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iÇİNDEKiLER: 
a) Münakasalar 1 

1 
2 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 
Inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

3 Elektrik-Havagazı-Kalorifer tesisat ve Malzemesi 

4 

5 
6 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Mobilya. Ev ve Büro eşyaları muşamba halı v. s 

Kereste - Tahta v. s. 

1
: 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v, s. 

Müteferrik 
b) Müzayedeler 

- Müteferrik: 

PİYASA HABERLERİ 

Gıda maddeleri hakkında 
bir nizamname 

Umumi hıfzıssıhha kanunu 
bilümum glda maddelerinin va
sıflannı ve ne gibi hallerde ka
rışik , taklid ve hileli sayılacak
larmı gösleren bir nizamname 
yapılmasını emretmektedir. 

Odun ve kömür fiatları 

Bu sene havaların vakitsiz 

bozması üı.erine odun, kömür 

fiatları bir miktarı yükselmiş

ti. Birkaç gündenberi havalar 
ısındığından fi atlar tekrar düş

müştur. Odun köınür tacirleri
nin yaptıkları siparişler de gel
mektedir. Karadenizde fırtına 

olmazsa Istanbula ıwuntazaman 
odun ve kömür gelecektir. 

Ma\iye tahsil şubelerinin 

miktarı azaltılıyor 

Şımdiye kadar şehrimizde 40 

Stlıhiye vekaleti kanunun bu 
hükmünü yerine getirmek üze
re yapbğ1 tetkikleri bitirmek 
üzeredir. İki sene süren uzun 
bir çalışma neticesinde gıda 
maddelerinden mühim bir kis -
mının tahlilleri yapılmış ve ev
safı tesbit edilmiştir. Geri ka
lan az mıktardaki maddelerin 1 

tahlilleri de bugünlerde bitecek
lir. Nizamnamenin diğer bü
kümleri esasen tesbit edilmiş 
olduğundan, tahlil işi biter bit· 
mez hemen meriyet mevkiine 
konulm asl imkan dahiline gir

miş bulunacaktır. 

, maliye şubesi vardı. Bina ve 
arazi vergilerinin maliyeden 

idarei hususiyeye devri üzerine 

maliye şubelerinin vazifeleri 

azaldığından yeni teşkilAt yapıl
ması muvafık görülmüşi:ür. 

Şimdiye kadar böyle bir nı
zamnamenin bulunmaMası bir 
çok karışıklıklara sebeb olmak
ta ve gıda maddelerinin layı
kile kontrol edilememesini intaç 
etmekte idi. Yeni nizamname
nin meriyete konulması ile mü
him bir noksan telifi edilmiş 
olacaktır . 

Buğday fiatleri 

Son günlerde buğday fiatle
rinde hafif bir yükselme kay
c!eJilmiştir. İki aylık fiat tet· 
kikinden elde edilen netice, 
eylulün 15 ine doğru 5 kuruş 
35 para ile 6 kuruş IO para 
arasında muamele gören yumu
şak buğdaylar ve 5 kuruş 5 
para ile 6 kuruş arasında sa
tılan sert malların eyllılün yir
misinden sonra sukuta başla
dııını göstermektedir. 

Bu tarihten sonra yumuşak
lar 5 kuruş 2 para ve sertler 
de 5 kuruş 8 paraya kadar 
düşmüştür. Teşrinisaninin onun· 
dan sonra fiatlerda yeniden 
yükselme başlamış ve yumu· 
şaklar 5 kuruş 27,5 parayla 6 
kuruş 5 para, .sertler ise 5 ku
ruş 27'5 para ile 6 kuruş 7,5 
para arasında salılmağa b.:ışla · 

rnışlardır. Son bir kaç günden· 
beri de fiatler ayni yüksekliği 
muhafaza etmektedirler. Fakat 
geçen seneye nazaran bu fiat
ler çok düşüktür. Son günler
deki yükselişin ekmek fiatleri· 
ile de tesir edecek kadar olma
dığı alakalar tarafından söy
lenmektedir. 

Yapılacak teşkilatın İstanbu

lun mülkiye teşkilatına dcs uy
gun bir hale getirilmesi muva
fık .. ... .. goru muş ve eskiden mev-

cud 41.; şube yerine 17 şube 

teşkili muvafık görülmüş ve 
şube teşkilatı bu suretle ta-
mamlanmıştır. 

-
Rizede yetişen çaylar 

Rizede Ziraat Vekaletinin te

sis ettiği çay fidanlığından bu 

sene 154 kilo çay alınmışbr. 
Bundan başka halkın ektiği 
çay da mühim bir miktara 
baliğ olmuştur. Fi fanlıktan 

müstahsile mühim miktarda fi
dan tevzi edilmiştir. Do"rt sene 
zarfında istihsalat artırılacak 
ve bundan sonra burada İktı
sad Vekaleti tarafından çay 
kurutmağa ve tasfiyesine mah
sus bir fabrika inşa edilecek-

tir . --
Mimarların alacakları 

Mimarlar cemiyeti İstanbul 
villyeti ve civarında yapılacak 
inşaata mimarların alacakları 
ücretleri teıbit eden bir nizam· 
name hazırlamış ve tatbi

kine başlanmıştır , 

Mimarhr inşaat yapanlardan bu 
nizamnameye göre ücret ala· 
caklar, tesbit edilen hadden 
fazla para iııtiyemiyeceklerdir. 

(Devamı 3cü aahifede) 
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GAZ~TESi 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

CUMARTESİ 

İDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 1 

G abta. Perşembe p..ız ıı rı 

it.AN ŞART! A l<I 
İdar<"hrı nemlzd e g .: rıisiıl u r 

Telegr. : İst. MÜNAKASA 
Tele fon : 42425 

Posta kutusu N. 1261 

5 Birinci kanun 1936 

l lanlar, Emirler, Tehi iğler : 1 - • • k'ld 'd rı bır şe ı e yenı en yaptmlması bugünden itibarer: 20 gün müd-

Türkiye İş Bankası Galata Şubesinden: 

Pek yakında Bankamız şubesi bulunduğu binadan Voyvoda cad· 
desinde 'Cumhuriyet Merkez bankası karşısında kain Şark hanı 
altındaki daireye nakledecektir. Kiralık kasası bulunan sayın müş· 
terilerin azami 25-12-936 tarihine kadar bizzat veya vekilleri va
sıtasile aıüracaat eylemeleri lüzumu bildirilir. 

Denizyolları İşletme Müdürlüğünden: 

Karadeniz postaları 
8 ilk kanundan itibaren Karadeniz yolu postaları değişecek-

1 tir. Bu tarihten itibaren postalar İstanbuldan Pazar, Salı ve Per
şembe günleri kalkacaklardır. 

Pazar postası saat 12 de kalkacak ve gidişte Zonguldak, İne
bolu, Sinop, Samsun, Giresun, Trabzon ve Rizeye uğrayarak Ho
paya kadar gidecek ve dönüşle bu iskelelere ilaveten Pazara uğ

rıyacaktır. 
Salı voslası saat 12 de kalkac:ık ve gidişte İnebolu, Gerze, 

Samsun, Ür.1iye, Fatsa, Ordu, Giresun, Görele, Trabzon ve Ri
zeye uğrayarak Hopaya kadar gidecek ve donüşte bu iskelelere 
ilaveten Sürmene, Akçaaoad ve Sinoba uğrayacaktır. 
. Perşembe postası saat 16 da kalkacak ve- gidişte Zonguldak 
lnebolu, Ayancık, Sinop, Samsun, Ünye, Fatsa, O. du, Giresun 
Tirebolu, Vakfıbekir ve Trabzona uğrayarak Rizeye kadar gide
cek ve dönüşte iskelelere ilaveten Ofa uğrayacak, fakat Sinoba 

ugramıyacaktır. 
Muvakkat Dördüneü po:ıtalar Cumartesi günleri saat 12 de 

kalkacak ve gidişte İnebolu , Samsun ve Orduya uğrıyarak Tra
bızona kadar kadar gidecek ve dönüşte bu iskelelere ilavete n Gi-

resuna uğrayacaktır . 
ı 

a) MÜ N A K A S A L A R 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Deniz Levazım Amirliği Satınalına Komisyonundan: 

1- Tahmin edilen bedeli 39657 lira 60 kuruş olan 408000 kilo 
ekmek, 21-12-936 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 14 de 

kapalı zarf usulile alınacaktır . 
2- 'Muvakkat teminatı 2974 lira 32 kuruş olup şartnamesi 

198 kuruş mukabilinde Komisyonda he1' gün verilir. 
3 İşbu ekmek, şartnamesi mucibince denize ait olan fıl'ıoda 

imal edecektir. 
4- İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifah dahilinde tanzim 

edecekleri kapalı teklif mektublarını belli gün ve saatten bir saat 
evveline kadar Kasımpaşada bulunan Komisyonumuza makbuz 
mukabilinde vermeleri. 

Çatalca Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Tümen Birliklerinin Bulgur ihtiyacı 72250 kilo olarak müna
kasaya konulmuştur . Münakasası 18-12-936 çarşamba günü saat 
l4 de pazarlık suretile yapılacakbr . Şartnamesi parasız olarak 
tatil günleri hariç her gün görüle bilir. Bulgurun ilk teminatı 650 
lira 25 kuruştur. Muhammen bedeli 8670 liradır. istekliler belli 
saatte teminatı muvakkate makbuzlarile birlikte Çatalcad~ komis

yona müracaatları 

Merkez Laboratuvarları Direktörlüğünden: 

Müeesese hayvanatı için açık eksiltme ile alınacak 40000 kilo 
arpanın eksiltme müddeti 10 gün uzatılmıştır. Şartnamesi müdür· 
yetten bedelsiz verilir. ihalesi 14-12-936 pazar;esi günü saat 15 
tedir. Muvakkat teminatı 120 lira olup banka mektubu veya vez
ne makbuzu ve kanunun tayin ettiği vesikalarla beraber muayyen 
gün ve saatte Ziraat Vekaleti Muhasebe Direktörlüğünde topla

nan komisyona müracaatları. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

idareleri istanbul levazım amirliğine bağlı müesseseler için 
40 ton sabuna kapalı zarfla verilen fiyat pahalı görüldüğünden 

10- 12-936 perşembe günü saat l4te Topuned satınaJma komisyonunda 
pazarlığı yapılacaktır. Tahmin bedeli 14400 liradır. İlk teminah 
1080 liradır. Şartnamesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin ka· 
nuni vesikalarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. 

2-İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

Urfa Belediye Reisliğinden; 

9450 lira muhammen bedeli keşifli eski Belediye dairesinin ta
dilen kazino haline ifragı n önündeki dükkanların yıktılarak as-

detle .açı :, eksiltmiye konmuştur. Taliplerin yüzde 7,50 depozito 
akçesıle Urfa Belediyesine miiracaat etmeleri ilan olunur. 

İstanbul Belediyesinden: 

Keşif bedeli l 083 lira 69 kuruş olan Çubuklu gaz de
pol~rınclaki tanklara yaptırılacak miistakil borular açık 
eksıltmeye konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi leva
zım müdürlüğünde görülebilir. İ:~tekliler 2490 N. )ı kanun· 
da yazılı vesika ve 81 lira 28 kuruşluk ilk temi
nat makbuz veya mektubile beraber 22-12 936 salı günü 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

Tokat Nafıa Müdürlüğünden: 

16-11-936 pazar günü saat 15 le Nafıa Müdürlüğü odasında 
6538 lira 51 ku.-uş keşif bedelli Niksar-Erbaa yolu üzerindeki 
kargir Talazan köprüsü tamiratına istekJi çıkmadıiından 16-12-93() 
çarşamba günü saat 15 te ihalesi yapılmak ü:ıere 30 gün müd
detle uzablmışbr. 

2- Hususi şartname , keşif ve mukavele suretler'ıle b d · l · ayın ır· 
lık ış erı genel şartnamesini tetkik etmek istiyenler nafıa m-d ... 
1--·· .. u ur 
ugune muracaat etmelidir. 

3- rvtuvakkat teminat 491 liradır. 
4 - istekliler ihale gününden bir hafta evvele kadar nafıa 

~üdürlüğünden veya nafıa vekaletinden alınmış ehliyetname ve
sıkalarını nafıa müdürlüğüne gösterip kayıt ettirmeleri lazımdır. 

3-Elektrik Havagazı, Kaloriter Tesisat ve Malzeme 
Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan: 

3 Kor mıntakasında 30 adet Paratöner kap alı zarfla eksiltme 
si yapılacaktır. Beherinin muhammen bedeli 188 liradır. İlk te
minat 423 liradır. Şartnamesini ve paratöner yapılacak mahaller 
hakkında izahat almak için İıtanbul ve Ankara levazıll'l amirlik
leri satınalma komisyonlarına müracaat edilir. İhalesi 24-12-936 
perşembe gü~ü saat 15 de Çorluda Kor s<ltınama komisyonunda 
yapılacaktır. istekliler kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki \ e
sika ve teminat mektublarını havi zarflarını belli gün \'e saatten 
bir saat evvel komisyonuna vermeleri . 

Cumhuriyet Halk partisi Genel Sekreterliğinden: 
Bazı Halkevleri için sahn alınacak 17 radyonun pazarlık su· 

retile münakasası l4-12-H36 ııünü Ankara Halkevinde yı.ıpılacak
tır. Alakadarların mezkur tarihte saat 1 ide Ankara Halkevinde 
bu iş için teşekkül eden Komisyona müracaatları ilan olunur 

Satın alınacak bu radyoların konulacakları yerlerin 10unda 
alternatif, ve 7sinde daimi cereyan vardır. 

Bu malumata göre eksiltmiye iştirak edeceklerin hazırlanma· 

ları aynca tavzih olunur. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

1- Şartnamesinde cins ve miktarı yazılı elektrik ölçme alet· 
leri açık eksiltme ile münakasaya konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedel 2500 lira olup ilk teminat parası 

187 lira 50 kuruştur. 
3- İhalesi 21-12-936 pazartesi günü saat 1 ldedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3üncü 

maddelerinde istenilen belgelerile birlikte ihale gün ve saatında 
M. M. Vekaleti satınalma komisyonuna gelmeleri. 

4--Mensucat - Elbise - Kundura Çamaşır v .s. 
İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Hava Klt'ab için IOOO çift erat kundurası 8-12-936 salı gunu 
saat 15,30 da Tophanede Satınalma komisyonunda pazarhkla alı-

naeaktır. 
Tahmin bedeli 4250 lira<lır. Teminatı 637 buçuk liradır. Şart-

name ve nümunesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli saatte 

komisyona gelmeleri. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

9100 metre mavi renkte kaputluk kumaş kapa1 ı zarfla eksilt
meye konmuştur. Tahmin edilen bedeli 31850 lira olup ilk temi
nat parası 2989 liradır. İhalesi 23 Birinci kanun 936 çarşamba gü
nü saat 15 dedir. Şartnamesini almak ve nümunesini görmek is
teyenlerin 160 kuruş mukabilinde M. M. Vekaleti satınalma ko
misyonundan alabilirler. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3üncu maddelerind,. yazılı vesaik ile birlikte teklif 
ve t~minat mektublarını en geç ihale saatından bir saat evveline 
kadar Ankarada M. M. Vekaleti satınalma komisyonuna vermeleri. 



_ Sayfa 2 

5-Mobilya, 

MÜNAKASA GAZETESi 

* * * 

a Bırinci kanun 

Ev Büro ve eşyasr, Muşamba, Halı v.s. 

İstanbul Belediyesinden: 

Konservatuvar için muhtelif musiki aletleri alınncaktır. Bak: 
İıtanbul Belediyesi İlinla•ına. ı 

Kaya tuzlası için 24 adat b::gu makine i ve 24 adet burgu 
1 ve teferruatı alınacaktır. Bak· İnhisarlar U. Müdürlüğü hanlarına. 

İnh·sarlar U. Müdürlüğündef!: 

lık okullar i . Tutarı İlk. tem. 
sasile 200 t çın ~00 adet yemek ma- Lira L. K. 

ilk okullar t~e aıık 1200 90 00 
Irk okull çıu. ~00 tane dolap 2400 J 80 00 

ar ıçın ı·· 
nıen bedelle . uzumu olan yukarda cins ve muham-

k rı Yazılı k 
çı eksiltme k Yeme masası ve dolap ayrı ayrı a-
dürlüğünde y~ ... onulmuşlardır. Şartnameleri levazım mü· 

1 gorulebT • 21 ı vesıka ve b' 1 ır. istekliler 2490 N. lı kanunda ya· 
veya nıektub·ı ~zalarında gösterilen ilk teminat makbuz 
dainıi encünı::d eraber 22· 12-936 salı günü saat t 4 de 

e bulunmalıdırlar 

6·1<ereste t l 
' a ıta ve saire -------=

Devlet D . 
enııryolları ve Limanları İcletme lJ . "( 

Muhaın mum idaresinden : 
'llen b d •zınan e eli 178-

zarf "~ loınruk 
2 

:>4.22 lira 677 . ."H l metre mikabı çam 
B u.•ulıle An ka d l-l.2-l936 pazartesi saat l5,30 da kapalı 

ıle lcu lŞe girmek . tt~ a .Jdare binasında satın alınacaktır. 
•nun 15 ıyenl · 3!97 N un tayin etr . erın 1339.07 liralık muvakkat teminat 

•hnın o.Iı niiıhasınd 1~1 vesikaları, Resmi Gazetenin 7 5-1936 G. 
Yon rı~ 1~esika ve t kaı·ıntijar etmiş olan talimatname daires!ı.de 

eıı ıf e ıfle . . 
ş, t •ne \term 1 . rını ayni gün saat ! l,,'.\O a kadar komis-

ı · .. 
VEDELEA jb) MUZA 

· 1-Müteferrik 
İstanbul 3üncü İcra Memurluğundan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesine karar "·erilen Lelvinarör mar
ka buz dolabı, açık arttırma suretile 10-12-936 tarıhine müsadif 
perşembe günü saat 16 da Sirkecide Tavukçu yordanın dükkıi· 
nı önünde satılacağından , talip olanların mahallınde hazır bulu-
nacak. memuruna müracaatleri ilan olnnur · 

İstanbul 7 nci İcra Memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesine karar ve

rilen 130 adet tahta sandık 8 12-936 salı günü saat dokuzdan 10 a 
kadar Sultanhamam Meserret han 3(). t O No. lı dükkan önür>de 
hazır bulunacak memur tarafından açık arttırma suretile satıla 
cağı ilan olunur. 

Beşiktaş İcra Dairesinden: 

Bir borçtan dolayı tahtı hacze a\ınıp paraya çevrilmesine karar 
verilen 3857 numaralı kamyo.ı 7-12-936 pazartesi günü saat Hdan 
12ye kadar Eyüpte Silihtar caddesinde 37 numaralı Tuğla har
manında açık arttırma suretile satılacagından talip olanların nıa 

hallinde hazır bulunacak memuauna müracaatleri ilfin olunur. 

liayd r nameler P e erı laıımdır. 
•rpaş d arasız 1 k {.. t b } D f t d } v d de id a • l'esetı- o ara Ankarada malzeme dairesinden, S an U e er ar JgJD an : 
•re "''hzalar ~ın ve Sevk Şefliğinden, Eskişehir ve İzmir· ' ------- --------~·--

ın an dağıtmaktadır. 

Seyhan p 
1 osta ve T 1 f B "d" l"' v •• d . - M . e gra aşmu ur ugun en: 

d•n lceıil erııne 8 •aat 
hur et . hlelc Üzer mesafedeki Kepez, Ayıbeleni ormanların· 
teıliın rnı~en 43so e/vvelce eksiltmiye çık«rılmış olup talip zu
ı. elcıi~~deti nisa: 

1
ed çır.alı çam direği ikinci defa olarak ve 

2 1• •ye çılcllrı) 937 nıhayetine kadar uzatılarak kapalı zarf-
•nuha ınıştır 

natı 1631 ı· ınmen b d .' 
3- Ek ~ra 25 k e elı beher direk 5 lira ve muvakkat temi-

Se •ıltıııe . uruştnr. 
Yhan p0 t ıhale . 

1 
_ 

nacak 1( •. a \te 1' 
1 
sı 0·12-936 tarihinde salı günü saat 15te 

4- 1°~•sronda e gr•f Telefon Başmüdüriyet binasında topla-
buz alıbler t ~apılacaktır. 

u veya k emınat 
itlerle t le anunj •nı vezneye teslim edecek, alacakları mak-
hiirlü .. efllıf ttıektubınuteber teminatı ve şutnamede yazılı bel-

.. ar ar unu 'hr 
11\akb •nı nıezk• 1 ıva edecek olan ikinci kapalı ve mü· 

p Uz ltıulcabiJj d ur tarihe müsadif salı günü saat J5e kadar 
oıtadaıc· n e 1( • 

5- Ş 1 iecik 0ınısyon Riyasetine teslim edeceklerdir. 
kad•r .. •~tnaıneler ırıBeler kabul edilmez. 

lroruleb aşın~ d - . 6- F' ılır. u urıyette hergün saat 9-12 ve 13-17 ye 
d' ennj 
ırelcterin fartnaın 
••ntirn 1 uzuntukJar ~de tafsilat ve izahat olmakla beraber bu 

7 ~ acaktır. }( 
1 

• metre, dip devreleri 70, tepe devreleri 40 
llliihendi ~t•n ınua:~m .ınüdeti 15 mart 937 akşamı bitecektir. 
nezaret' 

11 
e beraber ebesı tekemmül ettikten sonra kesim orman 

ınde ul k l 'd . l<e . Yapılacak unaca o an ı arenın fen memurunun 
d •ıın "e tır 
•ıngalarit •oyum i i. 

halli ol e damgala ş tamamlandıktan sonra ormanda idarem iz 
edilece~~ Mersin iıtnacak ve bu damgalı direkler tesellüm ma· 

tır. asyonda damgaları görülerek bilaitiraz kabul 

7 . Mahrukat 
• Benzin - Makine yağlan . ve 5aıre - ---------

• 1 Vekaı t . Dahiliye Vekaletinden: 
ltıub e ıht· 1Yası k 1Yacı · · 

2 Ek •palı tarfl •çın alınacak 350 ton kok kömürünün 
da y . •iltıne 21.12" eksiltıniye konmuştur. enı•eh' 936 Yoııun •rde Vek·ı pazartesi günü saat 15.30 da Ankara-

3-c~.Yapılacllkt a et binasında toplanacak satınalma komis-
ıtıuh ır. 

4 Muv:ınkanıten bedel 105()() l" d 
5 J• te · ıra ır. 
- •tek · ınınat 787 · -büro lılerin b lıra aO kuruştur. 
•unda 1 urı• d · 1 6- i n a •bilir! aır 0 an şartnameyi Vekalet Levazım 

atelcJil . er. 
tublarını sa erın 21-12-936 • -
•lınata 

1
• tınalnıa k . gunu saat 14,30 ğa kadar teklif mek· 

rı azı d Omısyonu . }" •. 
7 P rn ır. reıs ıgıne vermeleri ve makbuz 

zıl oıta ile ·· 
ı •aatte R . ionderilecek t kl'f 

cikıneı eııliğe gel . e ı mektublarının yukarıda ya· 
er muteber det.'lmd~ş bulunması şarttır. Postada olacak ge

ıs • ır. 

Selimiye Ask • 
Hayd erı Satınalma Komisyonundan. 

arpaşa u · 
Yonu 0 astane · · · 
temi nca 300() kilo ıne esı ı51n .. ~elimiye Askeri Satıoalma Komis · 

natı kat•· . ş komuru alınacaktır Bed ı· 120 ı· l saat ı 4 1 Yesı 18 ı· d · e ı ıra o up 
de Y•pılllcağ . 1~ra ır. Pazarlığı 7-12-93H Pazartesi günü 

1 1 an olunur. 

8-Müteferrik .._ 

20 11-93() de ih~o~guldak Urbaylığından : 
lira muhammen bede~•. }apılmı.k üzere eksiltmeye konan 4600 
hine bırakılmıştır. Eekl'. l adet Ototangın ihalesi 10-12-936 tari-

sıltrne · k · · l 1 lk' l me mucibince tekJifler . ye gırme ıstıyen er n evve ı şar na-
be ab 1 .. 1 ını o tarihe kadar Urbaylığa teminatlarile 

r er verme erı ı an olu nur. 

Aksaray: 

Aksaray: 

Muhammen 
kıymuti 

L. K. 
Katipkasım mahalles~ sokağı eski 
2ô yeni 46 sayılı arsanın tamamı 80 
Katipkasım mahallesi Değirmen so· 
kağı eski 8 yeni l O sayılı arsanın 
tamamı 81 

Aksaray: Katipkasım mahallesi Kumsal so
kağı eski 240 yeni l O 1 sayılı arsanın 

1 2 payı, 56 50 
Mercanağa: Mahallesinin Rizapaşa caddesinde 

Fincancılar yokuşu eski 41 yeni 22 
sayılı dükkan ve odanın 3 4 payı 
(mübadil tasfiye vasıtasile) l 350 

Üsküdar: İcadiye mahallesinin Hamam soka

ğında eski l l yeni 5 sayılı evin 
10 12 payı 203 33 

Büyükçarşı : Karamanlıoğlu sokağı yeni 40 stt· 
yılı dükkanın tamamı. 200 

Beyoğlu: Hüseyinağa mahallesinin Doğrama · 
cı sokağında eski 25 mükerrer ye-
ni 25 sayılı evin tamamı. 800 

Hocapaşa: Mahallesinin Muradiye caddesindt· 
eski 38, 38 M. yeni 5. 7, 9 sayılı 

altında iki dükkanı olan fevkani 
bir odanın 8 32 payı. 1335 

Hocapaşa : Mahallesini Orhaniye caddesindı: 
eski 44 M. yeni 23 l sayılı ze
minden itibaren 4 metre ,-\5 san· 

timetreden yukarısında miinhe
dim Hocapaşa hanı orta ve üst 
katlarındaki müsadif odalara ait 
inşaat hakkı olan dükkanın 8 16 
hissesi. 3000 

Hocapaşa: Mahallesinin Orhaniye caddesinde 
eski 44 yeni 23 sayılı zeminden ili· 
baren 4 M. 35 SM. den yukarısın · 

da münhedim Hocapaşa hanı orta 
ve üst katlarındaki müsadif odalara 
ait inşaat hakkı olan dükkanın 
52600 110640 payı l 188 54 

Hocapaşa : Mahallesinin Orhaniye caddesinde 
eski 46 yeni 21 sayılı zeminden iti
baren 4 M. 35 SM. den yukarısın

da münhedim Hocapaşa hanı orta 
ve üst katlarındaki müsadif odala-
ra ait inşaat hakkı olan dükkanın 

918960 3110400 payı. 886 35 
Kadıköy : Caferağa mahallesinin Ruşen soka· 

ğında altında 2 No. lı dükkanı müş · 
temil 4 No. lı ev ile Bademaltı so
kağında 23 No. lı evin bahçesine 
kalbolunan arsanın tamamı. 458. 

Ortaköy: Portakal sokağı eski 19 yeni ~3 sa-
yılı evin 4 J O payı. :!400 

Yukarıda yazılı mallar 8 12 936 salı günü saat 14 le 
açık artıırma ve peşin para ile satılacaktır. Satış bedeline 
istikrazı dahili ve yüzde beş faizli Hazine Tahvilleri de 
kabul olunur. İsteklilerin yüzde 7,5 pey akçelerini vakti 
nıuayyeninden evvel yatırarak Defterdarlık Milli Emlak 
Müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna müracaatları. 

459 (M.) (3167) 

1- Kaya tuzlası için şartname ve krokisi mucibince 
24 adet Burgu makinesi ve 240 aded burgu ve teferrüa 
tı pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 Pazarlık 21-12-036 tarihine rastlıyan pazartesi 
günü saat 15 de Kab ataşta Levazım ve Mubayaat şube 
sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3-- Kroki ve şartnameler parası7 olarak her gün sö· 
zü geçen şubeden alınabilir. 

4 İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 
te yüzde 7 ,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. (3430) 485 1-·4 

Şartname ve resmi mucibince Paşabahçe Fabri· 
kasında talıammiir havuzlarını karıştırmak için yaptırıla· 
cak 3400 lira keşif bedelli Ajitatör '·Transmisyon,, ter· 
tibatı pazarlık sun:tile eksiltmeye konulmuştur. 

2 Pazarlık 11- ı 2 936 tarihine raslıyan cuma gunu 
saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım komisyonunda yapılauaktır 

3 - Şartn -:.meler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubederı alınabilir . 

4 - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa· 
atte yü1.de 7 ,5 giivenme paralarile birlikte arfı geçen 
komisyona gelmeleri ilan olunur. ".J 142., 440 3-'1 

* * 

l - 8· I 0-936 tarihinde ihalesi yapılmak iizere kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuş olan 35022 lira 37 ku· 
ruş keşif bedelli Bitlis Atölye inşaatı eksiltme gunu is
teklisi çıkmadığından yeniden pazarlık suretile eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - Pazarlık 16· I 1-936 tarihine rastlıyan Çarşamba 
gı.inü saat 15 de Kabataşta levazim ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3- M~vakkat teminat 2626 lira 6i kuruştur. 
4 - İstekliler ihaleden en az üç gün evvel İnhisarlar 

İnşaat Şubesine gelerek bu gibi işleri muvaffakiyetle yap
tıklarına dair resmi vesaik getirdikten sonra ehliyet vesi· 
kası almalıdırlar. 

5 İhale evrakı t 75 kuruş mukabilinde İstanbulda İn· 
hisarlar İnşaat Şubesinden ve Ankara, Bitlis Başmüdür
lüklerinden alınabilir. 

6 - İskelelerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen Komis· 
yona gelmeleri ilan olunur. ··3261,, 465 2 - 4 

* * * 

t .- Şartdaınesi mucibince 300 kilo şarapların kolla
nılmakta olan beyaz jelatin pazarlıkla satın alınacaktır. 

2.- Pazarlık 12-12-936 tarihine rastlıyan Cumartesi 
günü saat 11 de Kabataşta levazı.n ve mübayaat şube· 

sindeki alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3.- İsteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün 
pazarlık için de tayin edilen gün ve saatte yüzde 7 ,5 gü· 
venme paralariylc birlikte adı geçen Komisyona gelme-
leri ilan olunur. (3277) 466 2-3 

* 

1480 metre bakır boru ispirto tankları ıçın 
250 çift yakalı Filanş 
235 ,, Dövme çelik Fil anş 

350 metre demir boru «Muhtelif eb'addaH 
500 ., Çelik ,, ,, ., 

1- Yukarıda cins ve miktarı yazılı 5 kalem malzeme 
şartnameleri mucibince 10 • 12 - 9.16 tarihine rastlayan 
Perşembe günü saat 1 O da pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - isteklilerin şartnamelerini almak üzere her gün pa· 
zarlık için de tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 güven· 
me paralarile birlikte Kabataşda levazım ve mübayaat 

ı .Şubesindeki alım Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 
"3J25,, 472 2 - 3 

VEFAT 

Eminöııu gümrük antreposu baş memurluğundan mütekait 
ve merhum Mar al Fazlı oğlu Mf'hmet Ali düçar olduğu has
talıktan kurtulamıyarak dün irtihal etmiştir. 

Cenazesi bugünkü cumartesi günü Kurtuluş caddesindeki 
ikametgahından kaldırılarak öğle namazı Beşiktaşta Siana 
paşa camiinde k ılındıktan sonra Karacaalıınetteki aile kabris· 
tanına defnedilecektir. Kardeşleri ınütekaidini askerıyeden 

Mrtzlum ve Rıza ve şehir meclisi azasından 1 uat Fazlıye sa
bırlar \ e kendisine de lıakdan rahmet dileriz. 



5 Birinci kanun --
Piyasa Haberleri 

(Birinci sahifeden devam) 

Petrol ve benzin fiatJarı Piyasada tetkBikhatt·a memd~r e· 
dilen Galip a ıyar unya 

İkhsad Vekaleti şehrimizdeki benzin fiyatlarının esasen yük· 
alakadar makamlardan benzin sek olduğunu, Türkiyeye gir-
ve pe~rol fi atlarının son zaman- dikten sonra ise pek az kar 
larda alm1ş olduğu şekille dün- edilerek elden ele geçtiği neti-
ya piyasasındaki benzin ve pet- cesine vasıl olmuştur. Galip 
rol fiatlarının derhal tetkik edi- Bahtiyar diğer bazı benzinciler 
lerek bildirilmesini istemiştir. le yapmakta olduğu temasları-

Petrol ve benzin kumpanya· nı bitirince raporunu belediye-
ları Türkiye için petrol ve ben- ye göndereceklir 
zinin kilosundan .:ıncak 5 para 
kar temin ettiklerini söylemek 
tedirler. Esasen bütün dünya 
petrol ve benzin işi biri Ameri· 
kan, biri İngiliz, diğeri de Sov· 
yet olmak üzere 3 büyük kum· 
panyanın hakimiyeti altında 

bulunmaktadır. 

ihtikara karşı 
Son zamanlarda bazı mad

deler üzerinde ihtikar yapıldıgı 
hakkındaki şikayetler ehemmi
yetle nazarı dikkati celbetmiş
tir. İhtikar yapıldtğı söylenen 
maddt'lerin piya~aya az çıkarı· 

Yapılan tetkikat dünya petrol 
ve benzin fiatlarında 934 sene· 
sindenberi bir yükselme olma 
dığmı göstermiştir. Dahili piya
sada da sırf da:ıili .;ebeblerin 
tesirile bazı değişmeler olmuş· 
tur. Maamafih bütün tetkikat 
dahili benzin ve petrol fi atların
da bir ihtikar olmadığını gös-

hp çıkarı1madığt alakadarlarca 
ehemmiyetle tedkik ediliyor. 

Bazı müesseselerin kendi 
menfaatleri için ihtikara sebe· 
biyet verdikleri anlaşıldığı tak
dirde şiddetli cezalar verilecek
tir. Memleket dahilinde imal 
edilebilen maddelerin korunma
sı daima göz önünde tutulacak
tır, fakat hususi menfaatler kar
şısında umumun mütezarrır ol
maması için ithali caiz emtea· 

termektedir. 

Benzin fiatları 
İs tan bu 1 Belediyesi Ticaret 

Odasından benzin fiyatlerile, 
satışta ihtikar yapıhp yapılma
dığının, ihtiyacın ne kadaı- ol
duğunun ve en çok karın ki
min tarafından alındığının tes-

nın da memlekete girmesine i
zin verilecektir. 

Çimento ve bunu takip eden 
iplik buhranını önlemek için 
bu maddelerin hariçten ithal e
dilip alıcılara ucuzca verilmesi 
kararı her tarafta memnuniyet 
uyandırmiştır. bitini istemiştir. 

(Su ite de la quatrierem page ) 

72 A, B. 
75 A , B 

C Excepte les peaux de chanois, a impor· 
ter par les Departements Officiels 
pour le filtrage de benzine d'avion 

78 Excepte Je cuir artificiel 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
90 A l'exclusion du maroquin dur (si-

rim) et des ceintures en cuir me
Jange avcc du fer a apporter par 
les municipalites pour les sapeurs-

pompiers. 
91 A l'exclusion des couuins hygie-

95 
96 

ıt2 

t 15 B. 
c. 

116 
117 
118 

D. 

niques et medicaux. 

y compris aussi ceux trava~lles et 
peints· les Jievres et les lapıns. 
A l'exclusion des toiles grosses et 
sacs, en bande; les courroies et 
les cordes pour machines. 

A l'exclusion des feutres, pour la 
fabrication des poupees, dont le 
poids ne depasse pas les 100 gram· 
mes par metre carre. 

119 A l'exclusion de& jambieres et 

129 A. 
134 
135 
142 
143 
144 

156 
157 

158 

159 
160 
161 

ventriers hygieniques. 

A l'exclusion des bas a varice, 
ventriers hygieniques et ıuspen

soirs. 

, a. A l' exclusion de ceux destines 
l' ensemensement 

a A l'exclusion de ceux dessines 
)' ensemensement. 

162 Tapioca exclu 
163 
164 Seulemant toute sorte d'amidon 

parfume 
166 
J67 
168 
170 A. 
171 

MÜNAKASA GAZETESi 

İstanbul Ticaret Borsası 
2-12-36 

Madde 
Buğday Ekstra yumuşak 

Yumuşak 

Yumuşak 
" 
" 
~, 

,, 
,, 
" ,, 
,, 

Arpa 
,, 

Çavdar 
Mısır 

,, 

Sert ekstra 
Setr 
Sert 
Sümter 
Kızılda 

Mahlut 
Yemlik 
Dökme 

Beyaz 
Sarı 

Yulaf 
Kuşyemi 

K.tohumu: 
Yeni mahsul 

" ,, 
Afyon 

" Nohut 
,, 
,, 

Darı 

,, 
Susam 
Fındık 

,, 
" Thtik 
,, 
" ,, 

" ,, 
yapak 

,, 
,, 
,, 

ince 
kaba 
ispanya tohumu 
kalburlanreış 

natürel yeni 
beyaz 
sarı 

Yeni mahsul 
İçtombul 
içsivri 
Kabuklu 
Oğlak 
Anamal 
Çengelli 
Deri 
Kaba 
Sarı 

Anadol kırım 
Tabak 
Trakya kırım 

B. peynir: 
,, tabak 

tam yağh 
yarını yağlı 

yağsız 

,, ,, 
" ,, 
Kaşar 

z. yağı 

yağlı 

yağsız 

Ekstra 
,, ,, Birinci yemeklik 
,, ,, Sabunluk 
Nebati yağ Ay çiçeği taaf. 

,, ,, Haş haş 

,, ,, Pamuk 
,, 
,, 

Un 
,, 
,, 
" ,, 
,, 
,, ---

,, Suıam 

,, Bezir rişmiş 
Ekstra ekstra 
Ekstra 
Birinci yumuşak 

,, sert 
Razmal 
Paspal 
Kepek 

Asgari 
{) \O 
6 
5 27 
6 30 
5 30 
5 20 
5 7.50 

5 10 
5 20 
4 10 
4 2.50 
4 
3 15 
3 37.50 
4 JO 

11 20 
8 27.50 

500 
450 

10 20 
7 10 
5 27,5 
4 25 
3 35 

15 5 
69 

40 
122 
115 30 
119 

90 
85 
83 
50 
36 
69 
47 20 
32 32 
18 9 
8 

50 
16 

55 
50 
38 

{ı2 

44 
43 
32 20 

630 
730 
555 
540 

245 
2 12 
2 35 

Azami 

4 9 

4 

12 

491 10 

125 
119 20 

52 

20 20 

52 20 

44 20 
44 20 
45 
40 

765 

700 
674 
250 

İstanbul Belediyesi ilanları 
Adet Hepsinin 

tutarı 

ilk' 
1 

2 
2 
2 
2 
2 
4 
1 
2 
1 
2 
5 

2 

l 

Keman 
Keman kutusu 

Keman yayı 
Viyolonsel 

,, kutusu 

" yay• 
Viyola 

,, yayı 

,, kutusu 
Kontirabas 

" 
yayı 

teminat 

1700 L. 127 L. 50 K. 

Klarnet kutusu ile birlikte 1500 L. 1 12 L. 50 K. 

Bas Klarnet. kutusu ile 

birlikte 

Klarnet sürdin ve kutusile 

birlikte 
Korno kutusu ile birlikte 

Tronbon sürdin ve kutu

sile birlikte 
l Flüt kutusuile birlikte 

Konservatuvar ve yab kısmı ıçın lüzumu olan yukar

da cinsi miktarı vt: tutarları yazılı bulunan musiki alet
leri iki kısma ayrılarak ayrı ayrı açık eksiltmeye konul

muşlardır. Listesi ve şartnameleri levazım müdürlüğünde 
görülebilir. istekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 
hizalarınd;-gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile~ 
beraber 21-12-936 pazartesi günü saat 14 de daimi en· 
cümende bulunmalıdırlar. (B) 481 - * • • 

Atatürk köprüsü kuruluncıya kadar yük ve binek ara-
lbalarının Y enicami kemerinin karşısma rastlayan Evkafa 

• Sayfa 3 

f ratelliS P[RCO 
Borsa - Piyasa 

4 -12-1936 

Galata Gümrükleri karşısında Borsa Parası 
Hürdaverdigar Han. 

Telefon: 44792 

Amsterdam - Kompani Ro ıal 

Neerlande.z dö Navigasyon a 
vapör Anvera, Rotterdam, A
msterdam ve Hamburg için ya· 
kında hareket. 

VULCANUS yük alır 5-8 lci ka. 

HERMES 
" 9 12 " 

Neerlandez kompanyasının 

nehri vapurları limanlar i (İn 
hususi ve seri seferler. 

Bütün limanlar için Neer· 
hndez Kumpanyası ile anJaşıl· 
mak suretile bütiin dünya li
manları için doğru ~~on4imen· 

tolar veri lir . 

İTHALAT SERVİSi 

Burgaz, Varna, Köstence için 

hareket. 
AGAMEMNON 9-12-9.'i6 ya doğru 

Ualyan Seyahat Kumpanyası 

Dünya seyahat teşkilatı 
Götürü seyahat 

Otellerde oda tutulması 

Deniz yolu biletleri 
Hava yolu " 

Demiryolları ,, 
Bagajların sigortası 

İtalyan demir yollarında 
yüzde .ıo tenzilat 

Galata Gümrükleri karşısında 

Hudaverdigar han 

Tele fon : 44792 
da FRATELLI SPERCO 
nezdinde C. 1. T. ye müra · 

caat olunur. 

Nippon Yusen Kaisah 
JAPON VAPUR KUMPANYASI 

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

Pire, Marsilya, Valansiya, Li
verpool için Hareket 

(doğru ve aktarmasız) 

TOYOOKA MARU 18-12-936 

DAKAR MARU 18-1 -937 

DURHAN MARU 18-2-937 ye 

ı Sterlin 
l Dolar 

20 Prans11. Fr. 
2ıJ Liret 
:20 fü'l~:ik Fr. 

~o Drahmi 
20 İsviçre Fr. 

20 Lev:ı 

ı Florin 
211 Çek kronu 

\ lı~ 
{jf 1,-

122, 
tf';,-
12;;.-
:!,-

20. 

G:~.-

74, 

l A\·ustıırya ~I. :!ıı,-

1 :\!ark 2:!, 

1 Zloti :.'.11,-

1 Pcng-ii :!'I, --

20 Leva 12,-

:!•J Dinar .'.ıs, -

20 tsveç kronu :ııı.-

1 fiirk altını \ı\•:i, 

ı Banknot Oı.. H. :!.'.ıfı, 

Satış 

(i 1 s 

1-•·. -
117,
ı:.o,

:;;ı, 

2B,-

2:ı, 

r.6, -
81), 
.,.> ...... ,, 

2\l,!'"ıll 

23,-
14,

r.0. -

24.-

Faydah Adresler 

Doktorlar 
Dr. Murad Rami Aydın 

Göz hekimi, ôeyoğlu, Misk 
sokağı No. 15. Tel· 41553 

Dr. Hayri Ömer 
Zührevi ve cild ha9talıkları. 

Öğleden sonra Beyoğ-lu. Ağ«lca
mi karşısında No. 313 Tel. 43585 

Or. Horhoruni 
Eminönü eczanesi yanında her 

2'Ün akşama kadar hastalarını ka
bul eder. Tel. 24131 

Diş Doktorları 

Übeyt Ölçer 
Cumartesinden maadıı hergü n 

hastalarını kabul eder. Edirneka
pı, Karagümrük, Tramvay dura· 

tı No. 95 • 

L Meşhur Markalar 
İlaçlar 

Hormobin tabletleri 
Ademi iktidar ve bel gevşek

litine karşı. Her ecnnede ara
yınız. Tafsilat: Posta kutusu 
1255-Hormo bin 

1 
Şayam Tavsiye 
Miiesseseler 

·~--....-... 111.-.....-.-_...._.. 

Piyango bayileri 
Uğur Gişesi 

Her ay en büyük ikramiyelerle 
binlerce yurttaşları zengin etmiş
tir. Galata , Karaköy Postanesi 
lcarşısmda N. 12. Tel. 40021 ~d~o~ğ~ru~.~~!"!""'!!!!!!!!!!!~.....,.'"'!!!!!!!!!11!'!!'!!!!!"!'1!!!"!!~----ml!'--'"'!"'"-"!"'_.~~~· 

DENİZ POSTALARI 

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

Hareket edecek vapurları ciLiCiA çarş. 16 bir. kan . saat. 

ISEO cumartesi 5 birinci .kan. 17 Pire, Napoli, Marsi)ya,Ge-
saat 17 Selanik, Midilli, lzmir 1 onva. 
Pire, Patras, Brindizi. Vene- PRAGA çarş. 16 birinci kan. 
dik, Trieıte. saat 17 Burgaz, Varna, Kös

tence. 
AVANTİNO 7 pazart, bir. kan. 

saat 12 İzmir, Selanik, Pire, 
Patras , NapoJi, Marsilya, Ce-
nova 

ASSİRİA carş. 9 bir. kan. saat 
17 Burgaz, Varna, Köstence 
Odesa. 

CEUO perş. 10 bir. kan. saat 
20 (Galata rıhtımından) Pire. 
Brindizi, Venedik' Trieıte. 

MERAN O perş. l O bir. kan. 
saat 17 Burgaz, Varna, Kös
tence. 

CALDEA perş. 10 birinci kan. 
saat 17 Kavala, Selanik, Go
los, Pire, Patras, Aysaranda. 

QUIRINAL perş. 17 birin. kan. 
saat 20 Pire, Brindizi, Vene
dik, Trieste. 

ALBANO perş. 17 birinri kan. 
saat 17 Burgaz, Varna, Kös
lence, Novorosisk. Batum, 
Trabzon, Samsun. Varna, 
Burgaz. 

BOLSENA cumart. 19 bir. kan. 
saat 17 Selanik, Midilli, İz· 
mir, Pire, Patraa, Brindizi, 
Venedik, Trieste. 

172 
174 
175 

ait dükkanlar önünden geçen yoldan geçmeleri ve keme· 
rin altından geçen yolun da yalnız motörlü vasıtalara 
tahsisi Daimi encümenin 21 -1 1-936 T.lı içtimaında karar 

imtiyaz sahibi ve yazı işleri 
Direktörü: lsmail Girit 

Basıldı~. er: ARTUN Basımevı ----- f"' ' .... ~. .._\_ _____ l~alJ:.ına.-ahn.cll.&4.ı.-iJ.a.ı~nJ..:uu ...... _tJl.'~-ıU2!l.... _________ _;L__ı~....,-----------1-;;;;.;;.;.;;.;.;;.;;&;.....ı...;;.:..:~;.;;..;;..;;....;.. ________ _ _ 
Brindizi Ankona , Venedik, 
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5 DECEMBRE 1936 

~s et Communiquees 

Du Ministere de l'Economie 

Direction Generale des Affaires Minieres 

l.a mine de chromc comprcnıınt une superficie <le 60S 
hectares de: terrain, sis aıı vill:ıge ele Bahtchedcrc, coıtl' 
mune ele Kupeler, dcpendant de l':ırrondissement centr• 
du Vilayet de Balikessir et dccouverte par Clıakir Yoroııl· 
maz et ses aasocics, sera concedee pour une duree clt 
60 ans, :ıu susdit Chakir Yorulmaz et a ses associt 
sous forme de pacte. 

Le domaine en question est limite au nord : p:ır uııf 

lig ne droite Yarimdja Tepe. rııosqu C-e du village de Bah 
tchedcrl• ; a l'est : par une ligne droite partant de la sur 
<lite mosqııee pour nboutir a 1\ izilt~ pe; au sud par uıı' 
ligne droite 1\iziltC:·pe-Kodja Gueuktcpc et iı l'ouest: p•' 
ııne lignt• droite partant <le Koclj:ı Gueuktcpe pour abo 
tır a Ya•imdjn Tı~pı·· oiı commence la delimitation. 

Les personnes qııi aurait>nt ;, faire opposition sont if1 
vit e~s. conformemcnt aux articlcs 36 et 37 du reglemerı 
sur fes mines, :ı s 'a<lresser par ı~crit dans un ele ini d1 

deux mois a courir <lu 19-10-936 soit au Ministı re d 
l'Economie soit :ıu Vılayet de Balikessir. 

Lois, Decrets lois, Traites de Commerce 
Liste A anııexee au Decret-Loi sur le Regim 

General des lmportations 
(journnl OHiciel No. 3465 clu 21-11-19.16) 

378 
379 1 A 2, 3. 

.H92 
39 3 
400 

B 
c 
D 
E 
F 

-8 -

448 
469 A 
474 D 

Seulemenl eponge en caoutchouc 

547 
552 B. 
566 
H5~J C 
682 B 2 

A l'exclusion du savon de 
et la craie pour billard 

D Seulement les mouches 
68-t B 
686 B. 
688 B. 
857 

dessin 

"Liste M,, annexee au Decret-Loi 
sur le Regime General des lmportatic:ns 

18 
19 
20 
21 
22 
23 B. Seulcment lait pulverise 
27 
28 
33 B. 
34 
35 
36 
37 
38 

.39 
.ıo 

ıı 

4H 
50 B, C. 
51 C, D. 
52 B. 
53 B, C. 
54 B. Seulement preparntions 
.56 B, C. 
57 
38 
60 
61 
65 
70 

(Lire la ıuite en 3me paae) 


