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Ecnebi memleketler için 
12 aylıg-ı 2700 

Sayısı 5 kuruş 
Reami makbuz bedeli olma· 
yan tediyat makbul değildir . 
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GAZETESİ 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

ÇARŞAMBA 

iDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İdarehanemizde görüşülur 

Telegr.: İat. MÜNAKASA 
Telefon : 42425 

Posta kutusu N. 1261 

30 Birinci kanun 193 3 
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iÇiNDEKİLER: 

a) Münaka salar 

37 45 ton unun hepsine birden talip olacaklar yine her 11 ği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar Komisyona mü
mıntakaya nazaran ayrı ayrı fiat verecekl~ri gibi kanunun racaatleri lazımdır. 
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Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane levazımı 
Elektrik· Havagazı·Kalorifer tesisat ve Malzemesi 

Nakliyat Boşaltma - yükletme v. s. 

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

Matbaa işleri - Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 
Müteferrik 

b) Müzayedeler 

Müteferrik: I 
2 Emlak .__ _____________ , 
a) MÜNAKASALAR 

ilanlar, Emirler, Tebliğler : -
İsta~bul Belediyesinden: 

Kanunuevvelin otuzuncu çarşamba gününden itibaren 
birinci ekmek 10 kuruş otuz para, ikinci ekmek 9,50, 
francela 15 kuruştur. 

Şark Demiryolları Türk Anonim Şirketinden: 

Şark Demiryolları Kurfıpanyası, 1 · 1-937 tarihinden iti· 
haren şebekenin işletme umurunun Türkiye Devlet de
miryolları İdaresi tarafından lemin edileceğini muhterem 
ehaliye bildirir. 

Maamafih muvakkaten Sirkeci'deki eski ~inasında bu-

l "Şark Demiryolları Kumpanyası,, nın Istanbul Bü-
unan kA t .h 

K Panyasının mez ·ur arı ten evvelki muamelatı· rosu um 
't ·1·n tetkikine devam edecektir na aı mesaı ı · 

İstanbul Gümrük Başmüdürlüğünden: 

B "d" 1-k servislerile İstanbul İthalat gümrüğünün 
aşmu uru . .. "k 

Galatada Rıhtım caddesinde yenı g~mru . binasına nakil-

i . b 1 tır Alakadarlar nakıl vazıyetini gümrük· erme aş anmış · .. y b'I' 
1 1 ·ıaAnlardan ogrene ı ırler lere ası mış o an ı 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Kor Satınalma Komisyonundan; 

16 ıncı maddesi mucibince teminatlarını kor muhasebeci· Bu işe aid şartnameler Haydarp.aşada B!rinci işletme komis· 
yonu tarafından parasız olarak verılmektedır. ligine yatırmış bulunacaklardır. ı 7 200 M3 

2 -ilaçlar, Klinik ve İspençiyari ahit: 

- , çam azmanı muhammen beneli 288 lira ve mu· 
vakkat teminatı 'll lira 60 kuruştur. 

2- 1 ad~d ceryanı daimi elektrik motörü, muhammen bedeli 
395 lira ve muvakkat teminatı 29 lira 65 kuruştur. 

3 - 87000 aded adi tuğla, muhammen bedeli 56j lira 50 ku· 
ruş \'e muvakkat teminatı 42 lira 45 kuruştur. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

5·2-937 tarihinde ihalesi yapılacağı ilan edilmiş 
500 asit nitrik hakkındaki ilanın hükmü yoktur. 

4- 45000 aded Marsilya biçimi kiremit, 300 aded Marsilya bi· 
çimi çatı kiremidi , muhammen bedeli 1704 lira 60 kuruş ve mu· 

olan vakkat teminatı 127 lira 85 kuruştur. 

• * • 
Haseki hastahanesi için 350 tane hasta talebe mahfazası alı · 

nacaktır. Bak: müteferrik aütununda İstanbul Belediyesi ilanına . 

3-Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesist ve Malzeme 

• * * Bit aded cereyanı tlaimi motörü alınacaktır . Bak: Müteferri k 
sütununda D. Demiryolları ilan:na. 

4- Nakliyat: Boşaltma -Yükletme v.s 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden: 

l - 937 senesi içinde yabancı memleketlerden fabri
kalarımız namına ithal edilecek makine vesair eşyanın 
gümrük muamelesile bunların fabrikalarımıza nakli. 

2 İstanbuldan Şeker fabrikalarına eşya ve malze· 
me nakliyesi. 

lara kadar -ş~ker' nak:ı ~e yükl~m~-1 ... uannn..lnn v:mur-
İşleri ayrı a rı ihale edilmek üzere kapalı zarfla mü· 

nakasaya çıkarılmıştır. Tekli~ler en geç 14·1-937 perşem· 
be günü saat 16 ya kadar lstanbul~a ~.ahçekapı Taş~an 
44 numarada kabul edilecek ve aynı gun karar verıle-

cektir. 
İstiyenlere bu işlerin 

Taşhandaki büromuzdan 

şartnamelerini parasız 
verilir. (hususi) 

olarak 

S-Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba~ah v.s. 

,;, 

· ·* 
Adalar Rt'lediyeıinde muşamba döşenecektir. Bak: Mütefer· 

rik sütununda İstanbul Belediyesi İlanına. 

625 Rulo ala cins karton bitüme (26. 30. 4(; kiloluk,) muham· 
men bedeli 3869 lira 25 kuruş muvakkat temina\ı 290 lira 20 
kuruştur. 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Muhabere Şubesi laboratuvarı için lüzumu olan bazı alet· 
ler kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltmesi 17·2-937 çarşamba giinü saat 15te Gümüfsu
yunda mektep binası içindeki komisvonda yapılacaktır. 

3- Muhammen bedeli 18,000 ve ilk teminatı 1350 liradır. 
..t - İstiycnler şartnamesini mektep idaresine müracaatla pa· 

rası:: alabilirler. 
5 Teklif mektubları 2 inci maddede yazılı saatten bir saat 

evveline kadar Komisyoo Reisliğine makbuz mukabilinde verile· 
cektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet 2 inci madde
de yazılı aaate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu 
ile iyice kapatılmış bulunması şarttır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. 

Milli Müdafaa Vekaleti satım .. lma Komisyonundan: 

30000 metre kanat bezinin şartnamesindeki yapılan değişiklik 
dolayısile kapalı zarfla ekailtmiye konulmuştur. Tahmin edilen 
bedeli 21000 lira olup ilk teminat parası 1575 liradır. İhaleıi 
15-1-937 cuma günü saat 15 tedir. Eksiltmiye gireceklerin 2490 

saatinden bir saat evveııııc n. ......... ·~····-- · - • • • • • _ 

Ankarada M. M. V. satınalma komisyonuna vermeleri . 

İstanbul Belediyesinden: 

İtfaiyeye ait 1 O No. lı 
kamyona lüzumu olan 15 

Muhammen bedeli İlk teminatı 

kalem malzeme 266,25 19,97 
Adalar Belediyesi Başhe

himlik odasile muayene ve 
kalem odalarına döşenecek 
muşamba 129 9,68 

Haseki Hastanesine lüzumu olan 
350 tane hasta talebe mahfazası 157 ,50 1 1,81 

Çorlu 

Beher kilosunun 
Muhammen fiatı 

Teminatı Tutarı T 6-Kereste, tahta ve saire onun 

Yukarıda muhammen bedelleri yazıh 3 türlü malzeme 
ayrı ayrı pazarlığa konulmuşlardır. Nü~une ve şartna· 
mel eri encümen kaleminde görülebilir . istekliler hizala
rında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile be
raber 4· 1-937 pazartesi günü saat 14 de daimi encü
mende bulunmalıdırlar . 

Lira Lira 

Kr. Sn. 

Edirne 12 00 4262 60240 502 

Kırklareli 12 ()() 1250 120000 1000 
Çorlu 15 50 2070 2760() 240 

11 65 4745 699()() 600 Lüleburi'az 
12 oo 6452 104040 867 Vize 

Tekirdağ ' 1 
64 4369 6239() 536 - - - --- ,...---

29148 444170 3745 

ı - Üçüncü kolordu birlikleri ihtiyacı için yukarıda 
gösterilen 37 45 ton ekmeklik unun kapalı zarfla münaka· 

l. h t ediğinden pazarlıkla alınacaktır 
sasına ta ıp zu ur e m h b' · h' · 

2-- Cetvelde yazılı miktarların. e~ . ırı ızasında gös· 
. 1 'kt mıntakadakı bırlıklere teslim edi· terı en un mı arı on d . 

l k k • lup bu mıntakalar a yıne ayrı ayn ece unun ye unu o . 
· 1 un teslim edilecektir. Bu garmzonların ma-garnu:on ara 

halli şartnamelerde yazılıdır . 
3 - Şartnameler İstanbul, Ankara Levaıım amirlikleri, 

Ed' ede Garb Hudud K . Kırklareli, Çorlu, Lüleburgaz, 
Vi~:n ve Tekirdağ satınalma komisyonunda 22 lira 21 ku

ruş mukabilinde alınacaktır. 
4 _ İhalesi 14 1-937 perşembe günü saat 16 da yapı-

lacaktır. 
5- Pazarlığa iştirak edecekler 2490 No. lu kan~nun ' 

2 3 üncü maddelerindeki belgelerle birlikte yukardakı cet· 1 

v~lde her mıntakaya nazaran yazılı teminatları veyahut 

• * • 
7200 M3 çam azmanı alınacaktır . Bak: Müteferrik sütununda 

O. Demiryolları ilanına. 

7-Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane ~alzemesi 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 

Basımevi için alınacak muhtelif puntoda 852 kilo harfin açık 
eksiltmesi 18·1·1937 pazartesi saat 15 de Basımevinde yapılacak· 
tır. Tahmini bedeli 2050 liradır. 

İıteklilcrin eksiltme çağınden önce yüzde 7,5 pey akçesi olan 
153 lira 75 kuruşu Baaımevi veznesine yatırmaları lazımdır. 

Şartname Fen Memurluğundan alınabilir . 

8-Müteferrik 

11 Lı'manları İşletme U. İdaresinden: Devlet Demiryo arı ve 

Muhammen bedelleril• miktar ve vasıfları aşağıda ya~ılı 5 
a-rup malzeme için yapılan birinci. açık _eksiltmede alınan fıatlar 
haddi la akında görülmediğinden ıhalesı yapılm~mış ve her g~u~ 

y · d'I k .. e e 31·12-936 perşembe gunu malzeme ayrı ayrı ıha)e e ı me uz r . 
saat 10 da Haydarpaşada Birinci işletme ko~ısyo~u tar~fı~dan 
ikinci defa olarak eksiltmeye konmuştur. Bu ışe gırmek ~slıye~
lerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ve kanunun tayın ettı· 

• • • 
Menba su Kahları için 1559000 a~et kapsül alınacaktır. Bak: 

latanbul Belediyesi ilanlarına. 
* * • 

Muhtelif çapta av kovanı, tapa, kapsül ve saire nlınacaktır. 
Bak: inhisarlar Umum Müdürlüğü ilanlarına. 

* • • 
8· 1-937 tarihinde İnhisarlar için almaca:, kamyon 300 tonluk 

değil 3 tonluk olacaktır (tashih). 

b) M Ü Z A Y E D E L E R 

l ı-Müteferrik 
1 
1 İst. Altıncı İcra Memurluğundan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesine karar verilen Balık ağı ve iğ· 
nesi 5-1-937 sah günü saat 9 dan 10 a kadar Balıkpazarında Pey· 
nirci soi<ak 1..t No lu dükkan önünde 1 inci açık arttırma ile sa· 
tılacağmdan isteklilerin mahallinde hazır bulunacak memuruna 
müracaatları ilan olunur. 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------------------~-------------~~---===-L--...ı.auWUl.:ıWUJıwa.a...&1.--.. .......... ~--------------~ .. l--!1--lll.•~::.. ......... 



2-t:mlak 

S t' hlstanbul Vakıflar Direktörlüğünden 
em ımeş ur ve 
mahallesi Cadde veya 

sokagı Nr: st Cinsi 
153 

Aksaray C. 343 Kıraathane 

Muha'll. 
kirası 

L. K. 
40 

'--------------- ı l İnhisarlar U. Müdürlüğündenj 
1 

Miktarı Cinsi Münakasanın yapılacağı 
Tarihi gün saati Ak~aray, İnebey. 

Ernınönü'nde 
Valdehanı 
içinde 

5 iki oda 6,725 Pcıket Muhtelif Çap, Renk 
ve eb'adda Av Kovam. ) 

55 

Yukarda yaz l h ll ı 
kadar k. 1 .ı ma a er 939 senesi Mayıs nihayetine 1 27,850 
fstek'ıl ıraya l~erılmek üzere i\Çık arttırmaya çıkarılmıştır. 

• er sene ık h 
niıbetinde t . mu ammen kiralarının yüzde 7 ,3 buçuğu 259,000 
günü olan 1~m~atı ~uvakkate akçelerile birlikte ihale 250,000 
dar Çemb l' ; san, 937 pazartesi günü saat 15 e ka-
ı'karat k ler. ı~aş ta istanbul '/aktflar Başmüdürlüğünde 175,000 

~~....,.·~~a emıne gelmeleri. 

. 

Paket Muhtelif çap ve eb'ad·) 
da tapa. 20 t -937 Çarşamba 15 
Kutu Muhtelif tüfek v~ J<ovan) 
kapsülleri. ) 
adet ) 
adet Muhtelif cins ve çapta ) 

ı t b f. gvı•) 21 1 9.37 Perşenbe 15 revo ver ve a anca ışe . 

2,000 000 adet 8 No.lu dinamit k.,µsülü.) 

l t ,000,000 " 6 ,, ,, .) 1:;. 

1 

500,00Q ,, 8 ,, Elektrik ,,) 22-1-937 Cuma . " 
ı - Yukarıda cins ve miktarı yazılı av malzeme·ıı ı e 

Istanb~l Belediyesi f lanları 
- -------

Vilayet z· fişek, dinamit ve Elektrik kapı:;ülleri şartname ve nümu-
rnotosiklet a 

1

1~aat '?emurları için lüzumu olan 1 O tane neleri mucibince pazarlıkla satın alınacaktır . 
lerin hepsin: 

5 
eksı~tmeye kon•ılmuştur. Bu moto3iklet· 2 _ Pazarlık hizalarında gösterilen gün ve sa3.tler~e 

meai levazım ~. lı.~~ .. bedel tahmin olu.nmuştur. Şartna · Kabataşta levazim ve mübayaat şubesindeki alım kom!s· 
No. 1ı kanundrnudurlugunde görülebilir. isteklilerin 2490 yonunda yapılacaktır. 
makbuz veya a Yaıılı .vesika ve 375 liralık ilk teminat 3 _ Şartnameler ı>arasız olarak hergün söı.ü gt-ç.en 
ıaat 14 de d ~e~tubuıle beraber \ \· t-937 pazartes~ günü beden alınabilir. l/&1 

aırnı e ·· J 536 şu ki · l ncumende bulunmalıdırlar. ( ) • 4 __ İsteklilerin; itasını deruhte edece erı ma zeme 

Keşif b d 1. •** nümunelerind ·.n kabili ita olan arını teklifleriyle beraber 
istasyonu ·~ e 1 ~388 lira 48 kuruş olan Yalovada sıf.. t 1 ihale gününden en çok bir hafta evveline kachr İnhis:tr 
belli ihalel ~a.~ ınşaatı açık eksiltmeye konulmuş isede \ lar Barut Şubesine vermeleri lazımdır. 

gununde . l w • l k . . t . ~·ı gün ve 
rilmiştir· Keşif e gıren bulunmadığından paz.~r .~~~. Y.~v- I 5 - isteklilerin ~.azar ı ıçın ~y m e.- 1

• en 
de görülebilir. İs~ra~ı ve şartnamesi l~vazı.~ ~~.~urlugun- \ saatlerde yüzde 7,5 guv~n~: paralarıyl~ b __ ırlıkte adı ge· 
lacakları Fen e~\ıler Bayındırlık dın:ktorlugunden a- ç~n Komisyona gelmelerı ılan olunur. 38:J8,, 549 1- 4 
yazılı ves"k ehlıyet veı;ikasile 2490 No. lı kanunda • 

ı a ve 180 l. kb • • mektubile b ıralık ilk teminat ma uz veya 
mi f.nc·· edraber 1 l· l ·937 pazartesi günü saat 14 dai-

umen e bulunmalıdırlar. (İ) 537 

Terni7.lik · 1 . ."1' • 

den verilm kış .. erı şöfor ve amelesine kumaşı Belediye-
raber elb' e uzere diktirilecek 1200 takım Kasketile be-
b. ıse açık k ·1 . k l ısenin k k . e sı tmeye konulmuştur. Fır ta ım e -

· as etıle b b k f · h mın olun era er dikilmesine 70 uruş ıat ta -
müdürlüğ~u~tur. Kumaş nümunesi ve şartnamesi levazım 
yazıh ve ~kn e görülebilir. İstekliler 2L190 No. lı kanunda 

sı a ve 6l ı· k tubil b · ıralık ilk teminat ınakb~z veya me -
e eraber 1 1 1 9 

encümende b l · - 37 pazartesi 
u unmalıdırlar. 

günü saat 14 de daimi 
(B) 535 

l ".! 
44 
30 
12 
2 

20 
8 

12 

- c.oaaı 

12 650 20 
4 1 32 6 
30 30 5 
12 34 7 
2 700 21 

20 895 135 
lO 600 20 
ıo 525 ıs 8 

4 
4 820 120 
2 1 835 135 

2 38 7 
15 1,53 33 675 
4 ' 880 120 
17~ 20,5 25 

Beledi . 16() 
taltard Y~nın muhteW . 
arfl il ıt;ıkdarlarıla b nakıl vasıtalarına lüzumu olan 

1305; e~aıltmeye kon\ adı Yazılı iç ve dı~ lastik kapalı 
i le lıra 52 kuruş bu dmuştur. Bu lastiklerin hepsine 

Vazırn .. e el tab · l ş az rt . mudürlüğünd .... mın o unmuştur artname· 
r tsı günü saat 1- e gorutebilir. Eksiltme 11 1 -937 

<> de d · · E İ aımı ncümende yapılacak · 

4 k•tckliler 2490 N k 
ldi;'Uşluk ilk temi:~l ~:unda yazılı vesika ve 978 lira 
nde ~ektublarını havi ka kbuz veya me~dubile beraber 

aat 14 de kad P.al~ zarflarını yukarda yazılı 

nıarası 

ar daımı e .. ı·d· ncumene verme ı ırler. 

Adet 
• ... 

30000 Beyaz 
115000() Beyaz 

J50oo Kırmızı 
.~000 Yeşil 
125900() 

3000oo N" - - umune kaps·· ı .. 

(B,) 534 

15590~) u u 
Menba su kahla d 
arda numara verın a kullanılmak üzere lüzumu olan 

kapsüller açık ek· mıktarları l eye konulmuqtu B yazı ı 
" r. u k "il . 

kuruş fiat tahmin 
1 

apsu erın beher bin tanesine 
0 unmuştur K ·· ıı · .. 

şartnamesi Levaıım M- .. :. • .. apsu crrın numune-
J 2490 umaralı k udurlugunde görülebilir. İs· 
er . n . anunda yazılı vesika ve 181 lira 
uruşluk ılk temına~. makbuz veya mektubile beraber 
937 perşembe gunü saat 14te Daimi Encümende 
malıdırlar. (B) 547 

1- İdaremizin Maltepe Tütün Enstitüsü Bioloğya ıaLo 
ratuvarı için 2418,84 lira muhammen bedelli ve fenni 

şartnamesinde miktar ve evsafı yazılı 44 kalem muhtelif 

alet ve malzeme açık eksiltme usulile satın alınaca'<t1r. 
2- Eksiltme 25-1-937 tarihine rastlıyan pazartesi gt'ı

nii saat 15 te Kabataşta levazım ve mubayaat şubesin
deki alın komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 181,42 liradır. 
4 - Şartnameler parasız olarak hergün rözü geçen şu 

beden alınabilir. 
5 - İsteklilerin fiatsız tekliflerini eksil.tme gününd_~n 

nreıerı ıa'iımdır. 
. . .. 

6 - İsteklilerin eksiltmeye girebilmek için kanunen 
kendilerinden aranılan vesika ve yüzde 7,5 güvenme pa
ralarile birlikte tayin edilen gün ve saatte adı geçen ko· 
isyona gelmeleri ilan olunur. (3501) 497 3 - 4 

• 
4 " 

t - 23· 1 l ·936 tarihinde ihalesi yapılmıyan 15000 lira 
muhammen bedelli beheri 3500 litre hacminde 4 aded 
kanyak inbiği yeniden kapalı zarfla eksiltmiye konulmuş-

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

saat 15 de Kahataşta levazım ve mubayaat 
Alım Komisyonunda yapılacakhr. 

3 - Muvakkat teminat 1125 liradır. 

salı gunu 
şubesindeki 

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

5 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin asgari bir hafta 
evvel fiatsız teklif ve planlarını inhisarlar Müskirat fab· 
rikalar şubesine vermeleri ve eksiltmeden evvel teklif
lerinin kabulüne dair vesik ı alm'.lları lazımdır. 

6 - İstekliler:in ~ukarıda tayin olunan gün ve saatte 
eksiltmeye girebilmeleri için mühürlü teklif mektubunu 
ve ayrıca kanuni vesikaları ihtiva edecek olan kapalı 
zarflarını en geç ihale günü tam saat 1 l de kadar yu
karıda adı geçen alım Komisyonu Reisliğine teslim et
meleri ilan olunur. "3618,, 514 2 4 

• * • 

Şartname ve keşifnamesi mucibince Cibali Tütün 
Fabrikası bodrum k?l:ında yapılacak 7 393 lira 47 kuruş 
keşif bede'i tamirat ve ta 'ilat açık eksiltmeye konulmuş-
tur. 

2 - Eksiltme 1 l • l-1937 tarihine rastlıyan Pazartesi 
gunu saat 15 ele Kabataşta Levazım ve Mubayaat şube 
sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 554 lira 51 kuruşhm 
4 - İhale evrakı 36 kuruş mukabilinde her giin sözü 

geçen şu~edeıı alınabilir. . 
5 - isteklilerin ihaleden en az iki gün evvel luhi · 

sarlar İnşaat şubesine gelerek bu gibi işleri muvaffaki · 
yetle yaptıklarına dair resmi vesaik gösterildikten sonra 
alacakları ehliyet vesikası ile kanuneı. kendilerinden ara· 
nılan vesaik ve yüzde 7,5 güvenme paralar)yle birlikte 
yukarıda adı geçen alım komisyonuna gelmeJeri ilan olu~ 
nur. J704 527 2 4 

ı Şartn ı;n e sile resminde evsafı y.azılı v.c! . 3 ton 
yük taşıyabilecek 2500 lira muhammen bedelh bır adet 
Kamyon açık eksi\tme usulile satın alınacaktır. 

2 Eksiltme 8-1-937 tarihine rastlıyan cuma günü 
saat t 6 da Kabataşta levazım v • mübayaat ~ubesindeki 
komisyonda yapılacaktır. 

3- Muvakkat teminat 187,50 liradır. 
4 - Şartnameler parasız olarak hergürı sözü geçen 

şubeden alınabilir. . 
5 İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaık 

ve yüzde 7.5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko
misyona gelmeleri ilin olunur. (3725) 529 2 4 

* • • 
2500 kilo İnce Vakufllyağı (Dizel için) 
5000 ,, ,, (Otomobil için) 
2000 ,, İnce Makinayağı 
t - Yukarda cins ve miktarı yazılı 3 kalem malze

me şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır 
2 - P,az1rlık 5· 1-937 tarihine rastlıyan :salı günü saat 

t 6 dl Kabataşda levazım ve müba}laat şubesindeki ahın 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İs i eklilerin ~artnameleri almak üzere her gün, 
pazarlık iç;n de tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 gü· 
venme p!ir .ıı lar i le birlikte adı geçen komisyona gelme1eri 
ilan olunur. ··3726,, 530 2 3 

Adet 
53 
25 

1-tO 

Cinsi 
Palto 

,, 
Fotin 

* • • 
Muhammen bedeli 
1 100 kuruş "' B. " 
1100 " ''M." 
570 ,. "B. " 

65 ,, 570,, "M. ,, 
Evvelce pazarlıkla satın alınacağı ilan olunan yukarı

da mıktan yazılı melbu:;atın nümuneleri tebdil edilmiş ol
duğundaıı 1 l-1·937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 
1\.1 da yeniden pazarlıkla eksiltm~ye konulmuştur. 

İsteklilerin şartname ve nümunelerini görmek üzere 
hergün ve pazarlık için de tayin edılen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte Kabataşda levazu~ 
ve mübayaat şubesindeki alım Komisyonuna gelmelerı 
ilin olunur. ''3794,, 538 'l 4 

Kanun;ar. (ar arnamelcr ;ncarct muhadeltr 
1EM i Ot'5i3 • --

t'4finl.,~ - n .. _ -- > 
l\lladde IO - Ecnebi memleketlere yapılacak satışlarda tuz fıatı 

ticari icıblara göre Gümrük İnhisllrlar Vekil iğlnce tayin olunur. 

Madde 11 - İnhi sarlar İdaresi ihtikara meydan ,vermemek ve 
ihtiyacı temin etmek üzere lüzum göreceği bazı tuzlalarda satışı 

büsbütün kaldırabilec~g i gibi satış muamelesini senenin muay
yen zamanlarına hasır ve satış mıntakalarını tahdid P.debilir. 

Madcfe l2 - Tuzlalarda ve inhisar satış ambarında dökme ola· 
rak 25 kilodun aşağ . tuz satılamaz, buralarda kapalı kaplarda 
satılan tuzlar bölünmez. 

Madde 13 Tuz satışı peşind i r . Ancak teminatı Devletce ka-
bul edilmiş olan bankalardan birinin temin r t mektubuna mukabil 
muayyen tuzla ve amb:ırlardan vere;iye tuı satılal>il i r. Bu tuzla 
rın hanri tuzla veya ambarlardan verilece~i inhisarlar İdaresince 
tayin olunur, vere&iye dahilde satılacak tuzun miktarı her tacir 
için elli tondıtn aşağı ve 1500 tondan yukarı olamaz ve bedeli· 
nin tediyesi için tayin olunacak müddet de altı ayı geçelnn. Bu 
gibi satışla' için yüzde beşi geı;ınemek üzere ve tecimsel icapla· 
ra göre: bir faiz alınır. Ecnebi memleketlere ihraç için vereriye 
verilecek tuzların mikdarı ve ted ıye müddet ve şartları İnhisar
lar idaresince tesbit olunur. 

Madde I~ - İnhisarlar İdaresinin tuz ambarı olmıyan her vi
layet ve kazanın merkez ve mülhakatında ya:t. ve kııt mevsimleri 
için ayrı ayn olınak üzere tuzun toptan ve pe. akende azami sa· 
tış fiatları bir sene için muteber olmak üzere tatbikinden iki ay 
evve! vilayet ve kaza ın~rkezlerindek i belediye ıneclislerince teı· 
bit ve şehir ve kasabalarda ilan ve köylere tebliğ olunur. Bu 
fiatlara ilan ta:-ihinden itibaren bir ay içinde İnhisarlar İdaresinin 
ve utıcıların itiraza hakki vardır . Bu itirazlar vilayet veya kaza 
idare heyetlerince yirmi gün zarfında tetkik edilerek karara bağ· 
lanır: İşbu heyetlerce verilecek kararlar kafıdir. Fevkalade hal
lerde birinci fıkrada yazılı Hatları yiikseltmeğ~ belediyeler sal!l; 
hiyetHdirler. Yükseltme kararları ilanının ertesi gününden başh
yaraK tah ik edilır. Bu kararlar aleyhine yedi gün içinde yapıla· 
cak itirazlar yukarıki fıkraya göre tetkik ve karara raptolunur. 

Üçüncü Fasıl 

Tuz satış ve nakliy,. tezkereleri 

Madde 5- Gümrük ve İnhiıarlar ve· aletince tayin edilecek 
mıntakalarda beledıye ve köy hu~udları haricindeki tuz nakliya· 
tı nakliye lezke,esile yapılır. Tezkereslz nakledilen tuzlar kaçak 
sayılar Şu kadu ki, 25 kiloya . kadar nakledtlecek tuzlar bu ka
yıddan ınüatesnadır. İnhisarlaı· ldareginın reıımi damgasını mühür 
veya etiketini taşıy.m kapalı kaplaı içinde yapılacak tu~ nakli . 
yatının nakl!ye tezkeresi kaydından vareste tutulmasına Güm
rük ve inhisarlar Vekaleti karar verebilir. 

Madde H) Tuz nakliye tezkerelerinin hükmü bunların veril-
diği tarihten itibaren gidecegi yerin uzaklıgına taşınına vasıta· 
!'!lna ve mevsime göre lazım gelen vakte eklenecek bir o kadat
günlük müddetin bitmesine değin muteberdir. Aneak bu müddet 
~ günden az olamaz. Müddetler nakli3 e 'tezkeresi üzerine yazı 
ıle yazılır. Bu zaman Reçtikten sQnra nakledilecek tuzlar tezke
resiz sayılır. Mücbir sebeplerle geçen müddetler knbul olunur. 
Mücbir sebeplerin tevsikı vuku bulduğu yerin İnhisarlar idaresine 
ve bulunmıyan 'Yerlerde en büyük mülkiye memuruna veya ihti
yar meclisine aittir 
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30 Birinci kanun --
Madde 17 - Tuzlalardan ve inhisar ambarlarından tuz salın 

alanlar nakliye tezkeresi almağa ve idarenin . salahiyetl.i memur
ları da bu tezkereyi vermeğe mecburdurlar. inhisarlar idaresinin 
tuzunu 8 atan şimendifer ambarlarından verilecek faturalar nakli
ye tezkeresi yerini tutar. 

Madde 18- Tuz satanlar 25 kilodan fazla olan her satış için 
nıüşteriye İnhisarlar idaresinin tayin edeceği şekil ve şartlara 
göre fatura vermeğe mecburdurlar. Bu faturalarda nakliye tezke
resi hGkmünde tutulur. 

Madde 19 - Bir yerden diğer bir yere nakledilen tuzlar tez
keresinde yazılı müddet içinde-mevridine götürülmeden yolda 
satılırsa satış mahalli mevrid addolunur. Ancak satış fiatları 
ucuzlatılmış mıntakalardaki tuzla veya ambarlardan verilen tuz· 
lara aid nakliye tezkereleri bunlarda yazılı yerler için muteber 
olup başka ınıntaka veya mahallere bu tezkerelerle tuz nakli 
yasaktır. 

Madde 20 - Nakliye tezkerelerinin sahip veya nakilleri ta
rafından mevridlerinde İnhisarlar idarelerine verilmesi mecburi
dir. İnbiaarlar İdaresi bulunmıyan yerlerde tezkerelerin gümrük
memurlarına ve bunların da bulunmadıkları yerlerde en büyük 
maliye, olmazsa mülkiye memurlarına ve köylerde muhtar veya 
ihtiyar meclislerıne verilmesi caiz olup bu suretle verilen tezke
releri alanlar da en yakın inhisar İdaresine göndermeğe mec
burdurlar. 

Madde 21 - Tezkerelerini kaybettiklerini iddia edenlerin tuz-~ 
Jarı idarece alıkonulur ve tuzların alındığı mıntakalardaki idare 
ile muhabere edilerek bu tuzlar için evvelce tezkere alındığı 
tahakkuk ederse geri-yerilir. Şu kadar ki tuzun sahibi veya na· 
kili her kilo tuz için inhisarlar idaresine 10 kuruş depozito bı
raktığı taktirde muhabere neticlenmeksizin dahi tuzlara tassarruf 
eder. Yapılacak muhabere sonunda tuzlar için evvelce tezkere 
alındığı sabit olursa tuz veya depozito akçasi iade olunur . Sabit 
olmazsa 23üncü .madde hükmü tatbik olunur. 

Madde 22 - Nakliye tezkeresi ile nakledilen tuzlar 20nci 
maddede yazılı memurlar veya ihtiyar meclisleri tarafından mev
ridlerinde tezkerelerinin gösterilmesi üzerine yoklandığı veya tar
tıldığı zaman tezkerede yazılı miktardan (yüzde 5) den ziyade 
bir fazlalık görülürse fada çıkan bu kısmın beher kilo veya kü· 
surundan on kuruş hükmen alınır ve tuz da sahibine geri verilir. 
Tuzun sahibi veya nakili hükümden evvel lteher kilo ve küsuru 
için on kuruşu kendiliğinden inhisarlar İdaresine öderse hüküm 
almıığa hacet kalmaksızın tuzlar iade olunur. Şu kadar ki, fazla 
çıkan tuzların kaçak olduğu yahut eldeki tezkerenin bu tuzlara 
aid bulunmadığı anlaşılırsa bunlar kaçak uyılır. 

Dördüncü fasıl 

Ceza hükümleri 

Madde 23 Kaçırılan yerli tuzların her kilo veya kilo küsuru 
için kaçakçılardan 10 kuruş ve ecnebi memleketlerden Türkiye• 
ye sokulan kaçak tuzların her kilo veya kilo küsuru için elli 
kuruş ağır para cezası alınır. Kaçırılan tuz miktarı ne olursa o\
aun bu ceza bir liradan ekaik olamaz. 

Matld !1 l'ı.uJintları ucu.zlatılmıs mıntakalardan aldıkları 
nakliye tezkereleri.ıi diğer mıntakalarda kullananların tuzları mü
sadere edılmekle beraber bunların her kilo veya kilo küsuru için 
3 kuruş ağır para cezası alınır. Kaçırılan tuz miktarı ne olursa 
olaun bu ceza bir liradan eksik olamaz. 

Madde 25- ikinci maddede tarif edilen tuzlu su, toprak ve 
kayaların naklı yasaktır . . Naki _edenler hakkında suyun veya 
toprak ve kayanın ınuhtevı. oldugu kloruıodyom mikdarına göre 
23 üncü madde hükmü tatbık olunur. 

Nakli yasak olan tuzlu s~l~rın sıhh~ ~ebeblerden dolayı nakli
ne İnhisarlar idaresi ayrıca ızın verebılır. 

Madde 26- Ecnebi memleketlerden gelen yolcuların beraber· 
lerinde bulundurdukları en çok yarım kiloya kadar tuz hiç bir 
reaim ve muameleye tlbi tutulmaksızın Türkiyeye ithal oluna
bilir. Yolcu beraberinde bu mikdardan fazla bulunup da gümrü· 
ğe bildirilen tuzları sahibi eri harice iade cdebili. ler. Yolcu üze· 
rinde veya eşyası araaında beyana muhalif olarak çıkan tuzlar 
yalnız müsadere edilir. 

Madde 27- l, 15, 16, 21 ve 25 inci madd.el~rde ve 22 ci mad· 
denin son fıkrasında yazılı bulunan suçları ışlıyenler ve ecnebi 
memleketten Türkiyeye kaçak tuz sokanlar hakkında ayrıca 
lHIS numaralı kanun hükümleri tatbik olunur. 

Madde 28- 18 inci madde ile 20 inci maddenin birinci fıkra· 
aı ve 35 inci madde hükümlerine muhalif hareket edenlerden 25 
liraya kadar hafif para cezası alınır. 

Madde 29- 24 ve 28 inci maddelerdeki cezaların hüküm ve 
infazında 2-6-1930 tarih ve 1701 sayılı kanunun 69 ve 70 inci mad
deleri tatbik olunur. 

Madde 30- 29 uncu madde mucibince hükmedilecek para 
cezalar' inhisarlar bütçesine irad kaydolunur. 

Madde 31- Bu kanuna göre hükmedile.n para cezal~rı .1918 
ayılı kanunun 56 ıncı maddesi dairesinde ınfaz olunur. lnhısar· 
ar memurları bulunmıyan yerlerde infaza taalluk eden takibler 

'l " "k maliye .... "lk' murları taraf•ndan yapılır. sırası e gumru , • ... u ıye me 

Beşinci Fasıl 

f l k hu"ku"ınler Tuz ire eri ve müteferri 
Madde 32 - Tuz fireleri tabii haller ve şartlar içinde aşağıda 

öaterildiği veçhile tesbit olunur. 
1- Ambarlarda dökme satılan göl ve deniz tuzları için azami 

üzde 2,5, 
2- Ambarlarda dökme satılan kaya tuzları için azami 

üzde 1, 
3- Tuzu tükenen ambarlar için yenilmiyecek bi~ halde top

nacak kirli ve topraklı deniz ve göl tuzlarından yuzde l, 
4 - Ambar dahilinde veya bir ambardan diğ-er ambara devro

nan dökme tuzlar için azami yüzde ı fire kabul olunur. 
İdarece damgalı etiketli veya mühürlü kaplarda satılan tuzlara 

re karşılığı olarak yüzde l kilo ilave edilir. Bu kaplar için eş
ili hariciyeleri, mühürleri veya bandrolları bozuk olursa başkaca 
e kabul edilmez. Tuzlalarda açıkta ve yığın halinde bulunan 
:dann firesi İnhiurlar İdaresince takciir olunur. Yukarıdaki fık
larda ttyin olunan fıre mikdarlarını artıran fevkalade sebepler 
..,ece kabul olunur. 

Madde 33 İnhiaarlar İdaresine aid tuzlardan ve bunların 

MÜNAKASA GAZETESi -
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Istanbul Ticaret Borsası 
25-12-936 

Madde 

Buğday 
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Çavdar 
Mısır 

" Yulaf 
Kuşyemi 

K.tohumu: 
Afyon 

" Nohut 
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Darı 
,, 

Susam 
Fındık 

,, 
" 

Thtik 

" ,, 
" 
" ,, 

' yapak 

" 
" 

Ekstra yumuşak 
Yumuşak 

Yumuşak 

Sert ekstra 
Sert 
Sert 
Sümter 
Kmlda 
Mahlüt 
Yemlik 
Dökme 

Beyaz 
Sarı 

Yeni mahıul 

" " ince 
kaba 
ispanya tohumu 
kalburlanreış 

natürel yeni 
beyaz 
sarı 

Yeni mahsul 
İçtombul 
İçsivri 
Kabuklu 
Oğlak 

Ana mal 
Çen~elli 
Öerı 
Kaba 
Sarı 

Anadol kırını 
Tabak 
Trakya kırım 

,, tabak 
B. peynir : tam yağlı 

" ,, 
il ,, 
Kaşar 

,, 
z. yağı 
,, ,, 

yarını yağlı 
yağsız 

yağlı 
yağsız 

Ekstra 
Birinci yemeklik 

.. Sabunluk ,, " 
Nebati yağ Ay çiçeği taaf, 

Haşhaş 

" " ,, " 
" " 
" " 

Un 
,, 
,, 
,, 
" ,, 
,, 

Pamuk 
Susam 
Bezir pişmiş 
Ekstra ekstra 
Ekstra 
Birinci yumuşal< 

,, sert 
"Razmal 
Paspal 
Kepek 

Asgari 

6 35 
6 28 
li 10 
7 10 
6 16 
6 17 50 
5 7 50 
6 
5 27 20 
4 37 
4 25 

5 
.ı 15 
4 30 
4 25 
12 
9 10 

500 
450 
ıo 20 
7 10 
5 35 
4 25 
3 35 

17 35 
72 

40 
150 
135 
119 
I03 
100 
ı 17 20 
58 
36 
7.1 
47 20 
35 12 
18 9 
8 

38 
16 
54 
50 
38 

•12 
38 
43 
33 

750 
650 
6 o 
600 
237 20 

2 12 
2 30 

Azami 

6 25 

6 27 50 
6 20 

6 10 
6 10 

4 27 :)() 

5 14 

4 35 

l2 20 

491 ıo 

5 35 

18 

()() 

7-t 

38 33 
20 20 

58 20 
51 20 
41 20 

44 20 
40 
45 
40 

800 
773 
730 
704 
263 

3 10 

İstanbul Ticaret ve Zahire Borsasında Muamele Gören 
Maddeler.-

B :ıfyo~, Araşit yağı, arpa, Avderisi, Ayçiçeği yağı, Badem, 
a ri ezelye, Börülce, Buğday, Bulgur, Burçak, Ceviz, Çav

~lar'. arı, Fasulye. Fındık, Haşhaş tohumu, Haşha ~ yağı, İpek, 
lrmık,KKaplıca, Keçikılı, Kenevir, Kepek, Keten tohumu, Keten 
ya~ı, oza, Kuşyemi, Mercimek, Mısır, Nohut, Pamuk, Pamuk 
to umu, Pamuk yağı, Peynir (Beyaz, Kaşar) Razmol. Susam susam 
yağı, Tiftik, Un (Buğday, Mmr) Yağ, Yulaf. ' 

her nevi zurufundan hususi idare ve belediyeler namına hiç bir 
vergi ve resim alınmaz. 

200 kiloya kadar olan tuz ıatış ve nakliye tezkere ve beyan
namelerinden damga resmi aranmaz. 

Madde 34 - Memleket iÇinde hazırlanıp da tuzlu olarak ya
h~t salamura halinde ecnebi memleketlere çıkarılacak olan pey
n~~·. zeytin, balık ve deri ve barsak gibi maddeler için sarfedil· 
~ıgı tahakkuk eyliyecek tuzların her kilosuna karşı sahiplerine 
1t~u maddelerin ihraç edildiği mıntaka tuzla fiatının altıda beşi 
prım olıı"ak verilir. Dahilde aarf ve istihlak edilecek tuzlu balık
lar için de yukarıdaki nisbeti aşmamak üzere verilecek primi 
Gü~rük ve inhisarlar Vekilliği tayin eder. 

işbu maddeler içindeki tuzun mikdarı Gümrük ve İnhisarlar 
ve iktısad Vekaletlerince teabit edilecek nisbetlere göre tayin olu
nur. Bu maddelerin dahilden harice çıkarıldığını ve memlekette 
aarfedileceğini isbat edecek evrakın mahiyeti Gümrük ve İnhisar· 
lar Vekaletince kararlaştırılır. 

Madde 35 ince tuz yapmak için açılacak müesselerle halen 
mevcud bulunan bu gibi müessese aahip veya müstecirleri ve İk
tısad Vekaletinin müsaadesile tuzdan kimyevi maddeler çıkar· 
mak için açılacak müesseseler ve toptan tuı ticareti yapanlar bir 
ay zarfındaki idhalat ve sarfiyatlarını her ay sonunda bir beyan 
name ile İnhisarlar İdaresine bildirmeğe ve muamele ve hesapla
rını idarenin kontrolu alt;nda bulundurmağa ve muntazam hesabı 
cari defteri tutmağa mecburdurlar. 

Madde 36 - İnhisarlar idaresi bu kanun mucibince tesbit ede
ceği fiat üzerinden iatasyonlarda kendi nam ve hesabına tuz sat
tırmak için munasib bir komiayon vererek "imendifer idarelerile 
muamele yapabilir. 

.Sayfa 3 

lf ratelli S PERCO 
Borsa - Piyasa 

Galata Gümrükleri karşısında 
Hüdavendigar Han. 

Telefon: 4479'l 

Amsterdam - Kompaoi Roıal 

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

VULCANUS yük alır 5·8 lci ki. 
HERMES ,, 9-12 ,, 

N eerlandez kompanyasının 

nehri vapurları limanlar i ıin 
hususi ve seri aeferler. 

Bütün limanlar için Neer· 
hndez Kumpanyaaı ile anlaşıl· 
mak suretile bütün dünya li· 
manları için doğru !:on4imen-

t;> lar veri lir. 

iTHALA T SERVİSi 

1 Burgaz, Varna, Köıtence için 

I hareket. 
AGAMEMNON 9·12-936 ya doğru 

ltalyan Seyahat Kumpanyası 

Dünya seyahat teşkilatı 
Götürü seyahat 

Otellerde oda tutulması 

Deniz yolu biletleri 
Hava yolu ., 
Demiryotları ,, 
Bagajların sigortası 

İtalyan demir yollarında 
yüzde 50 tenzilat 

Galata Gümrükleri karşısında 
Hudaverdigar han 

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

caııt olunur. 

Nippon Yusen Kaisah 
JAPON VAPUR KUMPANY ASJ 

Y okohama, Kobe, Singapur, 
Colombo, Süveyiş, Port·Said, 
Beyrut ve lstanbul limanları 

arasında doğru seferler: 
Pire, Marsilya, Valansiya, Li

vcrpool için Hareket 

(doğru ve aktarma11z) 

TOYOOKA MARU 

DAKAR MARU 

DURHAN MARU 
doğru. 

18-12 936 

18-1·937 
18·2-937 ye 

1 

29-12-1936 

Borsa Parası 

ı Sterlin 
ı Dolar 

20 Fransız 1 r. 
20 Liret 
20 Bcl\·ık 1 r 
20 nrahmı 

20 lsvıçrc Fr. 
20 Le\a 

t Florın 

20 Çek kronu 

1 Avu ıurya ~I. 

t M;:ırk 

ı Zlotı 

ı Pcngu 

20 Leva 
20 Dinar 

20 İsveç kronu 

Alış 

(il.-
12'2, 
114 
120, 
2,-

19, 
;_ı(l;j, 

20, 

IJ:.{,-

H), 

20,-
23, 
20,-
20, -
12,-

4 . 
30, 

ı Türk allını 101 ~. 

1 Banknot Os.B. 248, 

Çekler 

Loodra 
Ne\ York 
Pcırı!:i 
Mılııno 

Bruk:sl'l 
A tiıııı 
Ccn•vre 
Sof ya 
Amsıerılanı 

Prııı: 

\'ı) arın 

Ma<lrıd 

Berlııı 

\'ar.ova 
Budap('ŞI 

Bilkre~ 

Belgrad 

\ okohama 

Mo kova 

Stokholm 

Esham 

aslan çimento 

Merkez Banka ı 

istikrazlar 

Açılı~ 

uıi,25 

O,i96(l 
17,ü7fi 
10, 127fi 
4,i2 i 
,45i[ı 

:1.4vtY• 
C4, -, 
t ,45'J1. 

22,llı:s 

4,2.ji5 

7 .. ı41.ı 

l,\l Qj 

4,222.j 

4,3:33i 
ıu ,Mfl 

34,:>9 
2,iji;) 

::!~.oo 

:l, l 4l'}[ı 

Açılış 

13,'15 

&ı,51) 

Turlc lıorcu 1 vad. 
Açılış 

2'2,iiJ 
21,S!i 
21,321 

• il pc~. 

. • il vad. 
t tıkraz1 rla'ıilı 

Tahvilat 

Ancıdolu 1 pe,in 
1 vnd. 

il pcşııı 
Il vacl. 
ıuu. va. 

.ı:. 

A~ılı 

44,1•1 
40,W 

41, 1' 
40,W 
44,4 1 

Satış 

018 
12G, 
lli 
125,-

t"),-

23,
fi75, 
2:l, 

r.ö,-

2·ı, 

2G. -
22 

23 
14,-

52. 
!12,-

ıoı~ı, -
~.:ı.1, 

Kapanış 

GlG, 
O,il'65 
17,07 
ı.ı, 14i.ı 

4,i:!'» 
,Q.%J 

3,4G8· 
G-ı, 8;j 

l ,4Ji0 
2,i.ı 

4,:.!314 

l,f•82t 

4,2270 
4,!HOO 

108,677.ı 

M,G;.I 

2,btllU 

fl, 14Go 

Kapaoış 

1S,S5 
89.50 

Kapanış 

22,676 
2t.~iu 

22.s2:-, 
(l",, 

h.apanı 

44,1 
40,40 

4'1, loı 
40,<ıO 

44.:kl 

Madde 37 1278 tarihli tuz talimalnamesile zeyil ve tadille-
ri, ve 24 birincikanuu 1333 tarihli kanunla 8-4-1340, 3-3-1341, 
17-5-1!:128, 2-6-1929, 14-1-1933, 30-5-1935 tarihli ve 468, 575, 1270, 
1518, 2101, 2752 sayılı kanunlar, ve 29-4-1933 tarihli ve 2159 sa• 
yılı kanunun 9 uncu mad.-lesi ve tuza müteallik olup bu kanuna 
muhalif diier hükümler kaldırılmıştır. 

Muvakkat madde Muhitinin tuz ihtiyacını temin edemiyen 
hızla ve ambarlara 1 ağustos 1936 tarihinden itibaren diğer mın· 
taka tuzla ve ambarlarından sevk edilip bu kanunun mer'iyeti 
tarihine kadar satılan tuzların satış fiatı hakkında da beşinci mad· 
denin bu husustaki hükmü tatbik olunur. 

Madde 38 - Bu kanun ikincikanun 1937 bidayetinden mute· 
berdir. 

Madde 39 Bu kanunun hükümlerini icraya Adliye, Dahili-
ye, Maliye, lktısad, Gümrük ve inhisarlar Vekilleri memurdur. 

13-12·1936 
(Resmi Gazete tarih 23 Kanunuevvel, aayı: 3.ı89) 

(Son) 

Müessesatı Tüccariyeniı1 
Ehemmiyetle Nazarı 

Dikkatine 
Sene başının yaklaşması dolayısile . müessesatın ya

pacakları senelik ilan mukavelelerınde HABER ve 
KURUN gazetelerine verilecek ilanların yalnız Servi
simiz tarafından yaptırılacağı ve bilvasıta ilan alınmı· 
yacağı alakadar müesseselerin şimdiden göz önünde 
bulundurmalarını dileriz. 

Vakıt Propaganda 
Servisi 

imtiyaz sahibi ve yazı itleri 
Basıldığı yer: ARTUN Bası vı 

Direktörü: hmail Girit 
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30 DECEMBRE 19.~6 

~s et Communiquees 

Compagnie des Chemins de Fer Orientaux 

Avis au Public 

La Compıgnie de~ Chernins de Fer Orientaux a l'hon 
neur d'ınformer le public qu'a partir clu ler janvier, l'ex 

pleıitation du rc\senu sera :ıııısuree par l' Aclministration deı 

Chemins de Fer de l'E.tat Turc. 

Tout,.fois !es queslions relatives aux opl-rations de iz 

Conıp:ıgrıil", anterieures a cet e date continueront a ctre 
ttraiters par le bureau ~ı lstanbul ele la "Compagnia det 
Clıemins de Fer Orı .. ntAux,, , installe provisoirement danı 

ses an<·iens locaux iı Sirkcdji. 

AV 1 S 
31-12-36 10 - Les bureaux <le la Socİl~te Anonyme Turque deıı 

3J-1J-36 10 

-t-1-37 '4 -

jus'lu 14· 1-37 14 - 1 

18 1 37 ıs -

14 ·1-37 16 -

nAl-37 15 -

2ı-l-37 15 
'.lO- t-3 7 15 

4-1-37 14 

4-1 ·37 14 

8-1-37 16 

14-1-37 14 -

31-12-36 10 
31-1~-36 lO 

31-l'l-36 ıu 

15 1-3 7 ıs 

7-2-37 ıs 

5·1-37 9 

Ouais, Üocks et Entrepots d'lstanbul en Liquidation vıen· 

nent d 'ctre tr ansf~res au 'i nıe ctage du Huda vendighiar 

han rue, Karamustafa pacha a Galata. 

lndustrie - Finances - Comınerce 

Deux nouvelles pepenieres 

L' A<lmin ı stratiorı des Clıeminııı de Fer de l'E.tat ame
nag-t"ra a Bor et a Malatia, deux pepiniereıı oü elle pro· 

duıra dı:s arbres fruitiers. Une parties de ces :ırbres ııe

ront distribues ~ratııitcmt!rıl ııux paysan6 et une autrı> 
partie sera transplantee dans les differentcs gares afın de 
voill"r celles ci iı la vue des aviorıs en c:as d'11ttuıue 

aerienne. 
Trentc-cinq ıuılle arbre~ ont ete dejiı ainsı plantc's aU"' 

tour de'! princi~ale, ıııtrı-11 . dana le c: ...... •nl .. .J. . .:> 'fuclqucıı 

derniert:s anneea. 

Le curage du Seyhan 

On :ınnonce que le representant d'nne firme ftrangere 

a propvse au gouvernement d'cntreprendre le curage du 

Seyhan et de le relier a la mer au moyen d'un Canal, de 
maniere a permettre l'entree des navireı de dix mille 
tonnes jusqu'au centre de la ville. l.es ctudes entreprises 

par la Socicte sur les lieux lui ont permis d'etablir que 
le lit d;.ı fleuve et la configuration de la ville rendent 

poscıible la n;alııııation du projet Ces travaux, tout en 

meltant fin aux calamites des inondatıons feront d' Ac.lana 
un centre important d'exportation. 

La proposition s~ trouve actuellemcnt a l'i·tude a;J 

Ministc re de l'Economie. 

La maniere d'apposer les hmbres fisca!lx 

sur les requetes 

Le M ı nisterc: des Finances vicnt d'e laborer un nou

veAu reglement pour !es limbreS fıscaux a apposer aux 

requetes d l'a notifie aux deparlement intereıses. D'a· 

pres ııes dıspositions , leı deux timbres devront etrc colles 

l'un a côtc de l'autre mais separes par un e1pace de 
deux cent"metres Les requerants devront !es annulcr en 

apposant leur signJture au milieu. Si la requete porte 

trois timbrc•, le meme espace st.tra lai11e entre eux et le 

requerant devra annuler le troisie me en y apposant une 
ııeconde signature. il est interdit de coller les timbres les 

uns sur !es autres. Les sanctionı edıctees par la loi ad 

h0c seront appliquees aux contrevenants. 

L'Assemblee Generale des Chemins de Fer 

d' Anatolie 

L' .\ssemblee Gt'.·nerale dea Cheınins de Fer d' Anatolie 
s'est reunie a la Banque Agricole Le gouvcrnemcnt e tait 
repres-:nte par le suus-secrHaire nux Financcs M. Faik et 
le dirrctcur gı•ncral cJıı mouveınent dee fond<1 M. Halid 

No:t.ıııı Lcs ddibl-rations porterent sur la situation resul· 
tanı de la d evaluation du franc suisse. 

GRAND COFFRE-FORT VIENNOIS, 
INCOMBUSTIBLE 

A vendre d 'Occasion 

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