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ABONE ŞARTLARI: 
Türldye icin 

3 A YUGI 

6 " 
12 

" 

Kuruş 

450 
850 
ı;;oo 

Ecnı-bi memlt ketleriçın 
12 aylığı 2i00 

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

Yıl: 1 Sayı: 217 

İÇİNDEKİLER: 

a) Münakasalar 

1 
2 
3 

Erzak, Zahire. Et, Sebze v. s. 
inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 
ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane levazım 

4 

5 

6 

Elektrik·Havagazı·Kalorifer tesisat ve Malzemesi 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Nakliyat Boşaltma • yükletme v. s. 
Kereste - Tahta v. s. 

Müteferrik 

PİYASA HABERLERİ 

Balkan turizm komitesi 

Balkan turizm komitesi Bal
kanlıların ınütekabilen yekdi
gerirıin memleketlerini gezme
leri ve hariçten Balkanlar için 
seyyah getirilmesi için yeni e
saslar üzerinde harekete geç
miştir. 

Takarrür eden esaslara göre 
ba1lıca A \'rupa merkezlerinden 
dört Balkan devleti müşterek 
turizm propagandası yapabil
mek için turizm büroları ihdas 
edeceklerdir. Bu büroların ilki 
Türkiye, Yugoslavya, Romanya 
ye Yunanistan tarafından 1937 
Pariz beynelmilel sergisi müna
sebetiyle Pariste kurulacaktır. 

Her memleket kendi lisanile 
fakat diğer üç Balkan devlet 
hakkında da malumatı olarak 
}'.'ropaganda bröşürleri ve afiş

leri tabetirilecektir, 
Yugoslavyadaki "Gençlik köy

leri,, model ittihaz edilerek 
bundan sonra Balkan ansandı
na dahil mektep ve üniversite· 
lerinde turizm propagandası tak-
\ iye olunacaktır. 

Balkan radyoları Balkanlar 
için turızm propagandası yapı

lacaktır. 
Diğer taraftan Balk:ın memle
ketleri arasında mevcut iki ta
raflı turizm an' aşmaların dört 
taraflı bir turizm anlaşmasına 

kalbi için 19 mart 937 de Ati
nada yapılacak Balkan İktisad 
konıeyinde karar alınacaktır. 

Denizyolları tarifelerinde 

değişiklik 

Denizyolları idaresi tarafın

dan Karadeniz, Mersin, İzmir 
Ve Marmara po..talarına aid se
fer tarifelerinde bazı tadilat 
~ apılmaktadır. Bu tadilata göre, 
muhtelif hatlara aid hareket ve 
muvasalat günleri değişecek, 

doğru ve ara postaların günle
rinde değişikJikler yapılacaktır 

Yeni tarifenin önümüzdeki 
•alı gününden itibaren tatbik 
edilmesi muhtemeldir. Bu işler 
hakkında Vekalete izahat veı-
tnek üzere Ankaraya gitmiş o· 
lan Denizyolları müdürü yarın 
Şehrimize dönecektir. -

Dokuz aylık ihracatımız 

Bu yılın ilk dokuz aylık rh
t~catının 130,000,800 liralık ol
<hığu anlaşılmıştır. Bu geçen 
•enenin aynı müddetinden 
9,000,000 liralık fazla ihracat 
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yapıldığını göstermekte ve son 
altı senelik ihracatımız içinde 
bir rekor teşkil etmektedir. 

Pamuk istihsalimiz 
Başbakan ismet İnönünün 

pamuk istihsal ınıntakalarında 
yaptığı son seyahatten sonra 
milli sanayie ihraç için lazım 

olan ['l()(),000 balya ( 100 milyon 
kilo pa•nuğun) istihsaline sü
ratle varabilmesini lemin et
mek üzere alınacak tedbirler 
tekarrür etmiştiı. Bu tedbirle
rin ilk adımı atılmış bulunmak· 
tadır. 

Hükumet pamuk üretme işin 
deki faaliyet progı-amını bilhas
sa küçük ve büyük Mendres
ler havzalarında teksif etmiş 
bulurımaktadır. Bunun için bu 
sene Denizliden Balıkesire ka
dar olan garbı Anadolunun bü
yük bir parçası tecrübe sahası 
olarak ele alınmıştır. Bu sene 
bu sahada 25 muhtdif merktz 
de 300,000 dönümlük arazide 
tecrübeler yapılacaktır. Tecrü
beler Nazilli paınuk istuyonu 
tarafından idare edilecektır. Bu 
husustaki emirler ve tahsisat 
verilmiştir. 

Kagir Evlerin İpoteklerin· 
den Alınan Komisyon 
Vakıflar umum müdürlüğü, 

idare meclisi kagir evlerin ipo· 
teklerinden alınan komisyon 
miktarını indirmiştir. Buna gö 
re şimdiye kadar yüzde üç nis· 
betinde olarak emlakin ipotek
ğinden alınan komisyon mikta
rı kagir emlak karşılığınCla ya
pılacak istikrazlar için yarı ya
raya yani yüzde 1,5 e indiril

miştir. 
Bu suretle halk, el;nde-

ki mülkü ucuza satmamak için 
müsait çareye kavuşmuştur. 

Ayrıca bu tenzilattan mua
melelerini yenilemek istiyen 
kaa-ir emlak sahipleri vakıf pa~ 
ralar idaresinin eıki müşküllerı 
de istifade edeceklerdir. 

Hamal ücretleri ucuzlatıldı 
Gümrükten Liman idaresi e

line geçen hamalların bir kıs
mı ihtiyarlıkları, hastalıkları ve 
sicillerinin vaziyetleri dolayısile 
taşfiyeye tabi tutulmuşlardı. 

Bu tasfiye neticesinde limanın 
ihtiyaclarına göre çok geniş o
lan hamal kadrosu makul bir 
hadde indirilmiştir. 

Liman idaresi, hamallar aza
(Devamı 2ci sahifede) 
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'GAZETESi 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

CUMA 

İlanlar, Emirler, Tebliğler: 

İstanbul Belediyesinden: 

1-12-936 11 - Bakırköy Osmaniye mahallesi Veliefendi Çır

8-12-936 12 - ,, Kartaltepe ,. 

pıcı Haznedar. 
İncirli çiftliği. 

16-12-936 13 - ,. Cevizlik ,, 
23-12-936 14 - ,, Zeytinlik ,, 

Yukarıda isimleri yazılı mahallerin arazi tahririne hizalarında 
yazılı günlerde başlanacağından arazi sahiplerinin mezkür günler
de hazır bulunmala.·ı ilan olunur. 

Dokumat Trikotaj ve Çorab imalathaneleri 
Sahiplerine 

P-ımuk ipliğine ihtiyacı olanların doğrudan doğruya lstanbul
da dördüncü Vakıf hanındaki Uyuşturucu maddeler inhisarına 
müracaat ederek dileklerini kayrletti,..meleri ilan olunur. 

a) MÜ N A K A S A L A R 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

İdareleri istanbul Levazım amirliğine bağlı müessesat için 40 
ton zeytin tanesine verilen fiat pahalı görüldüğünden 9-12 93() 
Çarşamba günü saat 14 te Tophanede satınalma Komisyonunda 
pazarlığı yapılacaktır. Tahmin bedeli l l bin liradır. İlk temİMlı 
825 liradır. Şartnamesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanu· 
ni vesiknlnrile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. 

• • * 
İdareleri i tanbul Levazım amirliğine bağlı müessesat için 50fi 

ton yulafa kapalı zarfına verilen fiat pahalı a-örüldüğünden 
9 12·936 Çarşamba günü saat l t,30 da İstanbulda Tophanede 
~atınalma komisyonunda pazarlıkla yapılacaktır. Tah
min bedeli 31250 liradır. İlk teminatı 2343 lira 75 kuruştur. Şart
name ve nümuneleri komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

• • • 
İdareleri İs la nbul Levazım amirliğine bağlı müesseut için 400 

ton arpa kapalı zarfına verilen fiat pahalı görüldüğünden 9 Birinci 
kanun B36 çarşamba günü saat 15te İstanbulda Tophaııede 
Satınalma komisyonunda pazarlığı yapılacaktır. Tahmin bede.i 
yirmi bir bin iki yüz liradır. ilk teminatı bin beş yüz doksan liradır. 
İsteklilerin kanuni vesikalarile belli saatte Komisyona gelmeleri. 

Marmara Üssübahri Satına\ma Komisyonundan: 

Cinsi Kilosu Tahmini tutarı 
Lira K. 

Kuru fasulye 60.000 7800 00 
Komutanlık Deniz erleri ihtiyacı için yukarda cins, miktarı ve 

tahmini tutarı yazılı fasulye 27-11-936 tarihinde yapılan eksiltme
sinde fiat gali görüldüğünden yeniden 7-12-936 pazarteei günü 
saat 11 de pazarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin 585 lira ilk te· 
minatlarile birJikte muayyen saatte Tersane kapııındaki Komis
yona müracaatları. 

İzmir Müstahkem Mevki Satınalma Komisyonundan: 

Kapalı zarfla münakasada bulunan 161 ton una teklif edilen 
fiat gali görülmüştür. Pazarlıkla alınacaktır. Tahınin edilen be
deli 18998 lira ilk teminatı 1424 lira 85 kuruştur. ihalesi 8-12-936 
salı günü saat 14 tedir. Evsaf ve şeraiti hergün komiıyonda gö
rülebilir. Eksiltmeye iştirak edeceklerin Ticaret odasında kayid
li olmaları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
maddelerinde yazılı vesikaları ile birlikte ihale a-ün ve saatinde 
lzmir Miistahkem Mevki Satınalma Komisyonuna müracaaUeri. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürliiğü 

Satın Alma Komisyonundan: 

Yevmiye 15 - 25 kilo sığır eti 
Tahmin edilen bedeli (1006) lira (2S) kuruş olan yukarıda mik

darı ve cinsi yaulı etin askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 21-12-1936 tarihinde pazarteıi günü saat 
14 de pazarlık ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak ko
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olarak (75) lira 
(47) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve
saike mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

• • • 
Aygır deposu için 37000 kilo beyaz yulaf alınacaktır. Bak: İs

tanbul Belediyesi İlanlarına. 

İDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No 3 \'e 4 
Galatat Perşembe pazarı 

iLAN ŞARTLARI 
İdarehanemizde görüşülur 

Telegr.: İst. MÜNAKASA 
Telefon: 42425 

Posta kutusu N. 1261 

4 Birinci kanun 1936 

2-İnşaat- Tamirat·Naiıa işleri veMalzenıesi-Harita 

Samsun Vilayeti Daimi Encümeninden: 

Çarşamba - Terme yolununda menfez inşa&tı 
1- Çarşamba - Terme yolunun l + 245 kilometresinde 2 

ınetre açıklıkınd.- yeniden yapılacak beton arme menfez Birinci 
kanunun IO uncu Perşembe günii saat 15 Vilayet Daimi Encüme
ninde pazarlık suretile ih<ıle edilecektir. 

2- Muhammen bedeli 720 lira 18 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminatı 54 liradır. Teminat İş Bankasına yatı

rılarak makbuz ibraz edilmesi şarttır. 
4 Ekıiltmeye girecekler cari sene içinde Ticaret odasında 

kayıtlı olduğuna dair vesika ile beraber bu işi yapabileceğine 

dair Vilayet Nafıa Müdürlüğünden musaddak vesika ibraz edecek
lerdir. 

5- Pazarlık 2490 sayılı artırma, eksiltme, ihale kanunu hü
kümlerine göredir. 

6- Şartname ve keşif evrakı Vilayet Daimi Encümen kale· 
minde ve Vilayet Nafıa Müdürlüğündcdll'. İdiyenler her gün a-ö
rebilirler. 

• * • 
Nışantaşı su memurluğu için ahşap kulübe yaptmlacı.ıktır. 

Bak; İstanbul Be lediyesi ilanlarına. 

* • • 
Devlt>t Demiryslları için 870000 adet adi tuğla, 45000 adet mar

silya tipi kiremit ve 300 adet çatı kiremiti alınacaktır. Bak: Müte
ferrik sütununda 1). D. Y. idaresinin ilanlarına. 

3-İlaçlar, Klinik ve İspençiyari alftt: 
• • • 

Cerrahpaşa haııkaUes: için 110 kalem atat ve edevat alına-
ahnacaktır. Bak: İstanbul Belediyesi ilanlarına. 

4-Elektrik Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

Havza Belediyesinden: 

Nafıa Vekaletinden tasdikli proje mucibince kasabamızda ya· 
pılacak -bina ve direkler haric· 14635 lira bedeli keşifli elektrik 
tesisatırnızın kapalı zarfla yapılan münakasasına taJib çıkmadı
ğından tesisatın 20 gün müddetle ve pazarlıkla t ')plan \'eya ayrı 
ayrı taliblerine evvelce yapılan ilan ve eksiltme kağıdı mucibin
ce ihalesine karar verilmiştir. 

isteklilerin şartname, plan ve -iiğer tafsilat için Havza Bele· 
diye Riya .... etine ve İstanbulda Şark apartımanında mühendis Ha
san Halete müracaatleri ve pazarlık ihale kararının 17-12-936 
perşembe günü saat 16,30 da Havza Belediye Encümeninde ve

rileceği ilan olunur. 

Çanakkale \ ilayeti Daimi Encümeninden: 

Yapılacak iş Keşif bedeli Muvakkat teminat 
Memleket hastanesi kalori-
fer ve sıcak su tesisatı. 11443 L. 72 858 L. 30 K. 

1 - - Bu iş 26-11-936 gününden itibaren bir ay içinde pazarlık 
suretile iıteklisine verilecektir. 

2- Keşif, proje ve şartnameleri İstanbul. Ankara ve Çanak-
kale Nafıa Müdürlüklerinde görülebilir. 

3 İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesaikle Çanııkkale 
Daimi Encümenine müracaatleri. 

Nafıa Bakanlığından: 

1- İstekJi çıkmamıt olan Ankara Sıyasal Bilgiler okulu ye
mek asansörü inıaatı ve tesisatı açık eksiltme müddeti 10 gün 

uzatılmıttır. 
Keşif bedeli 1265 liradır. 
2- Bu ışe ait evrak şunlardır. 
A- Eksiltm~ şartnameıi 
B - Mukavele projesi 
C - Keşifname 
D- Hususi tartname. 
lstiyenler bu evrakı yapı işleri umum müdürlüğünden alabi 

lirler. 
3 - Eksiltme 5-12-936 cumartesi günü saat 11 de Nafıa Ve-

kaletinde yapı işleri eksiltme komisyonu odasında açık eksiltme 
usulile yapılacaktır · 

4- Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 94 lira 88 kurut 

muvakkat teminat vermeleri ve yapı işlerinden alınmış ehliyet 
vesikası göstermeleri lazımdır . 

isteklilerin bu vesaiki havi zarfı 3üncü maddede yazılı saat
ten bir saat evveline k:ldar ekıilt me komisyonu reisliğine mak
buz mukabilinde .ermeleri muktazidir. 
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Sayfa 2 

Baıı binaıard • • * 
Beledıyeıi lı l a elektrik teı.isatı yaptırılacaktır. Bak: İstarıbul 

an arına. 

Devlet O •*• 
t B eınıryolları . d . . . . 
ır. ak: Mut f . 1 aresı ıçın bır elektrik motörü alınacak-

e errık süt d D unun a • D. Y. idaresinin ilanına. 

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

İstanbul Belediyesinden: 
Kilo 

80o 
~ Sabunlu k" 1 uvu ose e 
200 şaplı 

T Vakete " 
emizlik . 1 • " 

ve 'k ış erı hay t · · · nıı tarı Ya I , vana ı ıçın lüzum olan yukarda cıns 
tur B 21 ı oıa l · unların h . n ma zeme açık eksiltmeye konulmuş· 
Şartnamesi le epsıne 2600 lira bedel tahmin olunmuştur. 

«.ı ....... •• •• • • • 2490 N va"ım M"d·· l . . · lı kan d u ur ugunde l! orulebılır, lsteklıler 
~ınat makbuz un a Yazılı vesika ve l 95 liralık ilk te-

sı günü saat l~~:a m.ek.tubile beraber 2l·12-936 pazarte· 
daımı encümendP. bulunmalıdırlar. 

Cinai 
tstanbu) Yak fi o· kt" l'' y •• d ı ar ıre or ugun en: 

Miktarı Muhammen 
bedeli 

ilk tem. ihale gün 

11 kalenı b 
Pat· k ez. 

ıı a Anı . 
bezi p·. erıkan 

Mecınu 
186otı · 'J•rn 1 k biıelik 1 1 

, el· 
k 

ve abaı k metrodur 
uınaş ı 

Gureba h 

Lira kuruş 
10?85 00 

Lira K. 
7()3 88 21-12-936 

Pazartesi 
saat 15te 

zıh 11 k astanesine M 

k 
alern beı luıuınu olan yukarıda cins ve miktarı ya· 

çı arıtın Ve ku · 
B 

M ıştır lhal maş kapalı zarf usulile açık ek'lıltmeye 
a•ınud · ı- e Yuk d · n ur utü birı ar a ya'lıh gün ve saatte lstanbul Vakıflar 
aıne ve - asınd t k ş tekl'l nuınuneı . a oplanan komisyonda yapılaca tır art· 

1 er ıt90 erı her - l k ı · d .. -ı b' I' ı· teklif •ayılı k gun evazım a emın e goru e ı ır. s· 

ın. nıektubların .banunun hrifatı veçhile vesaiki haiz olarak 
ısyon R' ı ı ı ıle .. 1Yasetine a e saatinderı bir saat evveline kadar ko· 

il. goknderilecek ... nıkakbuz mukabiiinde vum.leri laıımdır. Posta 
ne ad .. ,e t hl ler k ar gelnıiş b u ar gene ihale saatinden bi saat evve-

abul edılınez. ulunınaları meşruttur. Posta ile olan gecikme· 

Vekal t Adliye Vekaletinden: 
nanı e . t ve leın . 
ve d'=•nde Yazıtı yız .mahkemesi odacı ve müstahdemlerine şart· 

'•er b~t- Şeraıt . . d • 'l k Üzere 
97 

u un nı ıçın e yalnız kumaşı Veırnletten verı me 
nıu,t takını el~~raf ve malzemesi müteahhide ait bulunmak 

r.,u'h· ıse ve kasketin diktirilmesi eksiltmeye konul· 
u arn 

lırıdır ınen hed l 
M ' e beher tak.m elbise 9 liradan mecmuu 874 

uvalckat 
11•ıne ı leıninat . 
Üzer ht\'azıın rnüdM . ınıktarı 65 lira 45 kuruştur. Bu işe ait şart· 
iştir:k .'~gün leva urıyetindendir. İsteklilerin şar~nameyi görmek 
rrıinat ıçın de 249~ın müdürlüğüne müracaatları ve eksiltmeye 
l5te V lllt~tup Veya sayılı kanunun 17inci maJdesi mucibince te
da1t· k ekalet bin ınakbuzlarile birlikte 18-12·fl36 pazartesi saat 

1 0ınisyona as~nda müteşekkil Levazım Müdürlüğü Odasın· 
'!!!!ıııo...... ınuracaatları 
-~ ' 

MUNAKASA GAZETESİ ,..........,. 

Milli Müdafaa Vekaleti Salınalma Komisyonundan: 

37 adet madeni barometre açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
Hepsinin tutarı 2960 liradır. E,·saf ve şartnamesi komisyondan 
parasız verilecektir. İhalesi 18-1·937 pazartesi günü saat 11 de
dir. İlk teminatı 222 liradır. Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulu
nanlar 2·l90 sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerinde istenen belge
lerle birlikte eksiltme gün ve vaktında M. M. V. satınalma ko
misyonuna gelsinler. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satın Alına Komisyonundan: 

2 adet aleminyumdan yapılmış mükessef hamızı 
azot deposu : 

Tahmin edilen bedeli (2650) lira olan yukarıda mikdarı ve 
cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın 
Alma Komisyonunda 18-11·937 tarihinde paı.artesi günü saat 14 
de açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname pıtras1z olarak 
komisyondan verilir . Talihlerin muvakkat teminat olan (198) lira 
l75) kuruş ve '2-lHO numaralı kanunun 2 ve 3 ın.ıddelerindeki ve
saikle mezkür gün ve saatte komisyona müracaattan. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: 

Marmara Üssübahri Satınalma 
Cinsi 

7. M. Potrel 18 lik NP. 193 adet 
7. M. U. Demiri Hi lık NP. 582 adet 

Komisyonundon: 
Kilosu Tah:-1ini tutarı 

29587 
76592 

Lira Ku. 
2514 90 
6983 28 

Komutanlık ihtiyacı için yu'..:arıda cins, miktnrı ve tutarları 
yazılı 2 kalem malzeme 26-11-936 tarihinde yapılan eksiltmesinde 
talip çıkmadığından yeniden pazarlıkla 7-12-93() pazartesi günü 
saat 1 J te eksiltmesi yapılacaktır. İsteklilerin 705 lira ()2 kuruş
luk teminatlarile birlikte İzmitle Tersane kapısındaki konıisyonu-
11':Uza muayyen saatte müracaatları 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 

Umum İdaresinden : 

Muhammen bedelterile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 7 
grup malzeme her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere hizalarında 
yazılı gün ve saatlerde Haydarpaşada 1 inci işletme komisyonu 
tarafından açık eksiltme ile satınalınacaktır. 

İsteklilerin malzeme İ\izalarında yazılı muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve kanunun 4üncü maddesi mu· 
cibince işe girmeye manii kanuni bulunmadığına dair beyanname 
vermeleri lazımdır . Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada 1 inci 
işletme komisyonu tarafından parasız olarak verilmektedir. 

1 7,200 M3 çam azmanı muhammen bedeli 288 iira ve mu-
vakkat teminatı 21 lira 60 kuruş olup 21-12·93() pazartesi günü 
saat 10da. 

2- l adet cereyanı daimi elektrik molörü muhamnwn bedeli 
395 lira ve mu akkat teminatı 29 lira 65 kuruş olup 21-12-93{) 
pazartesi günü saat IOda. 

3- 87000 adet adi tuğla muhammen bedeli 5H5 lira 50 kuruş 
ve muvakkat teminatı 42 lira 45 kuruş olup 21-12-936 pazartesi 
günü saat IOda. 

4- 45000 adet Marsilya biçimi \. iremit 300 adet Marsilya bi
çimi çatı kiremidi muhammen bedeli 1704 lira (i0 kuruş ve mu· 
vakkat teminatı 127 lira 85 kuruş olup 'l l · 12·936 pazartesi günü 
saat !Oda. 

5- 625 rulo ala cins karton bitüme (~6.30 ve 40 kiloluk) •nu
hammen bedeli 3869 lira 25 kuruş ve muvakkat teminatı 290 
lira 20 kuruş olup 21-12-936 pazartesi günü saat !Oda. 

6- 10 adet delme makinesi, 10 adet el testere makinesi mu
hammen bedeli 2150 lira ve muvakkat teminatı 1 1 lira 25 kuruş 
olup 24·12-936 perşembe günü saat !Oda. 

rına girişmek için fiatların bir 
az düşmesini beklemektecıirler. 
Şimdilik, yalnız fiatları elveriş· 
li ol n partiler üzerinden mu· 
amele yapıldığı bildiriliyor. 

Bununla beraber geçen aylar 
içinde bir hayli partiler üzerin
de hatta iyi fiatlarla işler ya· 
pıldığı da haber verilmektedir. 
Muamele gören bu partiler bil· 
hassa İzmir tütünleridir. Ger
çekten bazı firmalar İzmir tü
tünlerine karşı büyük bir taleb 
göstermişlerdir. Yeni rekolte 
yüksek kalitede İzmir tütünleri 
kilosu 1,20-1,40 filorine kadar 

(Suite de la 

t Birinci kanun ~ 

alıcı bulabilmi , lerdir. Orta ka· 
litede mallar ise daha az taleb 
olmuştur. Buna rağm~n eylül 
sonunda dclhi yalnız az miktar· 
da İzmir tütünlerinden stok 
kaydedilmiştir. Geçen rekolte· 
den bir mi kar İzmir tütünü de 
iyi fiatlarla satılmıştır. 

Tütünlerimizden Gönen, Taş· 
ova ve Samsun tütünlerine de 
alaka gösterilmiştir. Ayni veÇ" 
hile, yüksek kalitede Yunan 
tütünleri de ı;orulmuştur. Pi ya• 
sada Bulgar tütünlerine fazla 
alaka görülmemiştir. 

premiere page 

379 Seulement toile de decatire a l'u-
sage de l'industrie textile. 

389 Seulement toile grasse et pour fil. 
tr~. 

408 Contre exportation de tapis. 

412 A 
419 

1, B l. 

469 B. 
472 
524 A 3. 

Contrt exportation de tapis. 
A l'exclusion du ciment fondu. 

Seulement plics et tordus. 

52H A Seulement les tuyaux dont le dia · 
metre interieur est inferieur a 14 
cenlim . el l'epaisseur moıns de 6 
millimet .. es. 

52H B. Les tuyaux cousus ousoudcs, dont 
le diametre interieur eıt de 9,5 
(inclus) a 76,25 (inclus) millimClres 

656 A l'exclusion des machines pour 
couper le ~apier 

657 Selon les conditions du decret-loi 
No. 2 5155 

()58 A l'exclusion des objets mention· 
nes a la liste KL. 

()(j() 

664 

665 

A l'exclusion des machines a coudre. 
Seulement les machines de decor· 
ticage et leurs boules. 
S ~ ulement les compresseurs. 
A l'exclusion de ceux ınentionneea 
a la liste KL. 

6662 c. o. 
()94 B, C 2. 
695 A. 
7U V. 
745 A. 

Seulement les crayons 
A l'exclusion Je ceux 
l'hygiene. 

deslincı :i 

7[>() Seulemenl acide carbonique. 
En general, Hoffe, toile, flanelle, emp

loyee dans les installations des 
imprimeris et des üsines. 

Liste du Ministere de l' Agriculture 

1 a 16 (16 inclus) 
71 c. 
151-155 (155 inclus) 
157 Seulement ceux pour l ' cnıemence· 

ment. 

" " " " ~ 
6. Nakliyat: -o;;::ıB .. %:::::::~~~~~~~~~~ 

oşaltma . Yükletme v .s 

7- 2000 şişe telgraf mürekkebi muhammen bedel: 85 l lira 
ve muvakkat teminatı 64 lira 5 kuruş 24-12·9.-\f} perşembe günü 

saat 10. 

158 
197 
198 
223 

,, " " " 
" " ,, " 

L'autorisation pour la semence de 

S Samsun inhisarı B "d'" l" ~d 
. •ınsun İn . ar aşmu ur ugun en : 
••kele1• hısarlar B _ 
lerin i~ne Ve o iskele! aşmudürlüğu ambarlarından veya Gümrük 
talibi a~e larihind .e~den ambarlara taşınacak yaprak tütün
ler h ne ~halesi İcraenk ıtıbaren bir sene müddetle zuhur ede~ek 

ergun B ılınac · d · · .. k · · ihale . . aşınüd-
1
..• agın an şartnamesını gorme ıstı yen· 

•çın t · ur UO'e .. d kl · · b' ı· l tninat ayın tdil 6 _ muracaat e ece erı gı ı ta ıp o anlar 
olunu llkçalarile t~. l;:, Kanunuevvel 1936 günü saat 15 te te· 

r n ısarlar Başmüdürlüğüne müracaatları ilan 

%::: 

7 ·l<ereste t 
~~:__ 

• 
Devlet De . • • 

caktır. Bak: ınıryolları ida ... 
Müteferrik .. resı ıçın 7200 m3 çam azmanı alına 

sutununda D D y "ıda . . ·1· · · · re!'lının ı anına 

Karaağa • * • 
Bak: lstanb çl müessesatı için muhtelif b u BeleJiyes'ı 

1
• oyda kereste alınacaktır. 
lanlarına. 

- ...... ıiıılıiiiö...;._-

İstanbul Belediyesinden: 
Caddeleri • 

lüzumu olan 1~çlarnak ve noksanları ikmal etmek üzere 

eksiltmeğe ko 
1 

tane çinar ağacile 500 tane kazık açık 
nu muşt B h . O . 

tahmin oJunm t ur. unların epsıne l 00 lıra bedel 

;ülebiHr. İste:l~J~;· Şar~namesi levazu~ müdürlüğünde gö 

k b
.
1 

b b 75 lıralık ilk temınat makbuz veya 
me t~ ı e era er 21·l2 936 t · .. .. 1 d • pazar esı gunu saat 4 e 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

• * * 
İtfaiye müd. için 9 kalem malzeme ve fen heyetlerine de ter

sim malzemesi alınacaktır. Bak: İstanbul Belediyesi İlanlarına. 

Piyasa Haberleri 
(Birinci sahifeden devam) 

lınca, masraf ta azalmış oldu· 
~undan eşya hamal ücretlerin· 1 

de ton bıışına 50 kuruş bir ten· 
zilat yapmağa imkan bulmuş 
ve bunu derhal yapmııtır. 

tarafına ıatış yapmaktadır ve 
elde pek az stok kalmıştır. 

Bunlarin da kısa bir müddet 
zarfında ihraç edileceği umul
maktadır. 

256 
258 
259 
364 A. 
622 
631 

650 
664 

760 

la betterave n ' est donne qu'aux 
institutions dependantes du Minis
tere de l' Agriculture et aux Fab· 
riques de Sucre. 

Seulement ceux employes danı 
l' agriculture. 

A l' exclusion des machines de dc
corticage et leurs boules. 
Seulement ceux employcs dans l'a· 
griculture. 

Eğlence yerlerinden 

alıman rüsum 

Eğlence yerlerinden alınan 

Belediye rüsumu şimdiye ka· 
dar gayrisafi iradın altı misli 
esas üzerine tahsil edilmekte 
idi. Yeni emlak tahriri yapılan 
ınıntakalarda emlak yeni gay
risafi iradlar konulduğundan bu 
eski usülün tatbik edilnıiyerek 
yeni iradın altı misline lubiya t 
resminin alınması alakadar şu · 
belere bildirilmiştir. 

Yeni afyon mahsulünün alın

muına bu ay sonun:ı kadar 
devam edilecektir. 

Almanyaya ne kadar tütün 

sattık 

Liste 

23 c. 
234 D. 
631 

du Minisıtere de l 'Hygiene 

A l'exclusion de ceux employeı 

dans l' agriculture. 

Tütünlerimizin en büyük 
müşterilerinden olan Almanyanın 
tütün piyasası hakkında şu ma-

745 A. 

760 

lümat verilmektedir: 769 
Birçok büyük firmalar, fazla 783 

miktarda tütün mubayaasın- 803 
dan bu yıl biraz çekingen bu· 806 
lunmakl!ldır. Bu firmalar, mü- 807 
bayaalarına geçen yıllar ağus- 808 

Afyon sab~ımız ~os ve eylul aylarında başlar- 80» 

B 
en, bu yıl bu kaideye riayet 81 t 

u sene afyon ihracatımız etmemişlerdir. Bunun sebeb·ı 814 
çok iyi gitmektedir. Bu seneki · ·h 

l 
. ıstı sal memleketlerinde bu yıl 

satış ar lnhisarın kuruluşundan k ı 822 

beri en yük~k miktarı teşkil lunda bir kanaat beslenmesidir. 
etmektedir. B 853 B u itibarla Almanyadaki alaka· • 

Seulement ceux pour les besoins 
hygien iques. 
A l'exclusion de ceux employcs 
dans l 'agricnlture. 

re o lelerin büyük olduğu yo· 1 823 

Afyon inbiaara dünyanın h!i!r dar büyük alıcılar mübayaala- 854 
l...~~--... .-.............................................. lllİll .... 111111111 ..... .iiı. ........... .;~.;llliiiiiiiilllİİİİİıi~;:;.~İllllil. .. ..iıı_....:~~--~Le~s~p~a~quets de bandase pour ı .. 



4 Birinci kanun 

premiers soins des ble!!ses, autre · 
ment dits "paquets de guerre.,, le• 
appareils et les liquides de denico
tinisation. 

Liste du Ministere de la Defense Nationale 

640 
641 
678 

Uste du Ministere des Finances 

352 
- Les installations et les machines a impor

ter par les etablissements industriels q ui seront 
fondes ou agrandis et les etablissements d' ex
ploıtation. 

Les objets, ayant un caractere de reclame a 
etre exposes ou distribues gratuitement par les 
etablissements et les maisons de commerce, des 
imprimes tels que tracts ete. pour les foireıı et 
l'urbanisme susceptibles d'interesser lcs etablis
sements de l'etranger. ainsi que lecı objets, arri
ves en guise de donation aux communautes, aux 
associations de bienfaisance et sportifs et aux 
etablissements publics. 

Les articles devant arriver de l'etranger 
pour la production et l'extraction de minerais. 

- Des fournitures, telles que cheques et 1.:ar
nets. qui do iv"r.t etre necessairement uniformes 
et employes dans leurs operations interieures 
par )es succursales des etablissements dont les 
sieges se trouvent a l'etranger. ou des etablisse
ment.s etrangers qui sont geres par leurs agents 
geııeraux de Turquie, ainsi que les billets des 
moyens de transport, que les agences de voyage 
se clıargent reciproquement de veııdre , peuvent 
etre inıportes & \ ec l'autorisation du Ministere de 
l' Economie, a condition de ne pas donner de 
devises echange. 

Le Ministere de l'Hygiene et de r Assistance 
Sociale peut autoriser, suivant lcs dispositions 
de l'arHcle 4, l'importation des matieres qui sont 
necessaires a l' hygiene publique et qui ne sont 
pas mentionnees dans la liste V. 

' 'Liste A,. annexee an Decret·Loi sur le 

Regim(' General cles lmportations 

No: dıı Tarif Observation' 
2-l 
26 
.t2 

MÜNAKASA GAZETESİ 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: -- ----- -- ~-
34.000 metre beyaz yağlı kan.ıviçe 

20.000 ,, yeşil yağlı ,, 
1 - Yukarıda cins ve mikdarı ya ıılı 2 kalem malze

me şartnamesi mucibine~ pazarlıklıt satın alınacaktır. 
2 - Pa ~arlık 9- 12 936 tarihine raslıyan çarşamba gü- ı 

nü saat 16 da Kab:ıtaşta Levazım v ! Mubaya:ıt Şube· 
sindeki Alım komisyonunda yapılacaktır . \ 

3 - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 

şubeden alınabilir. ı 
1 4- İsteklilerin pazarlık için i:etyin olunan gün ve sa· 

atte yiide 7,5 g~verı ne pıralar!yle birlikte adı geçen 

!komisyona gelmeleri ilar. olu~ur. "3143,, 441 3-4 

• * • 

f ratelli S P(RCO 
Galata Gümrükleri karş mnda 

Hürdaverdigar Han. 
Telefon: 44792 

Amsterdam - Kompani Roıal 

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

VULCANUS yük alır 5·8 lci ka. 

HERMES ,, 9 12 ,, 

Necrlandez kompanyasının 1 - Şartnamesi mucibince 5000 kilo vakum yagı pa-
zarlıkla satın alınacaktır nehri vapurları limanlar i rin 

2·- Pazarlık 5-12-936 tarihine rastlıyan cumartesi gü- hususi ve seri seferler. 

nü saat t 1 de Kabataşda levazım ve mubayaat Şubesin-
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 1 dBütü'Kn limanlar için Neer· 

Ş 'ln ez umpanyaıı ile anlaşıl · 
3 artna~:ler parasız olarclk her gün sözü geçen mak suretile bütün dünya li-

şubeden alın~bıhr . . . . .. manları için doğru kon~imen· 
4 - Isteklıler pazarlık ıçın tayın edılen gun ve saatte tolar veri lir. 

yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen komis· 1 İTHALAT SERVİSi 
yona gelmeleri ilan olunur. (3184) 444 3.3 

• * • 
1- Muhtelif ebatta 32000 top sigara kağıdı şartna

mesi mucibince pazarlıkla satın ahnacaktır. 
2 - Pazarlık 22-12·936 tarihine rastlayan salı günü 

saat 15te Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki 
alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 Bu pazarlığı evvelce İdaremize muvafık sigara 
kağıdı vermiş olanlarla iha' e gününden evvel getirecek
leri nümuneleri bilmuayene muvafık çıkacak yeni talib· 

ler girebilecektir. 
4 - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 

te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko

misyona gelmeleri ilan olunur. (.1228) 457 2 - 4 

-
İstanbul Belediyesi ilanları 

Burgaz, Varna, Köıtence için 

hareket. 
AGAMEMNON 9· 12-936 ya doğru 

ltalyan Seyahat Kumpanyası 

Dünya .seyahat teşkilatı 
Götürü seyahat 

Otellerde oda tutulması 

Deniz yolu biletleri 
Hava yolu ,, 

Demiryolları ,. 
. Bagajların sigortası 
ltalyan demir yollarında 
yüzde 50 tenzilat 

Galata Gümrükleri karşısında 
Hudaverdigar han 

Telefon : ·U792 
daFRATELLI SPERCO 
nezdinde C. 1. T. ye müra · 

caet olunur. . 
Nippon Yusen Kaisah 

Sayfa 3 

Borsa - Piyasa 

2 - 12 - 1936 

Borsa Parası 

ı t• rlıı 
1 1 Jolcır 

~O Fransız 1 r. 
20 I ırct 
~ı lkl\ıl, 1 r. 
:.!O Drnhmı 

20 1 vıçrc 1 r. 

20 Leva 

ı Florın 

20 Çl'k kron ı 

ı A vllstıtr\ a ~ı 

t ~hır!, 

1 Zloti 
1 l'ın00 

20 l.l'\'d 

20 Dınar 
20 lsH•ç- ı,ronu 

\lı~ 

14,-
1-2, 
117, 
ır •. 
~~. 

li:I,-

';~, 

20,-
2.l, 

1!1,-
2'), 

12, 

aı. 

1 1 urk ,, ı ıını . ı,ı2, 

l Bnnkııot < ı il. 0:ın, 

Çekler 

Lonclra 
Nev \ ork 
Pnrı 
Mılnno 

Brukstl 
A ina 

Madrıd 

Bt rlııı 
\ nrı:o'a 
B ıdapcşı 

Bıtkr<'ş 

Bel r ııl 
Yokoh.ım ı 

Mosko'lia 
~lol.lıolm 

Esham 

asa in ~ ıın ·ıııo 

~l ı rk<'z ilaııı.a~ 

ı.-ı, 12Gü 
ı ,03.1 

l,Vıi:'\l 

ı,.! ı.ıi 

4,.1.;ı_.-, 

Jl)'\I' ,~. 

.l'l,4 1 .. --, 1 f I •) 

. \, '" 
:ı, t,:ı8[, 

\ ı; ılı 

l!İ, l :ı 

i,50 

~atıs 

.ı~ 

1 h, -

1 7, -
130,-
85.-

o):-i 1 

2.ı , 

r.ı>,

NJ, 

i.l, 

2 •1, -

20,50 

2.'1, -

14,
ı\) . 

:ı2-

. ,l:l,-

2'1:!, 

h.apnnı ~ 

fi l 6, 
0,7.ı ,) 
ti, 1 ,ı 
l ::i, ı 

l ,fl7 ) 

\ , l)~ ı-

4,.ıı 1 

1 ·~. (il) ) 

'· ı.ı .ı 
2,7i-:t 

>\, ,5 

:ı. ı ıs.-; 

73 /'. B. 
106 
107 

Karaağaç müessesatı için lüzumu olan muhtelif boyda 

kereste açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi ve lis
tesi levazım müdürlüğünde görülebilir. Bu kerestelerin 

hepsine 644 lira 50 kuruş fiat tahmin olunmuştur. istek

liler 2490 N.lı kanunda yazılı vesika ve 48 lira 
34 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
22-12·935 salı günü saat t 4 de Daimi Encümende bulun-

istikrazlar 
JAPON VAPUR KUMPANYASI 

Açılı~ 
2"2, G: ı 

'>t,20 
.!1 ,211 

Kapanı e 

109 
110 
1 il 
113 
122 
127 
128 
145 
146 
147 
277 A. 

277 B. 
277 v. 

A l'exclusion de la gommine ara
bique. 

ma 'ıdırlar. (M) 478 
• • • 

Vilayet aygır deposu için lüzumu olan 37 bin kilo be
yaz yulaf açık eksiltmeye konulmuştur. Bir kilo yulafa 6 
kuruş 50 santim fiat tahmin olun!lluştur. Şartnamesi leva· 
7ım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N.Jı kanunda 
yazılı vesika ve 180 lira 38 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 21-12-936 pazartesi günü saat 
14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ) 477 

* * * 
Takım Beher takımın 

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

Pire, Marsilya, Valansiya, Li 
verpool için Hareket 

(doğ"ru ve aktarmasız) 

TOYOOKA MARU 18-12-936 

DAKAR MARU 18-1 937 

DURHAN MARU 18·2-937 ye 
doğru. 

1 ıırk hor• ı 1 'n<l. 
• il pc" 

• . il 'ad. 
1 stıkraz1 ılahllı 

Tahvilat 

Anadolu 1 pc ın 
• 1') 1 \ .ıd. 

• JI peşııı 

11 mel. 
mil. '.ı. 

tr:-, 

Açılı 

~n. tıv 

~ 1. 1 ' 

H. 
l>,-;u 

4:ı, 1u 

22,2rı 

21,:.0' 
21," 1 
~7, 

"· ·ıpaı 1 

4 ,ıU 

41, 

44, 
a:-, .o 
4:l,7l 

277 T. 

A l'excluıion de la gommine adra
gante. 
A l'excluıion des gommines Copal, 
ıtyrax, }'elemi les baumes de Ca
nada, Tolmel et la resine de Benzoe. 

tahmin bed. 

288 Hademe elbisesi l 4 lira DENİZ POSTALARI 
309 
341 c. 

342 B. 

Seulement carton plat, ordinaire, 

non poli . 
A l'exclusion de ceux dont le poids 
est superieur a 800 gramınes par 
metre carre. 

35 manto kadın hademeleri ıçın 14 lira 
30 Kimyahane memurları için iş gömleği 4 lira 

377 c -ı 
04 
E 

Yukarda cins ve miktarlarile beherinin tahmin be· 

deli yazılı elbiıe, manto ve gömlek açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlilğünde görülür. İs
teklilerin 2190 N.lı kanunda yazılı . vesika ve 348, 15 lira· 
lık muvakkat teminat makbuz veya mektubile birlikte 
21- t ?.-936 tarihli pazartesi günü saat 14 de Daimi Encü~ 

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

mende bulunmalıdırlar, (B) 476 . -
F 

(a suivrc) 
* * • 

Muham. İlk 
bedeli teminatı 

Hareket edecek vapurları · ı 1 , CIL C A çarş . 16 bir. kan. sut. 

ISEO cumartesi 5 birinci kan. 17 Pire, Napoli, Marsilya,Ge-
itfaiye müdürlüğü için lüzümu olan 1• . 1 onva. 

saat 17 Sclanik, Midilli. zmır 

İstanbul Vilay~ti Nafia 

Müdürlüğünden 

Q kalem malzeme 
M kez ve şuabat fen heyetlerine lü

245 18,38 Pire, Patras, Brindızi, Vene- PRAGA çarş. 16 birinci kan. 
dik, Trieste. saat 17 Burgaz, Varna, Kös-

zümu olan tersim levazımı 60 4 50 AV ANTİNO 7 pazart, bir. kan. tence. 
saat 12 İzmi r, Selanik, Pire, QUlRINAL per4. 17 birin. kan. Cerrahpaşa hastahanesi laboratuvarı· 

na lüzumu olan 1 t O kalem alat ve 
Patras, Napoli, Marsilya, Ce· saat 20 Pire, Brindizi, Vene

dik, Trieste. 
edevat .449 33 68 nova 
Eminonü K ve B Ş M" d" ı·· v " b' ASSiRiA carş. 9 bir. kan. saat 

7• l 2·9 36 pazartesi günü saat 16 da İstanbulda Nafıa ·1 K" · k · · · u ur ugu ına· v M"d'" l .. v • • d sı e uçü pazar ve Alemdar Nahiye 17 Burgaz, arna, Köstence 
. u u.r ugu~ e ı_ 14. 1 lira keşif bedeli İstanbul kuduz teda· d l ki Odesa. v t t k mü ür Ü eri binalarına yaptırılacak 
ı evı amıra ı ıçm e siltmeye konulmuştur. elektrik tesisatı 199 02 CEUO perş. 10 bir. kan. saat 

... Muk~vele'. eksill~e .~~yın~ırlık işleri genel hnsusi şart· 14 93 
20 (Galata rıhtımından) Pire, 

·•amelerı proje, keşıf hulasasıyle buna müteferri diğer Nişantaşı su memurluğu için yaptırıla· Brindiıi , Venedik' Trieete. 

~"rak dairesi de görülecektir. Muvakkat teminat 37 lira · ' cak ahşap külübe 173 85 13 04 MERANO perş. 10 bir. kan. 
dır. Yukarda muhammen bedelleri yazılı tamir ve malze· saat 17 Burgaz, Varna, Kös· 

İsteklilerin teklif mektublarını ve en az IOOO liralık me ayrı ayrı pazarlığa konulmuşlardır. Şartname ve ke- tence. 

ALBANO perş. 17 birinri kan. 
saat 17 Burgaz, Varna, Kös
tencc, Novorosisk, Batum 

' Trabzon, Samsun. Varna, 
Burgaz 

BOLSENA cumart. 19 bir. kiin. 
saat l 7 Sel inik Midilli, İz
mir, Pire, Patras, Brindizi, 
Venedik, Trieste. 

b . b şif evrakları Encümen kaleminde görülebilir. İstekliler hi- CALDEA perş. 10 birinci kan. 
U ışe enzer iş yaptığına dair göstereceği vesika üzeri- saat 17 Kavala, Selanik, Go-

ne Nafıa Müdürlüğünden almış olduğu müteahhitlik ve zalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile los, Pire, Patras, Aysaranda İmtiyaz sahibi ve yazı işleri 
Ticaret Odası vesikalariyle 7 -12·936 pazartesi günü saat beraber 8-12-936 salı giinü saat 14 de daimi encümende Brindizi Ankona, Venedik, Direktörü: İsmail Girit 
16 d fıa Müdürlu- üne etmeleri. (30

6 
l) 

428 
bulunmalıdırlar. (B) 475 Trieste. Basıldığı yer: ARTUN Basımevı 
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ABONNEMENTS · 
Ville et p . · 

rovınce 3 Moıs 
6 Ptrs, 450 

12 n ,, 850 
" n 1500 

Etranger: l''~ 
w moıs Ptrı. 2700 

l --P o e No. Ptrs. S 
ur la Public' . ' a l' Ad . ~te ı adresser 

--- ınınııtration ------
----

-~--
---~ 

-~:- --· - --- -- - --

•• 
MUNAKASA 

. 
GAZETESi 

Journal Quotidien des Adjudications 

- -

ADMINISTRA., ıu~ 

Y oghourtchou H::ı 
l er Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T elefone: 42425 

Boite Postale N. 1261 

Adresse Telegraphique: 

latanbul - MÜNAKASA 

- - - ---=-=-=--~=======--=='-======-- --- -=-=-=-,,----=--.,,---=~--,-,=-==c--o-"'===================-

- T ableau Synoptique des Adjudications t 
---~::::!~~~~~=~~~~~~:::::::::::~~~~~=-=---'"==.!~-~ ·~ 

• 

ı Jet de l' d' ""!'!'!~~~~~~~ 
- a JUdication JPrix est. ı Caut. , ,G7nr~ 1 d d d f C h d Ch 1 Date 1 1-leure ~. 

Avis et Communiquees 
, Prov. d adıudıc . Lieu 'a ju ication. a ier es arges • 1 1 Avis aux proprietair&S de fabriques de tissage, 

de tricotage et de bas 
ıı 

Coııstrucr Tr ıon-R· C avaux Pubr eparation-
onstruction ~c -Materiel de 

Briqu artographie 
es Otd' . 

T uile tnaıtes : 8700 .. 8 lype Ma . O pıeces-
ceı T uilcs ld rsetlle : 45000 . ' , · . p pte-

ı ı ı ces. our toit : 300 i. 
Construcr p e-

ıon d' 
d'unc une ateh 

.... 

• , KM Portee d e Cnıenfez ?) 
. 1+245 e 2 . ~; eh de ( metres au 

C aırıba-Th " rout T , onstr . erıne. e char-
Uclıon d' N· h Unc 

'·" ıı ıc antach &ııfrite e. en bois a 
! 

HabilJenıent 
- Ch Tissus-c ~ussures 

Cuir uırs. 
' savonneux . 

1 ıılun : 300 . 80() kil 
kilos kilos V 0~ - Cuir a 

:.ı Batiste · . . acııette : 200 
·'J ' aınerıcain~ t . 
~ , Pour cost • oıle p 
.J " • unıe t our py· t ınetres. e c. : 11 1 ıama, 

ı Confectio d ots 18600 
,, n e 97 

·' tes Pour 1 coııtuın 
1 de casR t' es huissie es et casquet-

• a ıo rs d . 
" taife ııer n et du M· .u trı bunal 

·1 a fournie ınıstcre (l' e-
J Par le M· . 
,: InstaU . ınıstere) 

d'E atıon et 
. d 1ectricite Materiel 

'. ıı e Cbauffa'g:e Gaz, 
·~ ıı Moteur .1 Central 

ı e ecı · 
P.. rıque . 

1 •ece a Cou 
hııla(Jati~n e[ tant Continu : 1 

1 fiav:ı:a ( . tctrique 
lnatıliatio aı.). du bourg de 

' d' n c!e L 
' eau eh Cuauf~ 
· ' · aud · ı:e c ·• aı.). e a l'hô . entral et 

. 

. ~ 

. • 

ı: 
.ı ,, 
~ ., 

lnstallatio Pltal regional 
ns ·ı 

li 1 ccrt~ins . e ectrique , 
rııtaHat· ıııııneubj s a faire dans 

ıon d' es. 
ııas a I' . Un ınonte- h 
" ecole c •r -ıUes (aj ) de8 S . ~e Pour re-

. . cıences Politi-

Bois de C 
Planch onstrucr 

es, Pot ıon-
Bois de eh eau'C ete 

d atpente 
(A. e I<ar11 h 11°ur I' · t 

Zrııan ?) ;g ateh. e •blisaement~ 
e Sapirı; 7200 

T ın3. 
ravaux d'I ------' 

~ p tnpriın . 
., . apet . erıe-

M erıe 
ateriel d 

tech · e <lessin 

565 50 42,45 et Publique I.Com. E.xploit. Ch.Fer .Et.H.pacha 

et 1704 60 127,85 

720 18 54 Gre a gre Com. Perm. Vilayet Samsoum. 

173 85 13 04 ,, Com. Perm. Municipalite Istanbul. 

Direclion Trav. Publics Samsoun. 

Secret. Municipalite [stanbul. 

2600 - 195 - Publique Com. Perm. Municipalite lstanbul. Dir. Econom. Municipalite fstanbul. 

10185 - 763 88 Pli ~ach. Direction Vakoufs d'lstanbul. 

874 - 65 45 PLJblique Economat Ministere Justice Ank. 

395 - 29 65 Publique l.Com.Expl.Ch.Fer Et.Haydarpacha. 

14635 - 1 
- Gre a gre Municipalite de Havza. 

11443 72 858 30 
" 

Com. Perm. Vilayet Tchanakkale. 

Economat Vakoufs [slanbul. 

·-~-~---~---

Min.HaYza-lng. ıH. Halet app . Chark 
Taxim. 

Oir. Trav. Publics Istanbul Ankara 
T ckanakkale. 

199 02 14 93 " 
Com. Perm. Municipalite [stanbul. Com. Perm. Municipalite [stanbul. 

1265 - 94 88 Publique :Dep. Constr. Min. Tr:ı.v. Publics. Dep . Constr. Min. Trav. Publics. 

644 50 48 34 Publique Com. Perm. Municipalite [stanbul. Oir. Econom. Municipalite lstanbul. 

288 - 21 60 ,, I.Com,E.xpl.Ch.FerEtat Haydarpacha ------- ··--------- ,~~--

J Il est porte iı la connaissance de ceux qui ont bes01 

de files de coton, d'avoir a s 'adresser au Monopole dı 
\ stupefiants, 4eme Vakif Han a latanbul et de faire t~ 

reği stre leurs besoins 
1 

21-12-36 ıo - , ~~~_,,,"il!!"~-.~~~~'!'!!!!"!'!'!!!!"!'!'!!!!"!'!'!!!!"!!""!"'_~'!"!'!"! .... """!'_~~~~ 
1 

Lois, Decrets lois, Traites de Commer~ 
r 

10-12-36 ıs - Liste A annexee au Decret·Loi du Regime 

8-12-36 14 -

21-12-36 14 

21-12-36 15-

18-12-36 lj 

21-12-36 10 -

17-12-36 16 30 

1 mois apart 26~11-36 

8-12-36 M -

5-12-36 11 -

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

22-12-36 14 -

21-12-36 10 -

General des lmportations 

(Journal Officiel No. 3465 d1.1 21-11-1936) 

733· 744 (inclus) 
745 B, C. 
747 
748 

749 A, B, C. 
750-755 (inclus) 
756 A. 

-7 

B. Seulement acetylene 

C. SeuJement gaz d 'ammoniaque li · 

D. 
757 

758 
759 
761 
762 
763 

qulfie 

764~768 (inclus) 

770-780 (incluıı) 
782 
784· 794 (inci us) 
796 
797 A. 
798-80 l (inclus) 
802 A . 

B. mi.el df! reglisse exclu 
805 
810 
812 B, C, D· H, V. 
813 
815 
816 
817·821 (inclus) 

824-852 (inclus) 

853 A . 
858 A. Seulement les nus 
859 
861 

nıques Pour les b 
· ureaux 60 - 4 50 Greagre Com. Perm. Municipalih~ lstanbul. Secretariat Municipalite Istanbul. 8 ·1?.-36 14 -

Phar Produits Cbi . -------··---•--- ---- ------------•·--------------•·----•---ı 

ı ı Liste V. annexee au Decret.-Loi sur le 

Regime General des lmportations 

Liste du Ministere des Douane:s 

! ır 
1 1 

ı' 
1449 - 33 68 Gre a gre Com. Perm. Municipalite Iatanbul. Secretariat Municipalite Istanbul. 

Sanit ~aceutiques tnıques et 
aıres F' - in t A - ourn·t s ruınents 

PPateils et . ı Ure pour H ~ 
D, ın11tr op. 

Jerr.ııh Utnents 
Pacha: llO Pour l'hôpital 

lots 8-12-36 14 -
T . 

tansport- Ch -------'----•---•---- ------------ ------------•-----
Decba:r argernent 

ı' • gernent 
il r ransport d 
! lı la o· e labacs d J 

1 I' trection G, . e 1 entrepôt de 
j eırıh enerale M 

arcadere t . Onopoles a 
1 

: 
e Vıc 

Divers 
Reservoirs 

e Versa. 

en alu · · azoti ınınıuın 

B que concent . Pour acide 
aronıt>tres . t re. 

me alli 
Plataııes : ısoo . , cıues : 37 p·. 
C . pıeces- . ıeces 

arton bıtunıe d b Pıeux: 500 
e on P• 

rouleaux (de 26 30 
ne qualitc: 625 

Encre pour telegraphe . et 40 kilos). 

M 1 . • • 2000 b · ıı ac ıınes a trouer : 10 . . outeı es 
. . pıeces h 

nes a scıer : 10 piece mac i-
s. 

Materiel pour le service d' 

9 I 
~xtruction · ots. · 

Poutrelles (7 m.-18 NP): 193 p.- 29587 
k. Fersen U (7 m. 16NP): 582 p.·76512 

k. (aj.). 

Publique , Dir. Generale Monopoles,Saııısoun, 

2650 - 198 75 Publique Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Milit. 

2960 - 222 -
1000 - 75 -
3869 25 ~90 20 

854 - 64 05 
2150 - 161 25 

" 
" ,, 

" 
" 

Com. Ach. \.1in. Def. Nat. Ankara. -
Com. Perm. Municipalite Istanbul. Dir. Econom. Municipalitr. lstanbul. 

!.Com.Fxpl.Ch.Fer EtatHaydarpacha -

" 
" 

245 - 18 38 Gre iı grc .·com. Perm, Mun'ıcı'palı'te' I.stanbul. Se'cr 't · t M · · 1 I t! arıa unıcıpa ile stanbul. 

2514,90 e( 705 62 
6983,28 " Com.Ach, BaseNavaleMarmaralzmidt 

15-12-36 15 - 1 

18-1-37 

18-1-37 
21-12-36 
21-12-36 

24-12-36 
2-4-1 2 36 

8-12-36 

7-12-36 

1 

1 

14 -

11 -
14 -

1 

10 

JO - 1 

10 -

14 -

ıs -

et des Monopoles 

Nos du Tarif 
214-220 (220 inci us) 
253-255 (255 inclus) 
257 
303 
339 
340 
476 c. 
630 
635 
637-639 (639 inclus) 
642-647 (647 indmi) 

Observations 

Liste du Ministere de l'Economie 
114 
138 
178 

188 

203 

Contre exportation de tapis 

" ,, " 
A condition d' obtenir egalement la 
permission du Ministere de )' Agri· 
culture. 

Seulement grain de copra necais-
saire aux presıoirs 

208 A. 
276 C, D. 
328 A . 
357 
366-.370 (370 inclus) 

(Lire la ıuite en 2me paı•) 


