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İÇİNDEKİLER: 

a) Miinaka .;;a lar 
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Erzak, Z<lhire, Et, Sebze v. s. 

inşaat, Tamirat, Nafia işleri , Malzeme, Harita 

İlaçlar, Klinik ve ispençiyari ahit, Hastane levazımı 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v. s. 
Müteferrik 

b) Müzayedeler 

- Emtnk 

PİYASA HABERLERİ 

Belediye işleri ve 
müteahhidler 

Muhasebei Hususiye ile Be
lediyelerin su, elektrik ve yol 
inşaatı gibi işlerinin merkezden 
istizah edilmeden müteahhidle 
re ihale edilmemesi alakadar
lara tebliğ edilmiştir. 

İnşaat ustaları 
Dülger, duvarcı, sıvacı gibi 

inşaat ve tamirat esnafının sıkı 
bir imtihana tabi tutulması ka
rarlaştırılmıştır. 

İstnnbulda 4500 Jen fazla ta· 
.pıirat ve inşaat nmelesi vardır. 

Bunların hiç l:irinde ehliyetna
me yoktur. Yapı ve yapıcılar 

cemiyeti de eır.nnfııı bir imti-
andan geçirilmesi ve ehliyet
z1ere iş verilmcme.<ıi hususun

da belediyeye müracut etmiş
tir. Önümüzdeki haftadan iti
baren bu nevi el'inaf, bir ehli
yet imtihanına labi tutulacak, 
muvaffak olanlara ehliyetname 
verilecektir. Bu arada esnafın 

sıkı bir polis tahkikatından ~e
çirelmeo;ine ve suiahlak asha
bından olamamasına da dikkat 
edilecektir. 

Buğday ve çavdar unlarından 
alınacak vergi 

Buğday koruma vergisi ka · 
nun undaki memuniyete rağ• 

men nakliye tezkeresi almaksı
zın fabrika ve değirmenlerden 
un ihr>lÇ ve nakledenlere satış.ı 
çıkaranlar hakkında Türk ceza 
kanununun mu ad el 526 ncı 
ma.idesine tevfikan takibat ya
pılacak ve unları müsadere o
lunacaktır. 

Gene Maliye Vekaletinden a
lakadarlara yapılan bir tamim
de buğday ve çuvdar unlarır.
dan 72 kiloluk gayrisafi siklet
le birinci nevi un için çuval 
başına 150, daha aşağıdakiler 
için 100 kuruş vergi alınacaıı. 
bu nisbetin mahalli memurlar 
tarafından değiştirilmeyeceği , 

bu işin münhasıran bir kolay· 
lık olmak üzere ihdas edildiği 
alakadarlara tebliğ edilmiştir. 

Balkan Devlet Bankaları 
Direktörleri Toplanıyor 

Balkan Antantı Devlet Ban
kaları Direktörlerinin yakında 
bir toplantı yaparak bu mem· 
leketlel' arasındaki para işleri· 
tle aid bazı karal'lar verecek
leri haber alınınıştıl'. 

İstanbul Ankara asfalt şosesi 
İstanbul-Ankara şehirleri a· 

rasında asfalt bir şose açılması 
için bir İsveç şirketi hükumete 
müracaatta bulunmuştur. Şirket 
bu uzun şosenin biitün masra
fının on, on iki senelik taksit
lerle ödt•nmcsini kabul etmek
tedir. 

Bu hafta içinde şirketin sa
lahiyettar mühendis ve ınüte · 

hassıslarının da geleceği haber 
alınmıştır. 

Buğday İhracatımız 
Son gürılcrde şe.hrimi zıien 

başta Almanya olmak üzere 
bazı Avrupa memleketlerine 
buğday ihracatı yapılmaktadır. 
İıcinciteşrin ayı zarfında şehri
mizden sırf Alınanyaya H0,000 
liralık buğday ihrac edilmiştir. 

Holandadaıı da 111eınleketimiz
den buğday almak üzere müra
caatler vaki olmuştur. Bu mü· 
racaatler üzerinde görüşmeler 
devam etmektedir. Holandaya 
da buğday ihrac edebileceğimiz 
anlaşılmaktadır. 
Buğday rökoltcmizin bu sene 

3 milyon ton olduğu tahakkuk 
etmiştir. Memleketimizin dahili 
istihlaki 2,'200,000 ton kadar 
olduğuna göre bu sene 800,000 
ton kadar buğday ilırnc etmek 
imkanları bulunmaktadır. 

Diğer taraftan kepek ve raz· 
mol ihracatı da hararetle devam 
etmektedir. 

Kömür yakan vesait sergisi 
l(j İkincikanun H>.i7 de açıl

ması mukarrer olan (kömür ya
kan vesait ve teshin aletleri te
sisatı beynelmilel sergisH bazı 
büyük ecr.ebi firmaların sergi
ye geniş mikyasta ve faydalı 
bir şekilde iştirak edebilmesi 
için serginin açılma tarihinin 
yapacakları hazırlıklara miisaid 
bir suretle tehiri hakkındaki 
talebeleri gözönünde tutularak 
26 mart 2037 tarihine: tehir e-

dilmiştir. , . 
Sergi bu tarihten 26 nısan 

1937 tarihine kadar bir ay de
vam edecektir. 

-
Hariçten kağıt Sürııerbanka 

ithalı verildi 
Kağıt ihtikarı meselesi üze 

rinde ehemmiyetle meşgul olan 
İktisat Vekaleti kiğıt ithali ... a
zifesini Sümerbanka vermiştir. 
Banka her çeşitten ithal ede-
ceği kağıtları piyasaya çıkara· 
caktır. Bu suretle ihtikar yap
mak istiyenlerin tevlit ettikleri 
buhran ortadan kaldırılmış ola
caktır. 

•• 

'GAZETESi 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

PAZARTESi 

ilanlar, Emirler, Tebliğler: 

İstanbul \7 akıflar Direktörlüğünden : 

Mütevelli veya Mütevelli Heyetlerine 
Mül.-:velli veya Mütevelli heyetlerinin idare ettikleri vakafla

rın geçmiş yıla aid gelir ve masraf miktarını bildirir 
cetvellerle vesaiki vermeleri için kanunen tayin edilmiş olan 
müddet T. Sani 93() sonunda bitmiş olduğundan İstanbul, Bey
oğlu ve Kadıkö} mıntakaları dahilindeki vakıflar mütevellilerin
den , eya mütevelli heyetlerinden henüz bu cetvelleri vermiyenle· 
rin on beş gün içinde bağlı oldukları Vakıflar idarelerine verme 
leri lüzumu vakıflar nizamnamesinin 56 ncı maddesi uyarınca teb· 
liğ olunur. 

Belediye Sular İdaresinden : 

1 
Kı, mevsiminde su saatleriniu dondan kırılma tehlikesi var

dır. Bunun önüne geçmek ve yok yere tamir parası vermemek 
için tedbir alınması hususuna sayın abonelerin dikkati celb· 
olunur. 

-
a) MÜ N A K A S A L A R 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Galalatasaray Lisesi Alım Komisyonundaan: 

Beher tanesiniu İlk 
Aded Cinıi tahmin bedeli Tutarı teminatı ı 

kuruş S. Lira Lira San. 
2000 Porlokal 100 lük l 70 34 2 55 

22000 
" 80 lik 3 (){)0 4H 50 

3000 il H4 lük 5 150 11 25 
--- - ---

844 ()3 30 
Galatasaray Lise inin ın yı!: 9]7 yılı onuna k dar ıhtiyncı o

lan miktarı, cinsi ve muhaııııneıı bedelile tutarı ve ilk teminatı 
yukarda yazılı portakalın ek iltmesi 23-12-HJ() çarşamba günü 
saat on dört buçukta İstanbul KülHir Direktörlüğü bina,ında Li
ııeler Muhasebeciliğinde toplanan komisyonda yapılacaktır. 

İsteklilerin Ticaret OJuının yeni sene vesikası ve teminat 
ınakbuzile belli gün ve saatte komisyona gelıneleı i ve şartname· 
yı görmek için okula müracaat eylemel•ri. 

Selimiye Askeri Satınalma komisyonundan: 

t - 11·11 ·B3() günleınecindc eksiltmesi yapılan 19000 kilo 
sade yağına üstencisi larafından verilen fiatın pahalı olmasından 
l 1-12-036 günü saat 14 de pazaı-h2ı Selimiye Askeri Satınalına 
Komisyonunca yapılacaktır. 

Yağın bedeli 18262 lira 80 kuruştur. 
2 - Teminatı muvakkatesi 1369 lira 71 kuruştur. 
3 - Teminatlar vaktinden evvel yatırılarak talipler liıım ııe

lcn resmi vesaiklerini Komisyona ibraz etmeğe raecburdurlar. 
2 - Şartname hergüıı Koınis} onda ırörülebilir. 

2-İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

Kadaköy Akşam San'at Okulu Direktörlüğünden: 

Kadıköy Aktaın Kız San'at Okulunda yapılacak mutfak ta· 
miratı için 3-12- 936 gününde yapılan eksiltmede fiat haddi layı· 
kında görülmediğinden 10 gün müddetle eksiltmiye konulmuttur. 
Eksiltme ve ihale eski Düyunu Umumiye binaııı yanında Yüksek 
Okullar Snğışmanlığında 14-12-936 paurtesi günü saat l.t te ya
pılacaktır. 

Keşif bedeli 1202 lira 83 kuruştur. 
!"uvakkat garanti 90 lira 21 kuruştur. 
istekliler keşifnameyi, şartnameyi ve saireyi Mektep İdaruin· 

de görebilirler. 

Tarsus Belediye Riyasetinden: 

İstuyondan İş Bankasına kadar Atatürk caddesinin iki tara
fında bulunan yaya kaldırımı beton olarak yaptırılacaktır. Bu i · 
şin muhammen bedeli keşfi 3312 lira olup ihalesi açık arttırma 
suretile 21-12-936 pazartesi günü .aat 15 te Belediye encümeni 
önünde yapılacaktır. İsteklilerin şartnamesini Bele-diyemizden ara· 
malan ilan olunur. 

• * * 
İstasyon yanındaki köprünün genişletilmesi l eton arme ola

rak yaptır!lacakhr. Bu işin muhammen keşif bedeli 837 lira 83 
kuruştur. lhnlcsi açık arttırma suretile 21·12-936 pazarteai günu 
saat 15 de Beledive encümeni önünde yapılacaktır. İsteklilerin 
şartnamesini Belediyemizden ilan nramnları olunur. 

İDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLAR! 
İdarehanemizde görüşülur 

Telegr.: İıt. MÜNAKASA 
Telefon : 4242.> 

Posta kutusu N. 1'261 

1 Birinci kanun 1936 

3-llaçlar, Ki inik ve İspençiyari al at: 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

Haydarpaşa Nümune hastanesine llzım olan 4-t kalem marazi 
teşrih alcit ve edevatile ecı.a açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Mü
dürlüğu binasında kurulu komisyonda 23-12·936 çarşamba günü 
saat 15 te yapılacaktır. 

2- Tahmini fiat 718 lira 40 kuruştur. 
3- Muvakkat garanti: 53 lira 88 kuruttur. 
4- İstekliler sartname ve listeyi her gün komisyondan göre 

bilirler. 
5 - İsteklilerin cari seneye aid Ticaret odası vesikasile 2490 

sayılı kanunda yazılı belgelerle ve bu işe yeter muvvakkat garan-
ti makbuz veya banka mektubuile belli gün ve saatte Komia- • 
yona gelmeleri 

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

Yüksek Ziraat Enstitüsü Orman Fakültesi İstanbul 

Kısmından: 

Muhammen Muvakkat İhale 
Cinsi aded tutarı teminatı tarihi saat 

Harici elbise 62 takım 1395 lira 105 lira 23-12-936 14 
Tatbikat ,, 31 ,, 434 ,, 33 ,, 23-12-936 15 

1 - Orman Fakültesi İstanbul kısrrıı talebesi için yaptırılacak 
()2 takım harici elbiıe ile 31 takım dahili tatbikat elbiseleri 
23-12-936 çarşamba günü saat 14 te ve 15 le ihale edilmek ü:z.e
re açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- İstanbul Vilayeti Orman İşleri Direktörlüğü daire inde 
toplanacak olan komisyon tarafından yapıl•caktır. 

3- Şartnameleri görmek için hergün "tatil ünleri haric,, 
Büyükdcre Bahçeköyd~ Orman Fakülte. ine mürac at edebilirltr. 

4- Eksiltmiye girebilmek için muvakkat teminat makbu:z.ile 
birlikte 2400 sayılı kanuna tevfikan 2erekli olan veıikal rla ko
misyona müracnatleri il in olunur. 

Gümrük Muhafaza Genel Koınutanhğa İstanbul 

Satınalma Komisyonundan: 

62 takım siyah mumlu muşamba f'lbisesinin 8·12-936 salı 

günü saat 11 de paıarlığı yapılacaktır. 
2- Tasınlanan tutarı .t6(} liradır. 

.1- Şartnarne ve evsafı Komisyondadır. 
4 İsteklilerin .1:\ liralık ilk teminatlarile komisyona gelme· 

!eri 

5 - Mahrukat · Benzin - Makine yağlara 
. 

ve saıre 

İstanbul P. T. Başmüdürlüğünden: 

İdare ihtiyacı için 2000 kilo benzin açık eksiltme ile alınacak· 
tır. Eksiltme 21-12-936 pazartesi rünü saat 15,30 da Galataurav
da İstanbul Posta T. T. Başmüdürlüğü alım satım komisyonun· 
da yapılacaktır. Muhammen beJeli 580 lira muvnk:Cal teminat 
43,5 liradır. 

İsteklilerin şartnamesini görmek ve muvakkat teminatlarını 
eksiltme gününden evvel yatırmak üzere her gün Başmüdürlük 

yazı işleri kalemine müracaatları. 

6-Müteferrik 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 

Cinsi Pey akçesi Tahmin bedeli 
Lira Lira 

500 tane 1,75 mm parlak çinko 92 1225 
500 2 " 

,, 99 1320 
" 

,, 
25 2 ,, " 

Bakır 25,5 300 n 

25 " 
2 " " 

Pirinç 25,5 300 -- - ---
236 3145 

Devlet Buımevi için yukarıda cins ve miktarları yazılı dört 
çe~id çinko malzemesi açık arttırmıya (?) konulmuştur. ihale 
23-12-936 tarihli cuma günü saat 15 te Basımevi İdare Komiıyonu 
huzurunda yapılacaktır. 

Bu huıuıtaki şntname Buımevi Fen Memurluğundan alına· 
bilir. 



~Sayfa 2 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti f skan 

1 _ lımum ı\\üdürliiğünden: 
f Orta Anadol v·ı · · enn fartn . u 1 ayetlerıne yerleştirilen göçmenler için 

aınesı d h'l' d -
nulınuttur. a 1 ın e :>000 adet pulluk imali eksiltmeye ko· 

Bu Pulluklara · d 
Uınuın Müd" 1 •. _aı fenni ve idari şartnameler Ankarada İskan 
h . ur ugunde d 1 . 
trıç olınak .. mevcu o up talıbler resmi tatil günleri 

l . uzere her - 9 
erı alabilirl gun saat dan 17 ye kadar bu şartname· 

2 er. 
S - Pazarlıkla ih 1 • 
ıhhat Vekal t• d a enın 21-12 936 pazartes· günü saat 15,5 ta 

e ın e Hu • K . 
susı omısyonda yapılacağı ilan olunur. 

Adapazarı Belediyesinden: 
Kapalı zarfla . 

talip çıkınış ve e~s'.ltıneye konulan itfa!ye yangın arazözün .. bir 
ıneıniş oldur. dtalıbın teklif ettiği bedel de haddi itid-ılde görül-
ın"b ısun an k l u •Yaanın apa ı zarf usulünden sarfı nazar edilerek 
~rı~ 30 Biri::i~~lıkla ya~ılınasına karar verilmiştir. Talip olan· 
ncuınenine rn· anun 936 Perşembe günü saal 15 de Belediye 

- uracaat etmeleri ilan olunur. 

~NI Ü Z A V E O E L E R 
~~k----=---=--=-

Cinı f stanbul Defterdarlıgw ından: 
ve lllevkii 

Senelik 

Beşilua4ta . 
kirası 

. Çırağan cadd · d K b k k l' · b kk esın e a ataş er e ıeesı 
. Galatada . a aliyesi 

· Kule d'b' 
1• d 1 ınde Şah kulu mahallesinin Ga-
ıp ede k 

0
• ıo ağında 122 numaralı evde ye· 

56J 

L. 

E 
. 1.

1 aç.ılan Kasımpaşa orta mektebi bakka· 
ınırııarı . 1Yesı. 96 

Yu1- • Orta okul b kk l. · 60 •arıda a a ıyesı 
~erilınek •artr,azıl~ ınepte) bakkaliyeleri senelik kiraları peşin 
et~e Ve açık e hızalarındaki bedeller üzerinden birer sene müd

lıtelctilerjn arttırma usulile ayrı ayıı kiraya verilecektir. 
Ve Seciye •ahib:e diğer şeraitini öğrenmek io;tiyenlerin hüsnühal 
olınadığına d . ı bulunduklarına mahkümiyeti ve sarih hastalığı 
Vtıikalarla vaır ~abıta, adliye ve sıhhiyden alacakları resimli 

•aat ~4 de M~ı·Yuzde. 7,5 pey akçelerile l-12-H36 razartesi günü 
nıelerı, 1 Ernfak Müdürlüğünde toplanan komisyona gel· 

• • • 2 otonıob·ı 
terdar)ır.ı ı. satılacaktır 

- ıı nın ıı· · Bak: Emlak sütununda İstanbul Def· 
anına 

1-Enııak · 
~ 

İstanbul Defterdarlığından: 
Cins ve 

mevkii Muhammt·n tutarı 
Lira 

Dolmabalıçed 
,silindirli ınot~leeski lstablıamire binasında sakli nltı 
otomobili. mücehhez Oldamobil marka binek 

Ay.ıi yerde saklı • . . . . .. .. 
1511 

F d k b' sekız sılındırlı motorle mucehhez 
y or'lk mır a ınek otomobili. 25t> 
.eşı öyde telsiz istasyonu binaları yanınd~ l-::rap iki 

bınanın ankazı. ,.,,, ,, 3 '-l2 
Galatada Kal~atvıtfr'İnde Arapcami mahallesinin Ka-
lafat , No 1"1rınci Darağacı caddesinde 74-1-2, 74· 1-3 

d . ı arsa M • 

a denfir d uz;»rınde evvelce kert"ste bugün hur-
ankazı. eposu olarak kullanılan büyük hangarın 
Alenıda~ 
f ısı orınan .. d 
abrikaıın . ı ıçın e evvelce yapılmış olan hizar 

916 

makine aal"taıt tahminen on ton miktarında hurda 
' a ve · 

Yukarıde . taıre toptan. 80 
rinden açık cıns ve rnevkii yazılı emval hizalarındaki bedel üze
ye şeratitin· a.~ttırına usulile ayrı satılacaktır. İsteklilerin ve tedi
on dörtte ;ü:~r•nmek istiyenlerin 21-12 936 pazartesi günü saat 
toplanan ko . ~ 7,5 pey akçelerile Milli Emlak Müdürlüğünde 

ınısyona müracaatları. 

Deteri 
Lira K. 

ı\38 00 

İstanbul V 

Pey parası 
Lira K. 
\75 35 

akıflar Direktörlüğünden: 

Şehremininde Arpaemini mahallesinde Hasta· 
hane yakınında 1948 metro murabbaındaki 
Yavaşça şahin Mehmedefendi camiı ile tekke 

588 00 44 IO arsasının taınamı. 830 
Tahtakale. Dernirtaş mahalleıinde DevE'oğlıt" 
Yokuşunda eski 2 yeni 2 52, 54, 59 Nor lı ha· 

Yukarıda rap hane maa ardiye 1190 
•çık arttırrnayazılı mallar satılmak üzere on beş uün müddet\{~ 

Ya çık ı · 6 8 at ıııaat 15 te M 8~1 ~ıştır. isteklilerin 21-12-BJH kı:ızartesi günü 
ahlulat kalemine gelmeleri. -

l<anunlar 1( • - ---.... , ar arnameler, Tıcaret muhadeltr 
2-12-»36 t . h '.2 · ar• ve ..ı474 sayı Resmi gazeteden 

Türk 
l\urnara~a~sının kıymetini koruma hakkındaki 1567 

K 
1 

anunun 4üncü maddesini değiştiren kanun 
•nun No· 

Madde 1 · ~O Kabul tarihi: 27-11-936 
şubat l9J<ı ta .Turk parasının kıymetini koruma hakkındaki 20 
aşağıdaki Şek~:h ve 15<>7 numaralı kanunun dördüncü maddesi 

Türk pa 
1 

de değiştirilmiştir. 
ittihaz ) "aıı kıymetinin korunması için İcra Vekilleri Heyetince 

o unan k . • 
h t " ararlara aykırı hareket eden veya ettıren l)anka 

yba ku mulesseıelerin müdürleri ve alakalı memurlarile bunlardan 
•ı a şa ııa lar .. d ı · · 1 uçaydaıı bir Eeneye ka aı ıapıs cezaaı e cezalan 

MÜNAKASA GAZE l'ESI 

Knrarnameye aykırı olan fiil, ecnebi paralarını ve her tiirlü 
esham ve tahviller ile yabancı memleketler üzerine çekilmiş çek 
ve poliçleri izinsiz memleket dışına çıkarmak veya kaçırmağa 

teşebbüs etmek suretile işlenmiş i~e failleri yukarı. i fıkrada yazılı 
hapis cezasile mahküm edilmekle beraber zaptedilen yabancı pa
nlar, esham ve tahvillerin müsaderesine de hükmolunur. Bundan 
başka zaptedilen: 

A) Yabancı paraların kıymetlel'inin bir katı, 
B) Esham ve tahvillerin kıymetlerinin bir katı, 
C) Çek ve poliçl~rin kıymetlerinin iki katı, 
D) Yabancı paralar ve esham ve tahviller kaçırılmış olup ta 

zaptolunmamış ise tesbit olunacak kıymetlerinin iki katı, 
Nisbetinde ağır para cezası alınmasına da hükmol ut' ur. 
Yukarda yazılı kıymetler Maliye Vekaletince gösterilecek ma

kam tarafından, zaptolunduğu \'eya kaçırıldığı tarihlere göre, Türk 
parası olarak tesbit olunur. 

Bu maddeye göre kaçak olarak tutulup zaptedilen para, es
ham ve tahvillerle çek ve poliçeler hakkında bir zabıt varakası 
tutulur. Bir örneği de suçluya verilir. Zabtolunan şeyler makbuz 
karşılığında o yerin mal sandığına teslim olunur. 

Hükmolunan para cezası tahsil edildikten sonra çek ve poli
çeler hamillerine geri verilir. 

Üzerlerinde beyanlarına uymıyarak izinsiz bulunacak yabancı 
para veya başka menkul kıymetlerin Türk parası ohrak tutarı 
yüz lirayı geçmezse bunlar hakkında 1918 sayılı kanunun 18 inci 
maddesi hükmü tatbik olunur. 

Bu madde hükmü 1918 sayılı kanuna şöre ~atbik olunur. 
Madde 2- Bn kanun neşri tarihinden ınüteberdir. 
Madde 3- Bu kanun hükümlerinin icrasına İcra Vekilleri He-

yeti memurdur. 30·11-936 

Sıvas atelycsine muktazi tezgahlar ıçın 2.500.000 
liraya kadar laahhüdal yapılmasına dair kanun 

Kanun No .. ~071 Kabul tarihi: 27-11-HJö 
Madde 1- Devlet Demiryolları \ e Limanları İşletme Umum 

İdaresi tarafından Sıvasta inşa edilmekte olan cer atelyesinin 
kuvvei muharrike santralı, vinç ve tezgahlarile sair tesisatına 

muktazi alat ve edc:avatının sipariş edilmesi için müteakib senele
re sari 2,500,000 liraya kadar taahhüdat icra.sına Nafıa Vekili 
mezundur· 

Madde 2-- Bu taahhüde istinaden her sene sarfedilecek mik· 
tar, umumi idarenin bütçesine tahsisat olarak vazolunur. 

Madde 3- Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 4- Bu kanun hükümlerini icraya Maliye ve Nafıa ve 

killeri memurdur. 30·11-936 

Kararname No. 2 5592 
İstanbul telefon tesisatının teı;ellüııı ve işletme maamelelerine 

dair olan 3054 numaralı kanunun ()ncı maddesi mucibinde hazır 
lanıp Nafıa Vekilliğinin 14-10-93() tarih ve l()(}:t 2028 sayılı tezke
resile teklif ve Adliye Vekilliğinin 11-1 l-H3G tarih ve .'l88 l7 sa
yılı mütaleanamesi ile tevdi olunan ilişik i1.nlıname İcra Vekilleri 
Heyetince l9-l l-B3G tarihinde okunarak tadilen tasdikı onanmış· 

mıştır. IH·l l-9.~lt 

İstanbul Telefon Müdürlüğünün abonelerle olan muame
leleri, abone kaydı, tahsilat ve borcunu ödemeyen abo
nelerin tefefonlarının kapatılması şart ve usullerint: dair 

ilclhname 

Madde 1- Her türlü telefon tesis, nakil ve sairesı ıçın vaki 
müracaat üzerine müdürlükçe bir keşif yapılmak icrası mürnkün 
olduğu t~beyyün eden tesisat ve tebeddülat, ashabı tarafından 
15 gün zarfında (Resmi devair için bu müddet bir aydır) nümu· 
r>esi ilişik taahhüdname imza edildikten ve tahakkuk ettirilen 
ücret de tamamen Telefon Müdürlüğü veznesine tesviye olun· 
duktan sonra nihayet on gün zarfında yapılır. 

Madde 2 Birinci maddedeki müddet geçtikten sonra mevcud 
devrenin başka bir talibe verilmesi hasebile evvelki talibin arzu
sunun is'afına imkan kalmamaıandan veya ashabı tarafından te
darik edilip İstanbul telefon şebekesine raplı taleb olunan alela· 
de telefon makina ve teferruatının hüsnü suretle işlememesinden 
v<! zamanda tamir edilmemesinden dolayı idareye bir mes'uliyet 
teveccüh etmez. 

Husuıi santrallar ile esaslı tesisatın idare malı malzemeden 
olması şarttır. 

Madde 3- Abone veya adamının gösterdiği yere vazolunan 
telefo.1 cihazlarının yerlerinin değiştirilmesi veya tadilat yapılma
sı, tebdil veya tadilatın istilzam ettiği ücretin tediyesile kabildir. 

Madde 4- Tefefon şebekesine bağlı bilümum lesisat üzerinde 
idarenin malümatı haricinde tadiller ve ilaveler icrası yasaktır. 

Bn işlerin yapıldığı sabit olduğu taktirde alakaların telefonları 

derhal kapatılır ve bu değişiklik ve ilaveler tarifeyi ilgilendirdiği 
taktirde tarife ücretile beraber bir misli tazminat alınır. 

Madde 5- Telefon muhaverelerinin kanuni bir sebepten ve 
mücbir bir arızadan dolayı kesilmesi halinde Telefon Müdürlü· 
ğün~en abonelerin tazminat talebinde bulunmağa hakları yoktur. 
Telefon Müdürlüğü, haberdar olduğu bütün hataları süratle tashih 
ve izale eder. İdarenin hüviyet varakasını taşıyan telefon me
murlarının mesai zamanlarında telefonun mt!\'Zu bulunduğu ma· 
halde ifayı yazife etmelerine abonelerce müsaade olunması mec
buridir. 

Madde il- Aboneler bütün tesisati hüsnü halde bulundurmağa 
mecbu.ıdurlar. Bu cihazlar fenni mahzuru olan mahallere tesis ve 
nakil edilmiyeceği gibi tesisattan sonra bu gibi mahzurları telew 
fon idaresinin talebi ve tarifi dahilinde abonenin izale etmesi 
lazımdır. Aksi takdirde tesisatın kaldırılmasında idare muhtardır. 

Ma..ıde 7- Şehir telefon şebeket-ile alakalı hususi telefon 
merkezlerinde çalışan memurların bu va:ifenin iyi yapılması için 
aranan şartlara vakıf olduklarına dair telefon dairesinden bir 
vesika almaları lazımdır. Bu vesikayı hamil olmıyanlan çalıştıran· 
ların telefonlarını kapatmağa idare salahiyetlidir. 
. Madde 8 Aboneler, telefonluını idareye malumat verrneksi-

Zın başkasına devir ve terkedeınezler. Aksi taktirde taahlıüdname 
hükümlerine halel ifelmez. ' 

Madde 9- Müıterek bir taııhhüdname ile h:ııisal yaptıran bir 
alu.tan barı mezkur teaıaat lh.erındekı bakkandao feragabna 

7 Birinci kan~ 

~ 
telefon idaresir.e tahriren bildirmedikçe telefonun bütiin borcll 
bu şeriklerin herhangi birinden tahsile idare saliilıiyetlidir. 

Madde Hl- Yeni abone olanlar için o ayın ibtidası, 6 •1 
veya senelik vadeye esas tutulur. 

Munzam tesisle;de bu tesisatın işlemeye başladığı güııdl' 
esas tesisı.tın vade tarihine kadarki ücret tahsil olunur. .,,1 

Madde 11 Müddet ve miktarı tarife He tesbit olunan • 
man ücretlerini vadenin hulül ettiğine dair tanzim olunacak 
barnamenin tebliği tarihinden itibaren 15 gün zarfında tcdiyed 
miyen abonelerin konuşmaları kesilir. 2 1) gün daha beklerı 1 

halde ücret verilmezse altı aylık aboneraau bedelinden aşağı b 
mamak şartile kapatılan güne kadarki konuşma ücretinin ta 
hakkı mahfuz kalmak üzere tesisat sökülüp geri alınır. idar 
iç ye dış tesisat sökülmeden talep edilen pardyı veren aboneler 
bu telefona devamları, ancak nısıf nisbetinde tesisat ücretini t•I 
minat olarak tesviye ve yenid'!n taahhüdnaıne ita etmeleri şart 
mümkündür. 

1 
Madde 12- Telefon borçlarını zamanında ödememekten ~o 

yı haklarında adli takibata girişilmiş olan abonelerden borcııP 
atiyen tediye etmek istiyenlerin, idarece bu hususta sarfedilt 
mahkeme, icra ve sair masraflar ae Avukatlık Kanunu hük111 
mütenazır olarak sulhan kararlaştırılacak avukat ücretini birli 
tesviye eylemeleri lazımdır. 

Madde 13 Tesisatın refi lazım geldiği taktirde abonelerd 
telefonunu iade etmediği müddet () aydan noksan ise 6 a)l 
6 .aydan fazla ise bir senelik aboneınan ücreti alınır. Geri ah~ 
çihazlarda vukua getirilmiş zarar "'e hasarlar başkaca kendiler 
ödettirilir. 

Madde 1 l- Aboneliğe devam etmiyeceğini vade tarihine ~ 
dar idareye hab~r yermiyen abonelerin aboneliği tecdid edil 
hük niinde s lyılarak müteakib devreye kadar devam eder. ~ 
cak bu müd let zarfında vefat. haber göndermeğe manı ola' 
derecede hadise veya hastalığın tevsiki halinde yalnız vade t' 
tarihinden telefonun kapatıldığı güne kadarki konuşmaların j 
deli tahsil edilmek kaydile tesisat kaldırılır. 

Madde 15- İhbarnamenin tebliğinden it:baren 2 ay zarfı 
istt'nilen ücreti vermiyen umumi, mülhak ve hususi bütçeli 
vair telefonlarının konuş.nalarını kesmeğe ve ondan bir ay 5 

ra da konuşmalarını refetmege İstanbul Telefon Müdürlüğü sı 
hiyetlidir. Hu takdirde konuşma ücretleri ayrıca tahsil oluıt 

Abonıman müddeti bitmeden mahalli fazla konuşma yapanlar 
le şehirler ve milletler arası konuşması yapaı• abonelerden 
hakkuk etmiş borçlarile beraber geçmiş ayda yaptıkları koıt 

ma nisbetinde avans ahııır. 
Konuşma mikdarı azaldığında avans mikdarı azaltılmaz. 

kat konuşma mikdarı arttıkça avans tezyid olunur. Abonı 

devamı müddetince avans borca mahsub edilmez. Ancak v' 
nin hulülünde avans bakiyesinin tahakkuk etmiş borçla veya 
bonıman a mahsubu için abontnin muvafakatının istihsaline h' 
yoktur. Talelı olunan avansı ihbarnamenin tebliği tarihinden 
baren 15 gün zarfında vermiyenler hakkında 11 inci madde 
cibince muamele yapılır. 

Madde IG- Halkın serbestçe ve tarif P.d~ tayin olunan u 
mukabilinde konuşmasını temin edecek umumi telefon tesi1 
yapılmasını taleb eden aboneler hakkmda da diğer telefon ıt 

nelerine tatbik olunan usul ve şerait aynen tatbik edilmekle f 
raber idarece mecannen yapılacak telefon tesisat ve nakilleri' 
hüsnü halde ınuhafazuı ve t.ıahhüdnaıne hükmünün taınamıti 1 

bikının temini için kendilerinden 50 lira depozito alınır. Bu 
pozito telefon le.sisat111ın kaldırıldığı tarihe kadar idarece e 
nelen kalır. 

İşbu umumi merkezlere rehberler meccannen verilir. Bu ,! 
neler telefon idaresince yaptırılmış umumi telefon merkezi 
hasile konuşma tarifesinin halkın suhuletle görebileceği bir 
halde asma~a mecburdurlar. 

Madde 17 Umumi merkez aboneleri, bir sene zarfında ~ 
tıkları konuşturma yekünu liO:> den aşağı ise farkını vade 
hinde ikmalen öderler. 

Madde 18- İdare, umumi telefon merkezi olarak açılan 
halle. in kaznnç bakımından faidesiz veya servis bakımından 

rarlı olduğu tahakkuk ettiği takdirde bunları derhal refedebil 
ği gibi nakil isteklerini de aynı sebeplerle terviç veya reddet 
salahiyetini haizdir Vadenin hulülünden evvel yukarıdaki se 
lerle idare tarafından tesisatı refolunan umumi telefon mer 
sahiplerinden 17 nci maddedeki haddi asgari bir sene dört de 
itibarile geçen müddete göre tahsil olunur. 

Madde 19- Tahakkuk eden telefon alacaklarından dolayı 
larında adli takibata girişilip de : 

A : İdare heyetine hüküm sadır olmasından, 
B : Hakimin tarafeyne sulh teklifinde buluunmasından, 
C : Mahkeme veya icraca tebligat formalitesinin ifasına irı1 

bulunmamasından, 
D : Kabili haciz emvali ve geliri olmadığından veya te 

muhal olmasından, 
E: İhtiyar edilecek harç ve masrafın. bilhesap nlacak mi~ 

rından fazla bulunmasından, 
dolayı takib ve tahsiline kıı:ımen veya tamamen imkan ol 

dığı yapılacak tahkikatla anlaşilan alacakların P. T. T. Uı1' 
İdare Encümeni kararile kayıdları terkin edilir. 

Ancak, bu suretle kayıdları terkin edilmiş olan alacakl•' 
ayda bir tanzim edilecek bir cetvelle Nafıa Vekilinin tasvi~ 
arz olunur. 

Vilayetçe terkini muvafık göriUmiycnlerin kkyıdlarının ı 
ve verileceek direktifler daire.ııinde takibata devam edilmesi 
buridir. Resmi devair borçları hakkında bu madde ~hükmü ' 
yan edemez. 

Madde 20 - İdare ile aboneler arasında zuhur edecek 
mum davalar için salühiyeti mahkemenin, İstanbul Telefon 
dürlüğü ınerkez teşkilatının bulunduğu mahal mahpemes old 
nu aboneler kabul etmek mecburiyetindedirler. 

Abonelerin kanuni ikametgahı, telefon rehberine geçecek 
adresleri mahallidir. 

Madde 21 İstanbul ve Beyoğlu tahsilat mıntakaları 
cinde kalan abonelerd~n tahsili lazım gelen nbonıman, a< 
fazla mükaleme · ve sair ücretler abonıman hesabat şubes'~ 
verilmiş faturalar üzerine tahsilat şubesince tanzim ve f 
telgraf şubelerine irsal edilecek tahsilat emirlerine is~inaderı 
kur şubelerce tahsil olunup ay nihayetlerinde telefon müdiJI~ 
ne teslim olunur. Bu aboneler borçlarının dahi miadında tt 
yeııi, tahsilat şube'ilince takib olunur 

(devamı var} 
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4- 12·36 
Madde 

Bu~day Ekıtra yumuşak 

Yumuşak 

Yumuşak 

Asgari 
(j 1 () 

Azami 
(j 12 50 
t} 

" .. 
.. 
" 
" 
" 
" 
" 

Arpa 

" Çavdar 
Mısır 

" Yulaf 

Sert ckslıa 
Setr 
Sert 
Sümter 
Kızılda 

Mahlut 
Yemlik 
Dökme 

Beyaz 
Sarı 

il 
5 25 
(; ]0 
5 30 
5 27 50 
5 _7 50 
5 7 50 
5 5 

... 10 
... 
... 

() 

(; 7 50 

5 .15 
5 25 

.ı 5 
4 72 

Kuşyemi 

K.tohumu: 
Yeni mahıul 

tt tt 

3 15 
3 30 
4 ıo 

11 35 
8 30 

500 

12 

Afyon 

" 
Nohut 

,. 
" 

Darı 

" 
Susam 
!'' andık 

" 
" 

Tiılik 

" 
" 
" ,, 

" yapak 

" 
" 
" 

ince 
kaba 
ispanya tohumu 
kalburlann:ış 

natürel yeni 
beyaz 
sarı 

Yeni mahsul 
İçtombul 
İçsivri 
Kabuklu 
Oğlak 

Anamal 
Çengelli 
Deri 
Kaba 
Sarı 

Anadol kırım 
Tabak 
Trakya kırım 

450 • 
10 20 
7 10 
5 27 5 
.ı 25 
3 35 

15 10 
69 

40 
124 20 
113 30 

119 
BO 
85 
&'.\ 
50 
36 
65 

491 10 

130 
120 

52 

8. peynir: 
" tabak 

tam yağlı 
yarını yafclı 

yağsız 

..ı1 20 
32 32 
18 H 20 20 

" " 
" ,, 
Kaşar 

,, 
Z. yağı 

" " 
" ,, 
Nebati 

,, 

" 
" 
" Un 

.. 
" 
il 

" 
" 

yağlı 

yağsız 

Ekstra 
Birinci yemeklik 

Sabunluk 
yağ Ay çiçeği ta af. 

" Haş haş 

11 Pamuk 
,, Suıam 
,. Bezir pişmi' 

Ekstra ekstra 
Ekstra 
Birinci yumuşak 

., sert 
Raımal 

Paspal 
Kepek 

8 
41 20 
)() 

·~2 

·•-4 
-13 
32 20 

630 
020 
550 
550 
23.1 

2 12 
2 ı:; 

42 

52 20 

H 20 
4·t 20 

-45 
lO 

775 
750 
700 
H85 
251) 

İstanbul Ticaret ve Zahire Borsasmda 
Muamele Gören Maddeler 

Afyon, Araşit yağı, arpa, Avderisi , Ayçiçeii yağı, Badem, 
Bakla, Bezelye, Börülce, Buğday. Bulgur, Burçak, Ceviz, _çav
dar, Darı, Fasulye. Fındık, Haşhaş tohumu. Haşha 1 yağı , ipek, 
İrmik, Kaplıca, Keçikılı, Kenevir, Kepek, Keten tohumu, Keten 
yağı, Koza, Kuşyemi, Mercimek. Mısır. Nohut, Pamuk, Pamuk 
lohumu, Pamuk yağı. Peynir (Beyaz, Kaşar) Razmol. Suum, ıusam 
yağı , Tiftik, Un (Buğday. Mmr) Yağ. Yulaf. 

347 
353 A 
359 
362 

(Suit .: de la quatrieıne pagc 
Liıte M. 

Seulemenl )es etiquettea impriıneeı 

et illuıtrees. 
A l'exclusion du coton pour la fa-
brication de )a poudre exploıive, ii 
apporter par les Miniıtereı. 

365 
.~77 A, B, C, t, 2, 3. D t, 2. 3. 
379 l A 1 
382 
385 

387 

388 
389 

393 A 

B. 

A l'exclusioD des rubans ıouı forme 
de hande servant a la confection 

d hl·nes a ecrire des rubanı eı mac 
A l' 1 . deı ruban• servant a exc uııon d 
la confection des corsets et ea 
ceintures hyrieniques. 

A l'exclusion des tuyaux en fil de 
coton, leı coulants deı machin~s, 
lea aacıı et ies toiles des preaaoıra 
et leıı meches du capot des moteura 

, . d tronı de• cou-A 1 exceptıon es pa . 
turiers, confectionnes en toıle a -

mericaine 

3B4 
39:1 
3H8 A l'exception deı jambieres hygie· 

niques deı ventrierı et deıo banda· 
iH a heroie 

401 
402 

MÜNAKASA GAZETESl 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: --- .......,.__,.._ .. 

4000 kilo kaim kınap Saat 1 j 

75000 metre düz beyaz kanaviçe ,, 15 
1 Yukarıda cins ve mikdarı yazılı iki kalem mal· 

zeme şartnameleri mucibince pazarlıkla salın alınacaktır . 
2 Pazarlık 17-12·936 tarihine raslıyan per~embe 

günü hizalarında gösterilen saatlerde Kabataşta Levazım 
ve Mubayaat Şubesindeki alım komisyonunda yapılacak
tır . 

3 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 

şubeden alınabilir. 
4 İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa-

atlerde yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı ieçen 
komisyona gelmeleri ilan olunur. (3354) 473 2-4 

• * .. 
t - Şartnamesi mucibince muhtelif renkte ve 90X 100 

eb'adında ~9500 yaprak Sellofan kağıdı pazarlıkla satın 
alınacaktır . 

2-- Pazarlık 8· 12-936 tarihine rashyan salı günü saat 

15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır . 

3- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şu

beden alınabilir. 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa
atte yüzde 7.5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko· 

miiyona gelmeleri ilan otun ur. <C3 I 03ı> 434 4 -4 

Nev'i 

• • ti< 

Beherinin ihale tarihi saati şekli 
muhammen 
Bedeli 
Lira Kr. 

195 takım el· 13 95 14·12-936 14 açık eksiltme 

bise maa kas· pazartesi 

ket 
76 adet palto 9 44 ,. 15 pazarlık 

205 çift fotin .i 88 ,, 16 . , 
ı - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarda cıns 

ve mikdarı yazılı 3 kalem elbise açık eksiltme suretilc, 

diğerleri pazarlıkla ıatın alınacaktır. 

2 - Eksiltme ve pazarlık hizalarında gösterilen gün 

ve saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat ~ubesin· 
deki Ahm komisyonunda yapılacaktır. 

,i - Şartnameler parasız olarak hcrgün sözü geçen 

Şubeden alınabilir. 
4 - İsteklilerin eksiltme ıc;ın tayin olunan gün ve sa· 

atlerde kanuni vesika ve yüzdl! 7 ,5 güvenme paralarile 

birlikte adı gec;en komisyona ~etmeleri ilaıı olunur. 
113144,, 142 3 -4 

• •• 
1 - Şartnamesi mucibince 2100 kilo Dikistirinli kola 

pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 ·· Pazarlık 15 12-936 tarihine raslaya11 ulı günü saat 

15 de Kabataşda levazım ve mubayaal •••esindeki ahm 
komisyonunda yapılacaktır . 

3 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
şubeden ahnabilir. 

4- İsteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve saat· 

te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen ko· 
misyona gelmeleri ilan olunur. (3181) -143 3 ·4 

.. 
ıt< * 

1480 metre bakır boru ispirto taukları ıçın 

250 çift yakalı Filanş 
235 ,, Dövme çelik Filanş 

350 metre demir boru «Muhtelif t:b'addaıı 
500 Çelik ,, ,, ,, 

1- Yukarıda cins ve miktarı yazılı 5 kalem malzeme 

şartnameleri mucibince 1 O • 12 • 936 tarihine rastlayan 
Perşembe günü saat 10 da pazarlıkla satın alınacaktır. 

2- lıteklilerin şartnamelerini almak üzere her gün pa

zarlık için de tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 güYen· 
me paralarile birlikte Kabataşda levazım ve mübayaat 

Şubesindeki alım Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 

"3325,, 472 3 - 3 

409 B. 
414 
415 A l'exception dH fileta de toule 

426 
447 

espt:ce. 

461 A, B. 
.ı65 A. 
46'7 A, B, D. 
470 
471 A r excluıion dea terrea a filtror, 

473 
477 A. 

c. 

dea feldspath ,des kaolin, deı un· 
torin,-excepte le "Cioberlit,, et la 
terre refractaire. 

A l'exclusion de l' uphalte et du 
Lituıu<" et l'amiante filamenl 

( .. euivre) 

Sayfa 3 

f ratelli S PERCO 
Borsa • Piyasa 

5 - 12- 1936 

-----------~~----..--- ' ~------------~~~-
Calala Gümrükleri karşııında 1 Borsa Parası 

Hürdaverdigar Han. ı -----
Telefon: -1479'l Alı ş 

Gt ~. -

12:1, 
ll :l, 
ı t.\ 

Satış 

GI 
12tt,
llG, -
ı :lO,-

Amsterdam · Kompani Roıal 
Neerlandez dö Naviguyon a 
vapör Anvera, Rotterdaın , A
msterdam ve Hamburg için ya· 
kında hareket . 

i ı Sterlin 

1 
ı Dolar 

Al Franst l 1 r 
20 Li ret 
20 Bt>lı;ıl. fr. 
<!O Drnhmı 

20 lsvıt;rl' 1 r. 

., 
-· i'i, 

2D,-

2!1 Le\•n 
VULCANUS yük alır 5-8 lci ka. I 1 l·lorııı 

HERMES " 9 12 ,, 20 Çeli ı.ronıı 

::!O, 

ı;.ı,

i~. 

:!il, 

2.:, 

2.ı. 

Neerlandez kompanyasının 

nehri vapurları limanlar i ; in 
hususi ve seri seferler . 

Bütün limanlar için Neer· 
h.ndez Kumpanyası ile anlaşıl · 
mak suretile bütün dünya li
manları için doğru ~;on4imen· 

tolar veri lir. 

iTHALAT SERViSi 

Burgaz, Varna, Köıtence için 

hareket. 

AGAMEMNON 9·12-936 ya doğl"u 

ı tal yan Seyahat Kumpanyası 

Dünya seyahat teşkilatı 
Götürü seyahat 

Otellerde oda tutulması 

Deniz yolu biletleri 
Hava yolu ,. 

Demiryolları ,, 
Bagajların ıigorta11 

İtalyan demir yollarında 
yüzde 50 tenzilat 

Galata Gümrükleri karşısında 

Hudaverdigar han 

Telefon : 4479'l 
da FRATELU SPERCO 
nndinde C. 1. T. ye rııüra · 

t'.aat olunur. 

Nippon Yusen Kaisah 
JAPON VAPUR KUMPANYASJ 

Yakohama, Kobe, Sinırapur, 

Coloıobo, Süveyiş, Porl·Said, 
Beyrut ve lıtanbul limanları 
arasında doğru seferler: 

Pire, Marsilya, Valansiya, Li· 
verpool için Hareket 

(Joğru ve aktarmııaıı) 

TOYOOKA MARU 18-12-936 

DAKAR MARU 18-1·937 
DURHAN MARU 18 2-937 ye 
doğru. 

ı \fark 

1 Zloıı 
t Pcııgiı 

:..>o Leva 

:.!O, -

2t) llin:ır 4~. -

20 1 Wt'\ Jmmıı :ıu, 
1 Turk a lt ını ~.gı , , 

1 Banknot Os.R. 9~ , 

:!H, -

:!l) ,.ıO 

ı:\ , -

ı ~.-
.111. 

!~:!. 

~' ··-
.,~ . 

Faydah Adresler 

Doktorlar 
Dr. Murad Rami Aydın 

Göz hekimi, ôeyoğ'lu, Misk 
sokağı No. 15. Tel · 41553 

Or. Hayri Ömer 
Zührevi ve cild hutalıkl:m. 

Ô2'leden sonra Beyo~lu, Ağ-aca· 
mi karşısında No. 313 Tel. 43585 

Dr. Horhoruni 
Eminönü eczanesi yanında her 

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

Diş Doktorları 

Übeyt Ölçer 
Cumartesinden nıaaıla hergün 

lıastalarını kalıul edu. E.<lirnekıı

µı, Karagümriik, Tramvay dura· 

~· No. 95 

Meshur Markalar • 

ilaçlar 
Hormobin t bletleri 

Ademi iktidar ve bel revşek

li~ine karşı. Her ecunede ara 
yınız. Tafsil fıt: Po l:ı kutusu 
1255-Hormobin 

Şayanı Tavsiye 
Müesseseler 

Piyango bayileri 
Uöur Gişesi 1 

Her ay en bllyük ikramiyelerle 
binlerce yurttaşları ıengin etmiş· 

tir. Galata , Karaköy Postanesi 
karşısında N. 12. Tel. 40021 

• 

DENİZ POSTALARI 

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

•-O-

Hareket edecek vapurlar 1 CILICIA çarş. 16 bir. kan. sant. 

VAN·r·ıNO 7 t b" k 17 Pire, Napoli, Marailya,Ge-
A pazar , ır. an. I 

saat 12 İzmir, Selinik, Pire, onva. 
Patraa, Napoli, Marsilya, Ce- ı PRAGA çarş. 16 birinci kan. 
nova saat 17 Burgaı, Varna, Kös· 

1 

tence. 
ASSlRİA carş. 9 bir. kan. saat 

17 Burgaz, Varna, Köstence 
Odeaa. 

CEUO perş. 10 bir. kin. saat 
20 (Gnlata rıhtımından) Pire. 
Brindizi, Venedik ' Trie.te. 

MERANO perş . 10 bir. kin. 
saat 17 Burıaz, Varna, Kös· 
tence. 

CALDEA perş . 10 birinci kan. 
aaat 17 Kavala, Selanik, Go· 
los, Pire, Patru, Aysaranda. 
Brindizi Ankona , Venedik, 
Trieste. 

=-' ~_..,.,.= -=,..,,.... _ _ 
J mtiy z sahibi ve yazı iş leı i 

Dn-ektoı M 1 &m al G;r;ı 

QUlRINAL per4. 17 birin. kan. 
saat 20 Pire, Brindizi Vene-
dik, Trieıte. ' ' 

ALBANO perş. 17 birin<'i kan. 
saat 17 Burgaz, V arna, Kös· · 
tence, Novoro isk. Batum, 
Trabzon, Samsun. Varna 
Burgaz. 

BOLSENA cumart. 19 bir. kir 
saat l 7 SeJ&nik, Midilli, İz· 
mir, Pire, PatrH, Brindizi, 
Venedik, Trieste. 1 

BasılJığı yeı· : ARTUN Basım vı 
Galata Bitliiı &ok k N 10 



ABONNEMENTS . 
Ville et p · · 

rovınce 

~ Moıs Ptrs . 450 

12 il " 850 
11 

" 1500 
Etranger : 1 J--: ~ ın oıs Ptrı. 2700 

l --P o e No. Ptrs. 5 
ur la Publi . . ' 

iı )'Ad . c~te s ad resser 
- ınınııtration -----· 

•• 
A 

GAZET ESİ 

journal Quotidien des Adjudic~tionı 

LUNDI 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l' . . 

Lieu d'adjudication. Cahier des Charges Da le l-leure -~ admd·~ation IPrix est . ı Caut. l , Gı;nr~ 1 
~ Prov. d adıudıc 

===~~~=6~~~~~~~~==~~====~~~~~~~~ 

Construcr 
Tr ıon-R· C avaux Publ' eparation-
onstruction~sC-Materiel de 

R artogr h. 
Parat· ap ı e 

. ıon de la .. 
soır Pou cuısı ne de )'. 

Constr r lılıes a K . ccole du 
Uclıon ad•keu ( · 

toır d ' en b~to y AJ.). 
e 1 n arın · d 

l'Ichb a ruc ınen r, u trol-
E ank ant d ı . lar&' assı e a gare a 

. ısseıııent d 
s lrouv u Pont en b't 

ant •upres d e on arm e 
c la gnre. 

Habillenıent 
- Cb 1'issus C aussures 

- u· lmperırı ; b ırs . 
C ta lce " 

ostuııı cıre8 • 
C es Pour l' n lloırs • 62 . . 
oıtuıncs d exteric · pıeces 

c lra · ur : 62 · · Vaıl . 3 pıeccs. • 1 .. 
P•eces. 

Car bura 
nt- Huiles 

kilos, 

Phar Produits Ch' . 
S nıace t' •nııq anit . u ıques Ues et 

aıres F - J - ournit nstrurnents 
lııetru Ure Pour H 4 

nıerıts op. 
Pour ı ' appatei ls t 
de H •;aile d'autopc. ınrdicamcnts 

ay ıtpacha : 4~''1 de i'hôpital 
ota. 

Divers 

Piaques d . 
e ıı nc d 

ces- ld, e 1,75 ınrn.. . . 
vre 2 rnın : 500 . • . 5CO pı e-
2 ' 2 ının . 25 P•eccs C · · . . uı-

c ınnı. : 25 . . P•cccs L . 
harru 5 P•eccıı aıton, 

s ooo . . 
nıigr( P•eces- ( 

Ar s en An•t 1· pour les im 
roseu o ıe C · • 
( 

. se Pour le s . entrale). 
AJ. , ervıce d' t• 

ex ınclioa 

1202 83 90 21 Publiquc Compt. Ec. Super. Djahaloglou. 

3312 -

837 83 

460 
1395 
434 

35 
105 
33 

" 
Municipalit~ de Tarsous. 

" 
,, 

Gre a grl> Com.Ach.lst.Comm. G.Surv.D ouan. 
P t1blique Direction F orc ts Vilayet lstanbul. 

" il 

580 _ 4:l 5 Publırıuc o· G · P'1'1' 1 G 1 ır. l ' O . • si. a alasaray . 

718 40 53 Publique Dir.Hyg.etAss.SocinlcOjalıaloglou. 

3145 - 236 - Publique Direction lmprimcric <l'Elat. 

Facultc For~stiere Haht ch ı"keuy. 

" 

Service Technique lmpr. cl'Etal. 

,, D.G.Etablissemt>nt lmınigrrsAnkara D.G.Et. lmmigres Arıkara et lstanbuJ. 

Gre a grc Municipalitc d'A<lapazar. 

14-12-36 

21-1 '2-36 

21-12-36 

8-12-36 
23-1'2-36 
'..13-12-36 

21-12 36 

23-12-36 

23·12-36 

21-12-36 

30·12-36 

14 

15 

ıs -

11 
14 
15 

15 30 

15-

ıs -

15 30 

15 

ADMINISTRA", toı-. 

Yoghourlclıou !! __ 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

Telefone: 42425 

Boite Poslale N. 1261 

Adresse Tclegraphique: 
lstanhul MÜNAKASA 

7 DECEMBRE 19.~6 

Avis et Communiquees 

De la Direction des Vakoufs d'Istanbul 

Aux gerants et aux comitcs de gerance 

Le dt•lai imparti par la loi aux g e rants et comite• 
gt ran ce pour remettre les relevcs et les picces justı 
tives concernant les revenus et les depenses des b1 

vakı fs qu'ils sont charges d'adminis trer ayant expir 
30 Novem brc 1936, ceux des gcrants ou conıiles de 
rance dt:s circonscr iptions d 'lstanbul, Beyoglu et Kadik 
qui n'ont pa~ encore- rcmis leurs relevcs sonl tenus 
\/ant les dispositions de l'art. 56 du reglement des v• 
de les rem ettre , dı111s un d elai de 15 jours, a l'admini9 
tion des vaki fs de leur circonscription. 

Lois, Decrets lois, Traites de Commer 
Decret No. 2 55()5 sur le Regjme General 

d'lmporta tion 
(journ:ıl O ffıcicl No. 3465 du 21-11-1936) 

176 
179 
180 
181 
182 
18..3 
184 
185 
18fi 

- 9 -

Liste M 

Seuleınent bananes. 

188 A l'cxclusion dcs grains de Coprah 
189 
H>l 
IH2 
IH3 
HH 
103 
lfJ7 Exccptc ccux destine.ıı A l'ensemen· 

ccment 
IHR Excepte ceux destines a l'ensemcn-

IB9 
200 
201 
204 
205 
206 
207 

cement 

208 B. C. D. 
212 
213 A. 
22 1 
222 
224 
225 
22() 
220 
232 
23.3 A. 
234 A, B. E. 
236 B. 
237 
2.3H Exceptc cannelle et girof.e 
241 
242 Seulement anis 
261 
2tm 
27f> A, B. 
277 D. 
293 
296 A. 

c. 
297 
317 
3 18 
324 B. 

c. 

D 
328 B 
329 
331 
336 A. 

B. 

342 A 

A_ i ' exclusion de parchemin pur, ve· 
getal ; du papier jaune de paille, du 
carton de rcnforcement de fond 
"propfen karton" et du papier cris
tal, mi·transparent 

Seulemcn t papier buvard 

A l'exclusion de pap ier de gco me
trie et ısimilairc. 

(Lire la ıuite en 3me 


