kaletince hazırlanan talimatna· 
menin yeniden tadiline lüzum 
ıörülmüştür. 

Yeni talimatnamede inekçi· 
lerle liltçülerin biribirlerine hi· 
lekirlık atfetmelerine nihayet 
vermek üzere ıütçülerle inekçi
ler hakkında a:,ra ayrı hüküm· 
ler konacaktır. Talimatnamede 
ıütün naııl iıtihaal edilecti, 
nasıl toptan liitçiilere devredi· 
leceği, müıtahıillerin ne tibi 
şartlara riayet edecekleri gayet 
ıarih şekilde gösterilecek, ıüt· 
çülerde, aranacak sıhhi evaaf, 
sütçülerin kullanacakları kap· 
lar, tevziatan naaıl yapılacata 

tayin edilecektir. 

ihracat tacirlerinin lıpanya
daki alacakları 

İbracatcılarımız, Bundan bet, 
altı ay evvel iıpanyaya ihrac 
ettikleri bazı malların bedelini 
alamamıt ve lktıaad Vekiletiac 
müracaat etmeleri iizerine bii· 

BoraaPara ıı 

1 Sterlin 
t Dolar 

lO Fransız fr. 
20 Lıret 
20 Beh;ik Fr. 

20 Drahmi 

20 İsviçre Fr. 

20 Leva 

1 Florın 

20 Çek kronu 

ı Avusturya Şl. 

l Mark 

1 Zloti 

1 Pengö 

20 Leva 

20 Dinar 

Alış 

Gt4,-
12'l, 
112,-
125, 

2,-
20, -
5Cı5,-

20 . 
75, 

20,-
23,-

19,-
2'), -

12,-
48,-

20 İS\ eç kronu 30, 

1 Türk altını 992, 

l Banknot Os.B. 240, 

Çekler 

1.ondra 
Nev York 
Par is 
Mılano 
Brüksel 
Atlna 
Cenevre 
Sof)a 
Amstenlam 
Prar 
Viyana 

Ma<lrıd 

Berlın 

Varşova 
Budapeft 
fülkreş 

Belgrad 

Yokohama 

Moskova 

Stokholm 

Açılı~ 

ı;rn, 

0,7971 
17,0675 
15,126G 
4,7183 

88,798i 
a,4687 
C4,~35 
1,4688 

22,4425 
4,245 
7.4594 

1,9810 

.ı,wnı 

4,342.'"J 
10 ,60fi 

M,4~75 

2,7775 

24,75 
:l, lı\Sfı 

Satış 

G18 
12G,--
116,-
130,-
85,-
23,-

58'J, 

ıa.-
f.6,-
80,-
23, 

26,-
20,50 
23,-
14,-
50. 
32,-

993, -
242, 

Kapanış 

616, 
0,700~ 

17,07 
15,ııı~ 

4,7155 
88,7987 

R,4670 
64,835 
ı ,4B70 

2'J,442L 
4,24.'i 
7,45~ 

ı,9810 

4,2094 
4,B-\2.'ı 

108,600 
3-ı,ı\975 

2,7775 
24,75 

!l,1485 

zamandanberi iki buçuk ay ıeç 
tij'i halde.ihracat ta::irleri Mer. 

kez Bankuile bu iti halledeme· 
mişlerdir. Merkez Bankaıı, ih· 
racatcıları'D veıikalarını lapan· 
yol Devlet Bankaıının veıika· 
larile kartalatbrmak iıtemekte· 
dir. Halbuki buıiln için bu im· 

kin mevcud detildir. 
ihracatçılar bankalardan ev

velce al.iık lara yiizde 80 ihra· 
cat bedelinin faizlerinin ana 
parayı ıeçmektc oldutundan 
tikiyet etmektedirler. 

Dün ihracat tacirlere bu hale 
bir nihayet verilmeıi ve karar
nfme muhteviyatının tatbiki i· 
çin Türkofiı lıtanbul şubeaine 
başvurmuşlar, ıonra da Veki· 
lete müracaat etmitlerdir. 

imtiyaz sahibi ve yazı i•leri 

Direktörü: lımail Girit 

Basıldığı yer: ARTUN Baıımevi 

Galata Billur sokak No. 10 

Galata Gümrükleri kartmnda 

Hürdaverdiıir Han. 

Telefon: 44792 

Amıterdam . Kompani Ro ıal 
Neerlandez da Naviıaıyon a 
va~r Anvera, Rotterdam, A
mıterclam ve Hamburı içia ya· 
kında hareket. 

HERCUEES yilr alır 18-20 2 tf 
TIBERIUS ,, 21-25 ,, 
HERMES ,, 26-30 ,, 

Neerlandez kompanyaaının 

nehri vapurları limanlar i ;in 
hwıuıi ve seri aeferler. 

Bütün Umanlar için Neer· 
landez Kumpanya11 ile anlqıl· 
mak ıuretile biitiin dünya li· 
manları için dotru ~onfimen· 
tol ar verilir. 

iTHALAT SERViSi 

Amaterdamdan 

vapurlar. 
TIBERIUS 
HERMES 
VALCANUS 

beklenilen 

19 2nci Teı. 
26 n 
30 ,, 

Amaterdam için yakında hareket 
TITUS 2.1 2 q. 

ıtalyan Seyahat Kumpanyası 

Diinya ıeyahat tetkil&ta 
GatGril aeyahat 

Otellerde oda tutulma11 
Deniz yolu biletleri 
Hava yolu • 
Demiryollan ,, 
Baıajların aiıortuı 

ltalyan demir yollarında 
yüzde 50 tenzil&t 

Galata GGmrükleri kar111ında 

3 · 12 • 936 tarihine raıtlayan Perıembe pi aaat 14 
de kapalı zarf uıulile ekailtmesi yapılacajı ilAa ........ 
olan (500) adet Plilverizatörtın e:kailtmeli rörile JI 
üzerine Ziraat Vekaletince ıeri bırakbnlmq olcl9 'l'""J""'...,.""'' 
olunur. 411 

İnhisarlar U. Müdürlüğünde 

4000 kilo kalın kınap Saat 14 
75000 metre dUz beyaz kanaviçe ,, 15 

1 - Yukarıda cins ve mikdan yazıb iki kale• llİlll 
zeme tartnameleri mııcibince pazarlıkla ıal\n alma~. 

2 - Pazarlık 17-12·936 tarihine ruhyu .,...._.. 
günü hizalarında gösterilen saatlerde Kabatqta JAyaam 
ve Mubayaat Şubesindeki alım komisyonunda yapdaHlbıf':ill 

tır. 

3 - Şartnameler parasız olarak her gün llıl IOtd.': 
şubeden alınabilir, 

4 isteklilerin pazarlık için tayin edilen ,a. ve ..,. 
atlerde yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte ada ~ 
komiıyona ıelmeleri ilin olunur. (3354) 473 1-...-~,t:. 

• • • 
ı- Şartnamesi mucibince muhtelif renkte ve 90X1-·-~; 

eb'ac:bnda 29SOO yaprak Sellofan kiğıdı pazarblda 
alınacaktır. 

2 - Pazarlık 8· 12-936 tarihine raılıyan a&h ı8lal Mat 
15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubeaincleld ·.....--._,.. ....... 
komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şartnameler parasız olarak her,nn sizi re~ 
beden alınabilir. 

4 - isteklilerin pazarlık için tayin edilen rlD ve . .-~ 
atte yüzde 7 ,5 pvenme paralarile birlikte adı Pi• 
miıyona gelmeleri ilin oiunur. «3 a03» 434 •~,.,.,-gıı 

DENİZ POSTALA 
• 

Galata, Merkez Rıhbm Han, Tel. 

1 Hareket edecek vapurlar 
CiLICiA çarf. 2 birinci kAnun 

aaat 16 Burıaz. V arna, K6ı
tence, Sulina, Kalu, lbraiJ. 

DALMA TIA çarı. 2 bir. kin. 
ıaat 17 Pire, Napoll, Marail· 
ya Cenova. 

BOLSENA perf. 3 bir. kin. 
aaat 17 Burıaz, Varna, Ka.
tence, Novoroaiık, Batum, 
Trabzon, Samıun. 

QUIRINALE pert· 3 bir. k&n. 
ıaat 20 (Galata nhbmından) 
Pire, Brindizi, Venedik, Tri
eıte. 

ISEO cumarte.i 5 birinci kln. 
ıaat 17 Sel&nik, Midilli, lzmir 
Pire, Patra•, Brindizi. Venc
dik, Trieıte. 

AV ANTINO 1 puart, bir. kaa. 
ıaat 12 lzm' r, Sell•lk, Pire. 
Patraı, Napoll, ManllJ•• O.
nova 

ASSIRIA cart• 9 bir. klD· aaat 
17 Bursu. Varaa, K&tence 

Bunda Franaa ile yapılan 

d&yunuumumiye anlaımaaının 
b&yGk bir teairi olmuttur. Bu 
•nlqma m•cibince Türkiyede 
TGrk paruile ödenecek kıı· 
IDından batka dövizle tediyeıi 
IDeırut olan ıenevi 85 milyon 
frank raddeaindeki miktarın 
Y•rı11 Franaaya pnrlerilec:ek 
IDal ile ödenecektir. Döviz açı
tınınin 3,5 milyon liralık bir 
k .. mının bu ıuretle &lenmit 

Birmingam panayırına davet 
15 tubatta açılacak olan Bir

minıam 1'eynelmilel panay~r 
komiteıinde diin ıekrimiz Tı· 
caret oduına bir mektup ıel-

Es bam Hudaverdiıar han 

Telefon : 44792 

Odeıa. 

CELlO perş. 10 bir. kin. ıaat 
20 (Galata rabtamından) Pire, 
Brindizi, Veaedik' Trieete. 

olıcatı kanaati vardır. 
Yeni Genel ithalat rejimimi· 

'ha .. u fikri, buradan alınan 
•etle, fa kat ıene bu ıayc-
•arma k için dotmuıtur. Va

kleriaı anlaımalarında 
mabn yebde muayyen 

aın tekrar memlekete 
~oe 41ftz ihtl-

mittir. 
Komite, bu mektubla, tehri· 

mizin .. nayi miieueaelerini pa· 
nayıra da.et etmektedir. 
Birminıam panayırı, Avru· 

pada her yıl yapılan panayır· 
ların en bOyGt6d6r Panayır 2 
kııımclan mGrekkeptir. Bir ıu.
mı Lonclrada, diter klllDı Bir
minramdadır. -

alasn mı:ıento 

Merkez Bankası 

istikrazlar 

Turk borcu l peş. 

• ~ IJ Vıtd. 
• 11 vad. 

ls;ıkraıı dahllı 

Tabvilit 

Anadolu 1 peşın 
1 vad. 

il pelin 
n 

Açılış 

Hl,05 
85 

Açılış 
22, 7'/.5 
21,25 
21,20 
96,60 

Açılış 

Kapanıı 
18,0fı 

li,51) 

Kapanıı 
22,7~ 

21,2i 
21,20 
96,50 

Kapanı 

41. 
41, 

da FRATEU.I SPERCO 
neırdinde C. 1. T. ye mGra · 

caat olunur. 

Nippon Yusen Kaisah 
JAPON VAPUR KUMPANVASI 

V akohama, Kobe, Sinıapur, 
Colombo, Sünyif, Port-Said, 
Beyrut ve btulNI limanları 
aruında dotn •ferler: 

Pin, Manllya, Uverpool •• 
Glukov. 

MERANO pert• 10 bir. kin. 
ıaat 17 BurfU, V una, Kös
teace. 

CALDEA peq. 1 O birinci kia. 
18at 17 Kavala, Sel&nik, Go
loı, Pire, Patru, Ayaaranda, 
Brlndizi Ankoaa, Venedik, 
Triute. 

clı.ICIA çarf. 16 bir. kin. saat. 
17 Pire, Napoli, Manilya,Ge
onva. 

PRAGA fUfo 18 birinci k&a. 
..u tf ...... , Vana, Kaı
.._ .. 



~NEMENTS: 
~ Province 

: IOIS Ptrı. 450 
12 • • 850 

• • 1500 
l:tr..rer- --. l llC>aa Ptrı. 2700 

4 --~ No. Ptu. S 
- la Pu1t11e1te , i p Ad • 1 adreHer 

..ı.u.tration 

•• 
UNAKASA 
GAZETESİ 

Jouroal Quotidien des Adjudications· 

MERCREDI 

T ableau Synoptique des Adjudications 

lorix est. I Caut . ' ' G7nr~ 1 J' Prov. d adıudıc Lieu d'adjudication. Cahier des Charges Date l Heure 
1 

~-.. E·~ llateriel 
ele Cha.if; de Gaz 

le Centr~ı 
de diıtrıbu 

~.j.,, "°' 4e cibl 
.ı e: 10 lots 

~Cl11e 

Bela de Co 
Pılac1ıea, P!:truction -

.. 1- '•ux ete 
q ob..,p Alret •ııtte • 291 

leı ~••11-k.ı, 2 o:ıl 69() de la 
., __ •••eonı d Beycheh' )( ""U&I ee 1 • ır pou 

'9ie ele Akcbebir nı111ıgres des 
•- pın "'erıcliıa .et Tchouınra) 
··'"• •ıne · . · 80 3 ._ ncaın co 111 (et non 
~ arro...._ nıa.e il · · *>t) ( -"Nıtıt .. .L a ete an-

cab, eh p 
2 

>1«ns notre N 
' ' 161. o. 

~ ....... ...__ 

Diverı 
Sacı de •ar~h•l-

pr in . ferrant . 1 
· eceaaaıre d • 1 p. - Saca 

Zınc pur: 1586Q ke~•llerie: 10 p. 
Groaıe ficelle . ~ 1 ' ta . ~ki 

nv11 blanc uni . 7 • oe. 
Articlee de ıport: '24 ~ IDetrea. 

c e Kouleli). ota (pour Ly· 

ateriel de aport : 28 lota 
cee Kouleli). (pour Ly· 

P: • de locomotivea (ea 
~·) et 

n2089 86 7854 50 Pli \. a ch. Com. Ach. D. \.en. Fab. Milit. 18-12-36 ıs -

18819 35 1411 45 
" 

Co mmissio n Perm. Vilayet Kars. Dirl!ction Travaux Publics l\ars. 16-12-36 15 -

Publique Munkipalitc de Boyabad. 21-12-36 

3000 - 225 
" 

Municipal i t~ de Pendik . 30-12-36 ıs -

,, du 1-12-36 au 0.12-36 

-----~-------

15361 - 1153 Pli cachete Direcıtion G enerale PTT. Ankara . Econom. PTT. Ankara-Beyoglou. 18-1-37 ıs -

" 
)S-7208 6 540 64 26-12-36 Commission Perm. Vilavet Seyhan ComptabilitePriv ı'•eVilaytt Seyhan . 

----· - - ----- 1-----11----11 

4620 346 SO Gre a gre Com. Ach. lntend . lst. Tophane . 
2200 - 16S -

" " 
L.14et4lap 348 lS Publique Com. Perm. Municipalıte lstanbul. Dir. Econom. Municipalit e lstanbul. 

" 
Comptabilite Ecole Ankara. 

I312S - 984 40 Pli cach. Com. Ach Min. Def. Nat. Ankara. 

o 0 lS Gre a gre Com. Etablis. lmmigres Vil. Konia. Com. Etabl. lmmigr.Cs lst.:Ankara 
l\onia. 

43200 - 3240 - Pli cach. Com Ach. Min. Def. Nat. Ankara. 

4-12-36 
4-12-36 

21-12-36 

3-12-36 

19-l ~-36 

10-12-36 

4-1-37 

8986 2 673 97 Pli cach. Admin. Ch. de Fer Etat Ankara. Dir.Mater.Ank .-Chef.Exped.H.paclıa 18-12-36 

720 - 54 - Gre iı grl> 

3807 - 286 ,, 

" 
" 14316 50 1073 74 Pli cac:b. 

Publique 

Com. Ach.lıt Comm.G.Surv.Douan. 

Direction Gen. PTT. Ankara. 
Com.Ach.Econom.Monop. K.tache 

" Com. Ach. lntend. lst. Tophane, 

" 

4-12-36 

un moiı apart. 
17-1?.·36 
17-12-36 
22-12-36 

22-12-36 

15 -
15 30 
14 

15 -

11 -

14 -

lS 

lS -

11 -

8-11-36 

14 -
15 -
ıs 30 

ADMINISTRATION 

Yo~hourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

Telefone: 42425 

Boite Postale N. 1261 

Adreaıe Tclegraphique : 
latanbul - MÜNAKASA 

2 DECEMBRE 1936 

Lois, Decrets lois, Traites de Commerc' 

Liste A annexe au Decret-Loi du Regime 
General des lmportations 

(Journal O fficicl No. 3465 du 21-11-1936) 

-3-

119 (Seulcment jawbiere1 et ventricra hy 

120 
121 
124 
125 
126 
129 B 
130 
131 
l32 
133 
136 
137 
139 
140 
141 
144 

148 
149 

niqueı). 

(Seulement bas a varice, ventriers 
gieniqueı et ıuıpenıoira) 

150 
164 (Excepte toutes sortH d'amidon parfu 
165 
169 
170 B. 
173 
196 
20'2 
209 
211 B 
~7 

228 
230 
231 
233 B 
2J4 c 
238 
243 
252 
262 
263 
270 
214 
275 
276 H. 

277 A. 
c. 

• 

1 Seulement gomme arabique) 

H, Z, H. 

278 
280 
281 

V (Excepte gomme adraıaate) 
T (Seulement gomme copal, reıi 

de ıtyrax, elemi baume du Cana 
baume de Tolu, reıine de benjoin) 

284 H, D. 
285 
286 
287 
288 
291 
29'l 
294 
296 A. (Seulement iaolateurı pour accunaulate 

298 
299 
300 
301 
30'l 
304 
305 
306 

B. 

307 A 2, 3, B. C, D. 
3ffi 
3IO 
311 
312 
314 
319 
320 
321 -


