
ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin 

3 AYLIGI 
6 

12 
" 
" 

Kuruş 

-t50 
850 

1500 

Ecnebi memleketler için 
12 .aylığı 2700 

Sayısı 5 kuruş 
Reami makbuz bedeli olma
yan tediyat makbul detildir. 

Yıl: t Sayı : 220 

iÇiNDEKİLER: 

a) Münakasalar 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

2 

3 
4 

5 
6 

inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme H .t . , arı a 

llaçlar, Ktinik ve ispençiyari alat H t 1 M ' as ane evazımı 

ensucat, Elbise, Kundura Çama M b'l . , şır v.s. 
o ı ya. Ev ve Büro eşyaları mu b h 1 

M
··t f .k şam a a ı v. s 
u e errı 

1 
b) Müzayedeler 

l - Müteferrik: 

PİYASA HABERLERİ 
:-:? ... •*•·4: 

Bir aylık ihracat 

İstastiııtik umum müdürlüjü 
tarafından hazırlanan dıt tica· 
ret rakamlarına göre memleke
timizin eylül 1936 ayı zarfında 
ithalatı 7,643, 157 ve ihracatı da 
12,88.t,391 lira tutmuştur . 1935 
yılının aynı ayı zarfında ise it
halatımız 7 816 51 ı ve ·ı · • ı ıraca-

tımız da 9,754,1)77 lira idi. Dıf 
ticaret politikamızdaki karşı
lıklı genişlik ve kolaylık pren
sibi neticesi olarak ticaretimiz 
inkişaf etmektedir. 

933 yılından sonra alınan 
t-.. rlhh·l .... in netlceai l ak ti 
ticaretimizin seyrı sSlıf gosıe~ 
mit ve bu seneyi takip eden 
yıllarda dıt ticaret kıymeti mun
tazam bir yükselme ile 936 nın 
do!<uı ayı zarfında 130,8 mil· 
yon Türk lirasına baliğ olmuf
tur. üış ticaret yekiınundaki 
artış, ithalat ve ihracat kıy· 
metlerinin her ikisinin yüksel· 
meainden ileri ııelm ektedir. Ö
nümüz.deki üç ay ihraç mev
siminin en hararetli aylaı ı ol
duğu göı önünde tutularak 936 
sonunda ticaret muvazenemizin 
ıeçen yıllara nisbetle daha mü
him aktif bir soldla neticele
nece~i muhakak ııörünüyor. 

İnşaat işçileri 

, but. olanların ellerine vesika 
~er'.lecektir. Yakında bunların 
mtıhanına b•tlanacaktır. 

Ruhsabız ihracat kararna
mesi 

Ruhsatsız alarak ihraç edi
lebilecek mallara ait kararna
me Vt:killer Heyetinden çık
mıştır. Bu kararnameye ~öre, 

hemhudud memleketlere, Ada· 
lar denizindeki bütün adalara 
ve Girid, Kıbrıs adaları d 
dahil olmak üzere diğ'er ada~ 
lara bazı müıtesnalarla 500 li
!!Y..!-k•AAt..lı~r .. o.,v;_e~'L• _ .... h. 

tir. 

Polcnya rejisinin 

tütün 

alacağı 

Memlekdimizden 800 bin ki

lo tütün almak üzere şehrimi

ze ıelmiş olan Polonya reiisi 

heyeti buradaki tetkiklerini 
bitirmiştir. Heyet, tüccar ve 
"irketleriınizin tekliflerini tet
kik ve oferto edilen tütünleri 

, depolarda muayene etmiştir. 

Bina intaat ve tamirat iş
lerinde çalıtan kalfa, dül2er1 \ 

duvarcı, marana-oz, sıvacı ve ı 
emaali ııibi inşaat itçilerinin 
aerek me.leki ııerek ahlaki ı 
bakımdan inııbat altına alın- \ 
maaı için Belediye Fen müdür-

1 
lüiü tedkikat yapmata karar 
vermi9tir. 

Şimdi en müaaid teklif ve 
en iyi evsafta olan partilerin 

1
eçilmesi işi kalmıttır. Heyet 

bu hafta içinde bu işi de biti
recek ve salı gününe kadar ka
zanan firmaları ilan edecektir. -

Tiftik ihracatı 

Bu ıene tiftik ihrac \tımız 
şimdiye kadar a-örülmemiş de· 
recede süratli ve iyi şartlar da
hilinde olmuştur. En ihtiyar 
tiftikçiler bile şimdiye kadar 
bu derece iyi ihracat yapılma
dığını söylemektedirler . 75.000 
balya kadar olan bu ıeneki 
tiftik rekoltemizJen ancak bin 
batyalık bir stok kalmıştır· --

~ ·· 

GAZ~TESI 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

SALI 

ilanlar, Emirler, Tebliğler: 

Maliye \' ekaletinden : 

. 4,5 milyonluk ü~üncü tertip Sıvas Er . . krıpıiyonu bu~ün halkıo bu defa da .. zu~um ıltıkrazının sus• 
bet ve fazlaaiyle talep neticesind ııoıtermış olduğu büyük rat

e muvaffakıyetle kapatılmıştır. 

ihracat tacirlerine 

~ürkofisten tebliğ edilmiştir : 
lktısad Vekaletince İsv· ''C . 

k 
ıçre enevre ve 1 k d' B 

ti memleketleri "Stokh l . " • an ınavya al· 

K
• 0 m,. tıcaret ataşelik) · · 
amran ve Hayredd'n Ş . erme tayın olunan . ı enozan yenı memur· t l . . 

üzere Istanbula gelmişlerdir. ıye yer erıne gıtmek 
Yukarıda yazılı memleketleri . naaebetler kurmRk • f " O iŞ yapmakta olan veya ticari mÜ-

IS ıyen tuccarlarımızın k' hı ondan itibaren beşe kadar .. .. .. yarın ı pazartesi saba· 
tında Türkofis şubesine .. dorduncu Vakıf hanının dördüncü ka-

h
. . muracaatle dilekle · · t l . . ıt ettırmeleı·i tavsiye 

1 
rını a aşe erımıze tes-o unur.,, 

a) M Ü N A K A S A L A R 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

İstanbul komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 

Çatalca müstahkem mevki komutanlı · 
olan 6800 kilo patatC's talibinin ver . gı eratının ihtiyacları 
düğünden açık eksiltme ile ihalesi 2~

1~2 o~duğu fiat pahalı göriil
l5 te yapılacaktır. Muhammen · t t · ~ · 36 Perşembe günü saat 
~ün öğleden evvel Komi u arı O 10 liradır. Şartnamesi her 
lırahk ilk teminat makb syonumuzda görülebilir. İsteklilerin 39 

.. kf uz veya mektu l ·1 b nu va ı muayyeninde Fındıklıd p arı ı e eraber ihale gü· 
nuna gelmeleri. a komutanlık satınalma komiıyo-

l - t'ınarnısaruı -tvv •v .. ··-·.. _ 

2- İhaleleri kapalı zarfla yapılac~ktır. 
3 - Kuru otnn muhamm~n bed~li 13000, yulafın ~625 liradır. 
4- ~uru otun ilk teminatı 875 lira, yulafın 422 liradır. 
5- ikisinin ihalesi de 15-12-936 salı güoü saat 15,14 de Vi· 

zede yapılacaktır. 
6 Şartnameyi arzu edenler Viı.e satınalma komisyonunda 

hergün gösterilir. 

2-İnşaat- Tamirat-Naiıa işleri veMalzemesi-Harita 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komiıyonundan: 

Yap1: İnzibat karakolu binasını" ikmali inşası açık eksiltme
sine ~ıtekli çıkmadıfpndan ihalesi 14-12-936 pazartesi günü saat 
on ~ıre bırakılmıştı~. Keşif tutarı: 4350 lira 6 kuruştur. Keşif, 
pro1e ve tartnamesı parasına kartı intaat şubesinden alınacaktır. 
ilk teminatı: 326 lira 25 kuıuştur. Eksiltmeye ııireceklerden ilaili 
bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde istenen 
belırelerle birlikte eksiltme gün ve vaktında M. M. V. aatın alma 

komisyonuna gelıinler. 

Aydın Nafıa Müdürlüğünden: 

.. 1 - Ekıiltmeye konulan iş: İıtekli çıkmadığından 20 ıün 
~uddctle uzatılan Aydın-Muğla yolunun 33+552-39+842 arasın· 

a yolun terfiile şose ve beş aded menfez in,aatıdır. 
Bu i•in keşif bedeli 22814 lira 52 kuruştur. 
2 - Bu ite ı.it şartname ve evrak şunlardır: 
A- Eksiltme şartnamesi, B- Mukavele pr >jesi C- Bayın

dırlık işleri ııenel şartnamesi, D- Fenni şartname, 
1 

keşif evrakı 
ve projeler. 

İDAREHANE· 
Yoğurtcu han, 1 ci .kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞAR TLARJ 

İdarehanemizde görü1ülur 

Telegr.: İst. MÜNAKASA 
Telefon: 42425 

Posta kutusu N. 1261 

8 Birinci kanun l 936 

• • • 
Beşiktaştaki OsmanaTw k b' . muştur B k i 5 a me te ının tamiratı 

. a : atanbul Belediyesi hanlarına . 
pazarlığa konul-

• • • 
. Beyoğlu 44 üncü m kt b. . lstanbul Belcdiy• . ı·ı~e 1 e ının su tesisatı tamir edilecektir. Bak.· 

.. ıı an arına. 
• • • 

3 oda tamir edilecektir. Bak: İstanbul Beledi:,-eıi hlnlarına. 

3-flaçlar, Klinik ve İspençiyari ahit: 

Kocaeli Vilayetinden: 

Açık eksiltme suretile alınaca ·1 • . 
ket hastanesine aic! alit ğı ı an edılen Vilayet Memle-
dığından bu allt ' elcza ve rontgcn levazımına istekli rıkma· 

' ecza ve evazım b' . .k Y 
be günü saat 1 ~ te ırıncı anun 23 üncü 
bedeli 1791 lira. 93 ~:zarltık su~etile ihale edilecektir Mu:erşem-

ü d 7 5 . . ruş ur. isteklilerin M • ammen 
y z e ' nısbetınde muvakkat t . o gun ve ıaate kadar 
~a.kbtzuile Vilayet makamına ve ~:;:na:m m.e~tubu veya banka 

~.ın stanbulda Sıhhat Müdü l M." • es~nı görmek isteyen-
muracaatl!lrı r ugune ve Iımıt Encümen kale . · mı ne 

4--Mensucat - Elbise - Kundura Çamaş1r v.s. 

f stanbul Belediyesinden: 

Konservatuvar Yatı kıımı tal b . 
ket, caket ve pantolond 'b e esme yaptırılacak kas· 
eksiltmeye konulmuştu ~ ı aret 40 t~kım elbise açık 
ile şartnamesi levazım rm. u"d~·mı~~ ~edelbıselerin nümuoeleri 

k 
ur ugun e ·· - ı b T ım elbiseye t 8 lira b d l h . goru e ı ır. Bir ta-

.. .. . e e ta mın olunmuştu 1 t kı·ı 
gunu saat 14 de daımi encümende tmıunmaıf uırı:S .e ı er 

Tapu ve Kadastro lJmum Müdürlüğünden: 
1 360 lira muhammen bedel ile 19 palto ve bir kat elbise 

pa:ıarhkla yaptırılacaktır. 
2- Pazarlık 9-12-936 çarşamb.ı günü aaat 14 te satınalma 

komisyonunda yapılacaktır. 
3- İsteklilerin pazarlık için tayin olunan ııün ve saatte yüz· 

de 7,5 pey akçuile birlikte levazım idaresine müracaat etmeleri. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 

Arttırma ve Ekıiltme Komisyonundan: 

Açık eksiltmeye konulan Leyli Tıp Talebe Yurdunun 770 çift 
terliğine iıtekli çıkmamasına binaen ihalesi 1 l· 12-936 cuma gü-

nüne bırakılmıştır. 
l- Ekailtme saat l5le Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai Mua-

venet Müdürlüğü binuında kurulu Komisyonda yapılacak-
tır. 

2 Tahmini fiat: Bir çift terlik 125 kuruştur. 
3- Muvakkat ıarantl: 72 lira 19 kuruştur. 
4- İstekliler ,artname ve nümuneyi hera-ün Komisyonda lfÖ-

rebilirler • 
5 - İsteklilerin cari seneye ait Ticaret Odaaı ves1kaaile 2490 

sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti 
makbuz veya banka mektubile belli aün ve saatte Koıniıyona 
gelmeleri. 

Balıkesir Orta Okulları Satmalma Komisyonundan: 

İntaat işçileri içinde meslek- 1 
lerinde vukuf ve tecrübeleri 
olmayan kimseler çok olduğun- 1 
dan bu işçileri istihdam eden
ler zarar etmekte, bunların yap 
tıklan işler de bozuk olmak 

tadır. 
Bundan batka ialerinde ah· 

İplik meselesi 
Son günlerde pamuk ipliği 

kullanan sanayi arasında yeni 
?ir endişe başlamıştır. Yeni G. 
l. R. R~jiminde bütün numa· 
ralardan iplikler "V ,, listesine 
alınmıştır. O zamana kadar 

İstiyenler bu evrakı Aydın Nafıa Müdürlüğünden ıörebilirler. 
3:- Ekıiltme 2\-12-936 pazartesi günü ıaat t5te Viliyet Encü-

menınde yapılacaktır. \ 

Orta okulların kapalı zarf suretile eksiltmiye konulan ve elbi
se eksiltmesi teklif edilen fiatlar layık hadde görülmeditin jen 
3- \2-936 da ihale edilemiyen kumaşile ceket ve pantalondan iba- 1 

ret 390-420 takım elbise pazarlığa bırakılmıştır. Pazarlığı 21-3-936 
(23-12-36 ?) perşembe günü s. 15te yapılacaktır. İsteklilerin ,artna
meyi her gün Öğretmen Okulu kaleminde görebilirler. Bir takım elbi
senin muhammen fiatı 19 liradır. Pazarlığa gelmek istiyenler yu
karıda yazılı gün ve saatte 598 lira 50 kuruş tutan teminatlarile 

1 

birlikte Kültür Direktörlüğundeki komisyona ba.ı.vurmaları ·1· 

lakı vaziyetleri fÜpheli olanla
rın bulunmaaı ihtimali de çok· 
tur. Ev içinde çalışanların ai
lelerin emniyetini suistimal et· 
miyecek kimselerden olmasına 
da bilhassa dikkat edilecektir. 

Bu gaye ile inşaat ve ta· 
mirat işçileri evveli mesleki 
bilaileri etrafında sıkı bir su· 
rette imtihandan geçirilecekler, 
imtihanda muvaffak olanlar 
hakkında polis marifetile esaslı 
bir tahkikat yapılacak ve tah
kikat neticesinde ahvali maı-

ırümrükte ipliği bulunanlar çe
kebileceklerdir. iplik işi uhde
sine verilm~ş olan Uyutturucu 
Maddeler Inhiaarının 14 numa
raya kadar iplik ithal edeceği 
bilinmektedir. 14 numaradan 
yukarı ipliklerin vaziyetinin ne 
olacağı merak edilmektedir. 

(Devamı 3cü sahifede) 

4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
~- Eksiltmiye ııirebilmek için isteklilerin 17 l l lira muvakkat 

1 
~emı~~t vermesi, bundan başka aşatıdaki vesikaları haiz olduğu-

u gostermesi lbımdır. 
A- Veklletten alınan müteahhicllik vesikaaı, B- Ticaret 0-

daaı vesikası. 
6 Teklif mektubları üçüncü maddede yazılı .aatten bir saat 

evveline kadar Encümende toplanan Kemisyona ııetirilerek mak· 

buz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektubların nihayet üçüncü maddede 

yazılı saate kadar gelmi' olması, dış zarfın mühür mumile 

iyice kapatılması lbımdır. 
Poıtada olacak ıecikmeler kabul edilmez. 

., ıan. 

olunur. 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Satınalma 

Komisyonu Riyasetinden: 

Müeaaeae hademeleri için muhammen bedeli 1334 Ura olan 



_. Sayfa 2 

ll8 •etre ıer· · ·ı k k ...ı._.lt J ırı ı e 48 metre 50 aantim paltoluk umaş açı -.ıı •e ıur t'I 
İlti ili e 1 e satın ahnacakbr. 

•• a ye er tartnaıneıini müesseee muhasip mutemetliğinden 811188•taini nıü 
Ekailt.. e11eıede rörebilirler. 
Pazarı e 

1 ~ l2-~ cumarteei uat 11 de yapılacakhr. 
Dit ,..,18 11~ 1!ırebılnıek için iıteklinin 100 lira muvakkat temi 111 azınıdır. 

MÜNAKASA GAZETESi 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğünden : 

1 - Alemdağında Sultanç;ftlik köyü civarında Vakıf ormanda 
.. _ k mıya yüz tutınu~ ağac-me1reut damgalanacak çurumeğ.! ve uru . 

1 - 'k · b gayrı mamu mefe lardan yapılmak üzere 79.:>, 191 metro mıf a rı rttırmıya ko . 
kereıtesile 28627 kentar odun kapalı zar uıu ı e a 

nulmuştur. ·k·b 8 lira ve 

S·Mobilya 11 I 
~~ f!!iro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

Ankara Tlirk Hava Kurumu Başkanlığından: 

2 - Gayrimamul kerestenin beher metro ~ı ad'ılna. f 
k 20 k uş kıymet tahmın e ı mıt ır. odunun beher entarına ur - 15 t Kadıkö· 

3 - Arttmlmaaı 30-12-936 çartamba gunü ıaat e 
yünde Vakıflar MüdilrlGğünde yapılacaktır. . t 

4 - Arttırmaya gelecekler 607 liralık muvakkat temına vere· 

Ôraek •e reai l . 
dolabı ay 

111 erıne iÖre 6 tahta mua ile uçtan 3 dosya rı ayra l k . 1 
lirlaek ı P•ıar ı la yaptırılacaktır. Iateklilerin pazar ığa 
14'. ktaru~re teminat paralariyle 8 ilk kanun 936 ealı rünü ıaat 

lllerlcezine felmeleri . 

* Be • * 
....,._ Yotlu bııtıne · . 

perde ve saire alına-

cektir · . . kl'l E k f Müdüriye-5 - Bu arttırm!ya aid ıartnameyı ııte ı er v a 

tin~ mür~:a::~:ır::~:r· iştirak edecekler kereıt~ ve odun ti~are
tile ittiral ettiğine dair Ticaret Odasından alacakları veaıkayı 

dıt zarfla koyacaktır. b' t 
7 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı. uatten ır sa~ 

tine kadar K -ıdıköy Vakıflar Müdiriyetindekı arthrm~ ko~ı
evve . I' . makbuz mukabilinde verecektir. Posta ıle gon· 
syonu Reıı ıtıne l . t '"çüncü maddede yazılı saatten bir --ur. Bak lata b 11010 Yeni paviyonu ıçın 

n ul belediyeıi ilanlarına. 

- ~'!!!!!!---=~~~~~~~ 
!Mateferrik -

d itecek mektup arın nı aye u d 
er l' kadar Komisyon Reisliiine relmiş olması ve lf 

saat evv~ ı?e ·ı . . kapatılmış olması lazımdır. Postada zarfın muhilr mumı e ıyıce 

olacak gecikmeler kabul edilmez. 

22 l Nafıa Vekaletinden: 
11 .. ._ .ldacilc&nu 9.l7 • 
::-ae.ae ekıUtaa n cuma rilnil saat 15 de Ankarada Vekale~ 
'1 aded ı 5 , __ e koıniıyonunda 7000 lira muhammen bedellı 
...... ._ ' -.luk k k ' lt · ·~t•ktar. ş •nıyonetin kapalı zarf uıulile e ıı mesı 
-...ıı._, 'ttlGd:;.baırrae ve mukavele projesi Ankara'da Vekalet 

1_~haltlcat te l~Gıaden P•raıız alınabilir. 
119ttlrliltriıa t.~1.

1

1"•t 525 liradır. 
•eıilc11 U 

111 
lflelct bl ı müteahhitlik 1 

• birf'k u aranı Vekaleten a ınmış 
rıda Velcllet Mı ite 22-t-937 cuma günü saat 14 e kadar Anka-

' Ztrrae Müdürliltiloe vermeleri lazımdır. 

Adan T 
1 

1 •rıaa Okulu Direktörlüğünden : 
........ •teldi çdc111adıtı d .. .. d 
-ae &çak L_, il an 20-11-936 tarihine kadar on gun mu • 
L ..... ,tın. ' • k• • t •ll•ııaa al 11 uzat.lan Adana Ziraat mektebı ma ınıs •nacaıc fi . • 
24eo ıayd1 lra reze ınakine1ine gene iıteklı çıkmadıgından 
bıa •hnacıtııadllun. lfluc bince bir ay zarfında pazarlık ıuretil~ sa
P•ıtrtcıi rGıaQ '"••tekli olanların son pazarlık günü olan 14-12-936 
tubile lflektept laat 14 te yüzde 7,5 teminat akçesi veyahut mek-

e toplaıaan Komiıyona müracaatları ilan olunur. 

• * * Sarıyar Belediye.· .. 
lanbul Beled' . 1 •Çın bir araba 
~ ... ...,_, 1Jtıı 'il 

ları•a "" '•v.,,11111~l~rına. 
.. unacaıuır. 

is-hayvanı ahnacaktır. Bak 

tsak: lltanbul Helediyesi ilan-

tt1(jl~ 

~ 
YEDELEA 

1
- 1'e11ıizlilc ~ıılcara Befediye Reisliğinden: 

" Doıauıad 1tleriıae . 
2 1' arı 5 "•• aıd olup Htılmaıı tekarrilr eden keata-- • . ı-,ııada 1 
3- 8 lllııaat bedeli 0 <an :ıt açık arttırma ile satılacaktır. 

tfic1e ha u at IQ.12-DJe 12ı) liradır. 
4 7."'n P•ıtraııd ~.unıarteıi iÜnü saat tam sekizde Akköp-

10llı lllii •ttldiler 'Yfb.d: 7 ır koıniıyon huzurunda satılacaktır. 
'•caat tt1aelid· 1 •5 terninatlarile birlikte o saatte komiı

ır er. -
Aııkara Valiliğinden: 

Ciıaıi 

9-lı lllodeli B . 
lllobu. uılc rraar'-al 

0~ ~ ı oto-
U'\JU lllOcf el· s 

!..:~lllobu 2 ~d::~~~~r nıarka-
80 •rı beraber. ı ve kol 

lllodeli .,. 
toa.ob·1 "''eyıler ı 6 lcitililc . ınarlcalı o· r.:r·· bir l'-tilc (bır kriko, bir 
ta le le.Yeti, bir :oınpaıı, bir 

rı beraber. Ontak lınah-

Muhammen bedeli 

Lira Kr. 

500 ()() 

350 ()() 

Depozit 
mikdarı 

Lira Kr. 

37 50 

26 25 

Yulıtarda 3(,0 00 22 50 
blda ihıle .l•zılı otoınobiller 1 

Bed 1. ıloıelc Üzere b' • l2-936 tarihinden itibaren pazar-
lllt .1e 

1 
nalcten ve ...... . ır •y temdit edilmiştir. 

•rı •n d . ,...t•nen al k . 
'-' ... epozıto tnalcb •naca tır. isteklilerin hizalarında -at 14 d 0 uılarile . .. 

e efterdarl k pazarteaı, çarşamba, cuma gun-
1 ta kurulan komisyona müracaatleri. 

5 inci 1 M 
Dairerraiz cra •ınurlug~ unden: f d Ce Pa 

a a Kovaca( raya çevril . 
Bahıettin ile •r Caddeıiıade ıneııne kar.ar verilen iıtanbulda Ve
mobili ile 4~el&le •it ola;aldız ııaraıında mahcuz buluna~ ve 
ta 'b · n11111araı " 2569 numaralı F ort marka tak11 oto-rı .•ne _?'Ü••dif Pazarte'. REo,, mark1ı kamyonun •atışı 21-12-936 
f•r•J önunde Y•Pılacat 11 liinü saat 2 den 4 e kadar mezkur 
mahallinde doıy111 ile ~ndan sataşa iştirak etmek iıtiyenlerin 
olunur. •zıt bulunacak memura müracaatları ilin 

Kanunlar, Kararnameler,Ticaret muhadelt r 
• b l T l f M"du"rlüg· ünün abonelerle olan muamele-Istan u e e on u . 

leri abone kaydı, tahsilat ve borcunu ödemıy.en abone
leri~ telefonlarmm kapatılması şart ve usullerme dair ı· 

zahnarue 

2 12·»36 tar!h ve 3474 sayı Resmi gazeteden 
(Dünkü nüıhadan Devam) 

Madde 22- Her borçlu hakkındaki takibatın alacağı . t.ahak~ 
'h' den itibaren altı ay zarfında neticeye erdırılme11 

kukku t~rı lın b üddet geçtiği halde tahsildarların ihmal ve 
mu tazı o up u m ki t h · ı memurla· ı t k .. yüzünden tabıil olunamıyan alaca arın a il . 

a ;m t k. ve tahsiline idarece sallhiyetlidir. Heaabat şubeıın· 
rın an a ıp k t hakkukundan pu aube Şt"fleri alakadar ce heaabatın no ıan a 
memurlara müştereken meı'uldürler . 

23 T . k'l devir ve illvelere ait ücretlerle bi-Madde - eııı, na ı 

ı . ta rehber munzam ücretleri (abonıman ta-dayeten a ınan aıgor ' ' k üc· 
hakkuk şubesince) ve şehir dahili ile milletleraraaı ~nutml a 

. t hber munzam ucret er ve retlerile müteakip seneler sııor a re , b b . t 
fazla mükaleme ile avanslar da abonıman heaa at gu eıınce a~ 

hakkuk ettirilir ve bunların noksan ta~akk.ukundan bu şube şef 
leri alakadar me'tlurla müttereke'D mu uldürler. . . . 

Ab man heaabat tubeıince faturaların her ayın yırmıııne 
onı b · "d' G k bidayeten ve k d t b Tt şubesine tevdii mec uırı ır . ere 

a ar a aı : t h kk k eden mebalitin muhasebe kaydına ge· 
rerek s?~ra a~ a a u - eaki a nihayetinde muhaaebaci· Çirilmesını temın zımnında mut p y f l "k-1 -

ı .. "- ı,ı..,.1r li•+"'.;r,1,. abnnf man. az a mu a e 
letc arnU-Rıh:ıfüfE v~ r'Akat ııtanou , Heyoj' u, J\.adıköy ıantral · 
larile küçük merkezler ve re,mi dairelerin ayrı ayrı iraeıi lazım
dır. 

Her mali senenin nihayetinde hazirana devreden mikdardan 
Divanı Muhaaebata verilecek idare hesabının tanzimi tarihine 
kadar tal-sil olanlar birden bir kalemde ve bakiyesi de esami i
tibarile ve bunların tahsil veya terkini kaydı emrinde yapılan 
takibat safahatı hizalarında gösterilmek fartile bir cetveli tahsi
lat fubeıinden muhaaebecilite verilir ve muhasebenin ittılaı ha
ricinde cereyan eden tahakkuk hatalarile tahsilAtın iyi takib e
dilmemesinden dolayı nıuhaaebeciye mes'uliyet tevcih edilemez. 

Madde 24 - Halen mevcud olan telefonların atiye müteallik 
biltlmum hususlari mevkii tatbika konuldufundan itibaren bu 
izahname hükümlerine tlbidir. 

Madde 25 - Bir abonenin telefonun bulunduğu yer Hükume~
çe rlSrülen her hanıi bir lüzum üzerine kapatılmış veya temhir 
edilmiş olduğ'u taknirde vadenin hululüne bakılmaksızın taahhüd 
münfeıih sayılarak teçhizat kaldırılır ve bundan dolayı abone te
lefon idar.?ııinden hiç bir hak taleb edemez. 

Madde 26 - lıtanbul telefon tesisatının tesellüm ve itletme 
muamelelerine dair olan 3054 numaralı kanunun 6 ncı madeaine 
istinaden tanıim olunan itbu izahname neşri tarihrnnen mute
berdir. 

(Bitti) 

Kararname No: 2 5606 

Türk paraıı kıymetini koruma hakkındaki 11 sayılı kararna
meye bağlı ihtiyaç listesinin 4üncü maddesinin ikinci fıkruı ye· 
rine kaim olrııak üzere kabul edilmiş olan ve sirorta tirketleri · 
nin çıkarac'lğı dövizlere dair olup 2-5204 sayıla kararnameye bağ
la bulunan hükümlerin iliti;, esaslara göre değiştirilmesi; İktıaad 
Vekilliğinin işarına atfen Maliye Vekilliğinin 16-11-936 tarih ve 
54244 15707 sayılı te.zkeresile yapılan teklifi üzerine İcra Vekille
ri Heyetince 20-11-936 da onanmıştır. 

Sigorta primlerinin dövizleri hakkında 18-8-936 tarihli 

ve 2 5204 sayıla kararname yerine kaim ve 1567 

numaralı kanuna müteferri kararname 

Siıorta şirketlerine nazaran: 

1- t,ıetmekte oldukları sigorta branşları üzerinden (hayat 
kısmı hariç) reauürörleorine tediyeye m~cbur oldukları miktwdan 
ancak hariç memleketlerden aldıkları sigorta muamelihndan mü-
teyellid ıerbeıt döyizlerin •arfına mezuniyet verilir. Bakiyeei 
memleket dahilinde plise edilir. Ve işbu plasman relirlerinin de 
döviz olarak ihracına müsaade olunur. 

Mükerrer ıigorta şirketlerine nazaran: 

2- İşletmekte oldukları sigorta branıları üzerinden (hayat kıa
nu hariç) retroaeıyonlerine tediyeye mecbur oldukları primin 
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.. de 3 l 5 sinin döviz olarak tediyesinden sonra kalan bakiye· 
yuz • l- d üte· 
den hariç memleketlerden aldıkları sigorta mua.me atı~ an_ m eın· 

11.d be t do"v"ızlerin sarfına mezuniyet verilır. Bakıyeaı m 
ve ı ıer ., . · · d d" iı 
leket dahilinde plise edilir. Ve işbu pliıman gelırlerının e ov 
olarak ihracına müsaade olunur. . . 

3 - Hayat sigorta muamelitile u&-raıan sigorta tirk~tl_e;ın~D 
reauürörlerine ııondermek zaruretinde bulundukları dövıı erıD 

ihracına müsaade edilir· . . • 
A cak bu miktar kanunu mahsusla teşekkül eylemıt Mıllı 

R ~. Tu-rk Anonim Şirketi hiuesi çıktıktan sonra her eaısuraoı - d 
l . . kalan miktarın 2000 Türk lirasını tecavuz e eo 

muame e ıçın . . . b' d Aynı hü· 
hl 'ğ üemmene ait ıigorta prımlerıne ın ııu e er. . ıne a 1 m - ·ı . r l d ırketle-küm ve miktar ıırf reaaıürans muamelatı e ıt ıra e en 1 

d h. ')d' Bu hu-küm aerek evvelce akdedilmit ve gerek re a ı şamı ır. • · l 
bundan •onra akdedilecek sigorta muameleleri hakkında carı o a· 

cakhr. 
1 

· d-
4- Türkiye hududları dahilinde çahşan ıiıorta .. tirket erın e 

. t l olupta Türkiye hududları dahil veya harıcınde hasa~• 
ıı!ot a ı llara a 'ıt dö izler müteneffii hariçte bulunduğu taktır· 
u5rıyan ma ' · · h-kü l 
de, ve kliring ile iediye mümkün olan ahv~lde klırınr u m e· 
· ahfuz kalmak şartile ıerbeıt olarak tedıye olunur. 

rı m d h'l' · 
5 - A) Mevzuları itibarile umumi sigorta ,artları a .• ıne sıır· 

· h' ti " 'tibarile de husuı!yet arıeden rıakolarla, mıyen ve ma ıye e. ı ı •. 
B) Mevzuları itibaril~ umumi sigorta şartları. ~ahıhnde . bulu-

mahiyetleri itibarile hususiyet arzetmedığı halde 11a-orta 
nan ve • - muka-
mebaliği ve tehlike derecelerine göre umumı rea11ur.anı 
velelerinde müalderiç azami limitler fevkinde kalan rııkoların ı:
ıortalarına ait dövizler ıerbett olarak v.erilir .... 

il d d müsaadesi ancak 6- Sigorta muamelitmdan müteve ı ov~z. 
sigorta şirketlerile reassürans ~irketlerine ve~ılır. . . 

7- Bu d<i"iz müsaadeleri yalnız Ankara, Iıtanbnl, lzmır Kam-
b' Müdürlüklerince her 3 ayda bir verilir. Ancak 4 üncil mad· 
d::ıoeki döviz müsaadeleri işbu müddet kaydına t~bi defildir • 

8_ itbu kararna:ne neşri tarihinden muteberdır. 

3-12-1936 tarih ve J475 aayı, "Reami Gazeteden,, 

Kararname No: 2 5608 

27-15-936 tarih ve 2 4685 sayılı kararna~eye ehtir: . 
19 mayıs 936 tarihli Türkiye-Almanya Üçlncü Milıeyyel Tıca· 

Ki. . Anla•malarına banla Nihai Protokolun Türkçe, ret ve ırıng " 6 • dd (A) 
F e Almanca nüıhalarınde y1anlıtlıkla 2ncı ma e raoıızca v . 

fıkrasına müteferrian denildiği anlaşıldığından .bunu~ ~ncı vm~~1t·e 
(8) fıkrasına ınüteferrian şeklinde düzeltilmeıı; Harıcıye e ı ~
Q-inin 20-11-936 tarih ve 21853 558 sayıla tezkeresile yapılan teklı
fi üzerine İcra Vekilleri Heyetince 25-11-936 da onanmı,tır. 

25·11·936 (Reami Gazete T. 3-12-936 Sayı 3475) 

Kararname No: 2 5627 

17.G.n~ tarihinde meriyete riren Türkiyt:İnıriltere .Ticaret ve tr~ , - • •• - _ _. •, -'•llll.lulu 

i,arına atfen Hariciye Vekilliğinin 20-11 936 tarih ve 21749 550 
sayılı tezkereı:ıe ırön-ierilen ili,ik iki kıta mektup İcra Vekilleri 
Heyetince 23-1 l-936da tetkik edilerek taıdikı onanmıştır. 23-11-936 

Müttehid Kıralhk Hük\lmeti ile Türkiye Cilmhuriyeii Hüku · 
meti arasında bugünkü tarihli Ticaret ve Klirinır Anlatma11nan 
imzalandıtı sarada, 84ağıda yazalı noktaları tekid etmekle t•ref
ya bım: 

1) 4 Haziran 193~ tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasına batlı 
birinci, ikinci ve Gçilncü listeler, hiç tadil edilmeden ve aynı nu· 
maralar altında buıünkü tarihle imzalanan anlafruaya ilhak edil
miştir. Herhanri bir tereddüdün husünde her iki HükOmet, 4 
Haziran 1935 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasına batlı birin
ci, ikincl ve üçüncü listelere ııöre tevfiki hareket edeceklerdir. 

2) 1936 Haziran, Temmuz ve Atuıtoı aylarına mahıuı olmak 
üzere Müttehid Kırallığa tahıiı edilmiş olup burGnkü tarihli an• 
latma meriyete firditinde henüz iıtimal edilmemiş kontenjanlar 
bu8'ünkü anlatma ile verilen kontenjanlara ilave edilecektir. 

Bay Faik Kurdotlu 

f ktıaad Vekileti Müıtetarı 

Sayrı .•• ill 
Cranborne 

(fmıa) 

2 EyliH 1936 
Atatıda yazılı mealdeki mektubunuzu aldıtımı beyan etmekle 

terefyabım. 

"Müttehid Karalhk Hükumeti ile Türkiye Cümhuriyeti Hüku
meti arasında bugünkü tarihli Ticaret ve Clearinr Anlatmaıının 
İmzalandıtı •ırada, aşağıda yazılı noktaları tekid etmekle t•ref
yabım: 

1) 4 Haziran 1935 tarihli Ticaret ve Tediye Anla9maıına batlı 
birinci, ikinci ve üçüncü listeler, hiç tadil edilmeden ve aynı nu· 

maralar ıııltında burünkii tarihle imzalanan anlafmaya ilhak edil

mittir. Her hanri bir tereddüdün huıuliınde her iki Hük\lmet, 4 
Haziran 1935 tarihli Ticaret ve Tediye Anlatmaaına batla birinci, 
ikinci ve üçüncil listelere röre tevfiki hareket edeceklerdir. 

2) 1936 Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarına mahıuı olmak 
üzere Müttehid Kırallıta tahsis edilmiş olup buıilnkü tarihli an
latma mer'iyete ırirditinde henüz istim;-1 edilmemiş kontenjanlar 
burünkü anlatma ile verilen kontenjanlara ilive edilecektir. 

Viıcount Cranborne, M. P., 

Sayrı ... ilin 
(İmza: F. Kurdotlu} 

Parliamentary Under·S~cretary of State. 

(Reırni Gaıetf!, T. 3fl2 36 Sayı 347~). 
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İstanbul Ticaret Borsası 
4-12·36 

Madde 
Butday Ekstra yumufak 

Yumuşak 

Yumuıak 
" ,, 
., 

n 

,, 
,, 
" Arpa 
,, 

Çavdar 
Mısır 

,, 

Sert ekltra 
Setr 
Sert 
Sümter 
Kızılda 

Mahlüt 
·· Yemlik 

Dökme 

Beyaz 
Sarı 

Yulaf 
Kuıyemi 
K.tohumu: 

Yeni mahsul 
,, 

ince 
kaba 

,, 
Afyon 

,, 
Nohut 

,, 
,, 

Darı 

" Suaam 
Fındık 

,, 

" Tiıtik 
,, 
" 
" ,, 
" 

yapak 

" ,, 
,, 

ispanya tohumu 
kalburlanmıf 
natürel yeni 
beyaz 
sarı 

Yeni mahıul 
İçtombul 
lçaivri 
Kabuklu 
OQ-lak 
Anamal 
Çenielli 
Deri 
Kaba 
Sarı 

Anadol kırım 
Tabak 
Trakya kırım 

B. peynir : 
,, tabak 

tam yağlı 
yarıru yağlı 

yaQ'•ıı 

.. il 

tı tt 

Kaıar 
,, 

Z. yatı 

yağlı 

yatsıı 

Ekıtra 

,, " Birinci yemeklik 
,, ,. Sabunluk 
Nebati yat Ay çiçeti taaf. 

,, ,, Haşhaş 

11 P•rnuk 

ti 

" Un 

" ,, 
,, 

" 
il 

" su .. m 
11 Bezir pişmiş 

Ekıtra elutra 
Ekıtra 
Birinci yumu,ak 

,. sert 
R~zmal 
Pupa\ 
Kepe le: 

Aıgari 

6 ıo 
6 l 
5 25 
6 30 
5 30 
5 27 50 
5 7 50 
5 7 50 
5 5 
4 10 
4 
4 
3 15 
3 30 
4 10 

11 35 
8 30 

500 
450 

10 20 
7 10 
5 27 5 
4 25 
3 35 

15 10 
69 

40 
124 20 
113 30 
l 19 
00 
85 
83 
50 
36 
65 
-t7 20 
32 32 
18 9 
M 

41 20 
16 
M 
:lO 
38 

·•2 
44 
43 
32 20 

630 
620 
550 
~50 
~35 
~ 12 
2 l5 

Azami 
6 12 50 
6 
6 

6 7 50 

5 35 
5 25 

4 5 
4 72 

4 

12 

491 ıo 

130 
120 

68 

20 20 

42 

52 20 

44 20 
44 20 
45 
.ıo 

n5 
750 
700 
68~ 

230 

J 

lıtanbul Ticaret ve Zahire Borsasında 
Muamele Gören Maddeler 

Afyon, Araşit yağı, arpa, Avderiıi , Ayçiçeği yağı, .Badem, 
hakla, Bezelye, Börülce, Buğday, Bulgur, Burçak, Cevız, Çav
dar, Darı , Fasulye, Fındık, Haşhaı tohumu, Haşha ı yağı, İpek, 
irmik, Kaplıca, Keçikıh, Kenevir, Kepek, Keten tohumu, Keten 
}'atı, Koza, Kuşyemi, Mercimek, Mısır. Nohut, Pamuk, Pamuk 
tohumu, Pamuk yağı, Peynir (Beyaz, Katar) Razmol, Suum, •uıam 
}'ata, Tiftik, Un (Butday, Mmr) Yağ, Yulaf. 

Pamuk T ecrnbesi 
Baıbakan ismet lnönünün 

j)arnuk istihsal mıntakalarında 

)aptıtı son ıeyahatten sonra 
~illi sanayie ihraç için lazım 
tılan 500.000 balya (100.000.000 
~ilo pamutun) iatibaaline aü
tatıe varabilmesini temin et· 
'-'ek üzere alınacak tedbirlerin 
111t adımı atılmıt bulunmakta· 
dır. 

lilkümet pamuk üretme itin· 
delci faaliyet programını bilhaa
'a küçük ve büyük Menderes• 
~t havzalarında teksif etmiş 
lllunmaktadır. Bunun için bu 

'trıe Denizliden Balıkesir~ ka
dar olan garbi Anadolunun bü
)Glt bir parça1ı tecrübe aaha11 
~larak ele alınmışhr. Bu ıene 
dil ıahada 25 muhtelif merkez· 
~ aoo.ooo dönümlük arazide 
~tübe yapılacakhr. Tecrübe· 
t Nazilli pamuk illaayonu ta· 
~'fındao i~are edilecektir. Bu 
~"•uıtaki emirler ve tahıiaat 
~tilrniıtir . 

İhraç mallarımız 
pi~tacat mallarımızan Avrupa 
~'•alarına mümkün oldutu 
lfiı lt ucuz bir maliyetle arze-
t.c1"-eai imklnları üzerinede Ö· 
clıa •nberi tetkikatta bulunul
•a..~ ınallimdur. Bu arada ih-
~t ınallarımısın kendi veaa· 

itimizle ıevkedilmesi iti de ön 
aafta tetkik edilmekte olan me
selelerdendir. Alakadarların fik
rine göre ihracat mevıimle•in· 
de sırf bu ite tahıiı edilecek 
olan vapurlar, Karadeniz iake· 
leleri ve izmir, Mer1in liman
larile Avrupa limanları arasın

da aatılan mallarımızın nakline 
tahaiı edilirse makıad yarıya

rıya temin edilmit olacaktır . 
Çünkü, timdi ecnebi vapur 
kumpanyalarının zanıan zaman 
aralarında tröst yaparak nav
lunları yükseltmek auretile yap
takları apeküliayonun önüne ge· 
çileceti gibi rakib memleket· 
lerle boy ölçütebilmek için ih
racat mallarımız pek ucuz, hat
ta kiraız navlunlarla taşınacak 
vapurlaran maaraflarında açık 
olursa bu açık devlet tarafın· 
dan verilecek primlerle öden•· 
cektir. 

Bazı iktiaadcılarımızın pek 
benimaedekl~ri bu fikir tahak· 
kuk ettiıi takdirde, ihracat et · 
yamıza nakledecek vapurlarda 
mallarımızın nefautlerini mu
hafaza için bazı tertibat ta vü · 
cude ıetirilecek ve bu vapur
lara hayvan ve saire yilkl•n· 
miyecektir. 

Yalnız senenin muayyen 
mevsimlerine mOnha11r bulun· 
malda beraber ihracat etya· 

MÜNAKASA GAZETESi 

I- İnhisarlar U. Müdürlüğ~nde~:-
34.()()() metre beyaz yağlı kanaviçe 
20.000 ,, yeşil yağlı ,, 
1 - Yukarıda cins ve mikdarı yazılı 2 kalem malze· 

me şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 9-12·936 tarihine raslıyan çarşamba gü· 

nü saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
şubeden ahnabi!ir. 

4- isteklilerin pazarlık için tayin olunan giln ve sa
atte yüzde 1,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen 

komisyona gelmeleri ilac olunur. 113143,, 441 4-4 

* • • 

1 

f ratelli S P[RCO 
Galata Gümrükleri karşısında 

Hürdaverdigar Han. 
Telefon: 44792 

Amsterdam · Kornpani Ro; al 
Neerlandez dö Navigaayon a 
vapör Anver1 , Rotterdam, A· 
msterdam ve Hamburg için ya· 
kında hareket. 

VULCANUS yük alır 5-8 lci ka. 

HERMES n 9 12 ,, 

Sayfa 3 

Borsa - Piyasa 

7 - 12- 1936 

Borsa Parası 

1 Stcrlııı 
1 Dolar 

20 Fransız Fr. 
20 Liret 
20 Hcl\·ik Fr. 
20 Drahmi 

20 ı~vı~·re Fr. 
20 Le,·a 

ı Florın 

20 Çek kronu 

\lış 

614,-
123, 
112, -
125, 

•) -· 
20, 

5fı5,-

20,-
6.'l,-
74,-

20,-

Satış 

ül 
12G,
ı 16,50 
ıso,-

85,-
23,

m5, 
2:1,

r.6, -

1- Nümune ve şartnamesi mucibince 250 kilo x 60 36 
eb'adında aleminyum kağıdı pazarlıkla satın alınacaktır. 

Neerlandez kompanyaaının 

nehri vapurları limanlar i : in 
hususi ve seri seferler . 

ı A,·u:.turya Şl. 
1 Mark 

1 Zloti 
1 Pengii 

!!t.> Le\'a 

23, -
20,-
2•l,--

2.'i, 

26, -

2'2,-
23,-

14,-2 - Pazarlık 9 12-936 tarihine raslıyan çarşamba gil
nü saat 15 te Kabataşta levazım ve mübayaat şubesin· 
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 Şartnameler parasız olarak hergun sözü geçen 
ıubeden alınabilir. 

4- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen. gün ve sa
atte yüzde 7,6 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko· 
misyona geJmeleri ilan olunur. (3105) 436 4· 4 

İstanbul Belediyesi ilanları 
Muhammen İlk 

tutarı teminatı 

İtfaiye müdürlüğüne ait 7 N. lı kla· 
vuze lazım olan t 6 kalem malzeme 69 39 
Temizlik işlerine ait 125 sayılı kam· 
yona lazım olan 41 kalem malzeme 218 07 
İlk öğretim iıpekterleri dairesi al· 
tındaki 3 odanın tamiri 228 96 

5 20 

16 36 

17 17 
Yukarda muhammen bedelleri yazılı malzeme ve ta

mir ayrı ayrı pazarlığa konulmuşlardır. Şartnameleri En
cümen kaleminde görülebilir. (Tamir için belediye Fen 
işleri Müdürlüğünden vesika almak şarthr . ) İstekliler 
hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubu 
ile beraber 8-12-936 salı günü saat 14 de Daimi Encü-
mende bulunmalıdırlar. (8) 486 

• • • 
Sarıyer Belediyesi için lüzumu olan bir ar aba hayvanı 

1 pazarlığa konulmuştur. Bir hayvana 150 lira bedel tahmin 
olunmuştur. Evrak levazım müdürlüğünd~ görülebilir. İa· 
tekliler 11 lira ~5 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubuile beraber 11-12-936 cuma günü saat 14 de 
daimi encümende bulunmalıdırlar. (B) 487 

• • • 
Belediyemiz tahsildarları tarafından kullanılan 

146084· 146 I 00 N. ya kadar 17 varak makbuzla tahsilat 
Yapmağa teşebbüs edenlerin, mükellefler tarafından en 
yakın Karakola bildirilmesi ilan olunur. (B) 488 

• • • 
Muham. 
tutarı 

Beyoğlu 44 üncü mektebin su tesi· 
satının tamiri. 11 

llk 
teminatı 

5,78 
Beyoğlu hastanesi yeni p.ıviyona 
ait odalara lazım olan perde ve· 
saire 339,57 

50,73 
25,47 
3,80 Beşiktaşta şenlik dede mahallesinde 

hazine vekili Osman ağa mekte
binin tamiri 

Yukarda keşif bedelleri yazılı tamir ve malzeme ayrı 
ayrı pazarlığa konulmuşlardır. Keşif evrakı Encümen ka· 
lem~nde görülebilir. istekliler hizalarında gösterilen ilk 
temınat makbuz veya mektubuile beraber 10-12-936 per 
şembe günü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdır· 
lar. (İ) 489 

mızın kendi vapurlaaımızla 
nakli işinin derhal tatbik edi· 
lemeyeciği anlaşılmaktadır. Bu· 
nun sebebleri şunlardır: 

1 Denizyollara İdaresinin 
vesaiti ancak kabotaj hatları· 
mızın ihtiyacına karşılıktır. 

2 - Amatorların elinde bu· 
lunan tileplerin çotu Sovyet, 
italya limanlarile Tunada iyi 
navlunlarla çahfmaktadırlar. 
Dahilde kalan şileplerin kısmı 
azamı da kömür nakliyatına 
batlanmıttır. Binaenaleyh orta
da fazla vasıta yoktur. 

Bu hakikat kartl9ında ala• 

kadarlar, Deniıyolları idare

ıinin harice yaptıracatı posta 

vapurlarının inşaıını tacil et· 

m«>kten baıka bir çare ıöre· 

memektedirler. HilkOmet, ha · 
ricden eski vapur almaya pren
sip itibarile kabul etmemiı ol-

duğundan yeni vapurların gel· 
meaini beklemek zaruri olmut· 
tur. Bunlar ıelince Denizyol · 
ları idaresinin timdi elinde bu
lunan Vatan, Erzurum, Sadak
zade ribl baıı vapurlar tadil •· 
dilerek ihracat qyamııın nakli 
itine tabıiı edilecektir. 

Bütün limanlar için Neer· 
hndez Kumpanyaıı ile anlaşıl· 
mak auretile bütün dünya li· 
manları için dotru kon4imen· 

to lar veri lir. 

İTHALAT SERVİSi 

Burgaı , Varna, Köıtence için 

hareket. 

AGAMEMNON 9·12-936 ya doğru 

Ualyan Seyahat Kumpanyası 

Dünya seyahat te9killtı 
GiStürü seyahat 

Otellerde oda tutulması 

Deniz yolu biletleri 
Hava yolu " 

' Demiryolları ,, 
Baiajların sigortası 

İtalyan demir yollarında 
yüzde 50 tenzilat 

Gala ta Gümrükleri karşısında 
Hudaverdigar han 

Telefon : 44792 
daFRATELLI SPERCO 
ne:.dinde C . 1. T. ye müra . 

cut olunur. 

Nippon Yusen Kaisah 
JAPON VAPUR KUMPANYASI 

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

Pire , Marailya, \' alansiya, Li· 
verpool için Hareket 

(do ğ-ru ve aktarmaalz) 

1!!,-
20 Dinar 4s,- 50.-
20 lsvcç kronu 30, 32,-

ı Türk <.ıltını !197, ~ , -

ı Banknot Os.B. 24 • ~4. 

Faydah Adresler 

Doktorlar 
Dr. Murad Rami Aydın 

Göz hekimi, oeyo~lu , Misk 
sokaR-ı No. 15. Tel · 41553 

Dr. Hayri Ömer 
Zührevi ve ci ld hntalıkları . 

ÖR-leden sonra Beyoğlu, A~aca
mi karşısında No. 313 Tel. 43585 

Dr. Horhorunl 
Eminönü eczanesi yanında her 

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

Diş Doktorları 
Übeyt Ölçer 

Cumartesinden maada hergün 
hastalar ını kabul edu. Edirneka
pı , Karagümrük , Tramvay dura
tı No. 95 

1 Meşhur Markalar 
-------------------------ilaçlar 

Hormobin tabletleri 
Ademi iktidar ve bel revşek

liği ne karş ı . Her ec7anede ara
yınıı . Tafsilat: Posta kutusu 
1255-Hormo bin 

ı Şayanı Tavsiye 
_ _ M_ü_e_ss_e_se_le __ r __ _ 
Piyango bayileri 

Uöur Gişesi TOYOOKA MARU 18-12·936 
DAKAR MARU 18·1 ·937 

DURHAN MARU 18·2-937 ye 
doğru. 

Her ay en büyük ikramiyelerle 
binlerce yurttaşları zengin etm iş· 
t ir. Gıılata , Karaköy Postanesi 

1 karşısında N. 12. Tel. 40021 

DENİZ POSTALARI 

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

Hareket edecek vapurlar ı · 
CfUCt~ çarş. 1~ bir. k~n. aut. 

AVANTİNO 7 paı:art, bir. kan. 17 Pıre , Napolı, Mareılya ,Ge-
aaat 12 izmi r, Selinik, P ire, 1 onva. 
Patras , Napoli , Marsilya, Ce- PRAGA çarş. 16 birinci kin. 
nova 

ASSİRiA carş. 9 bir. kin . ıaat 

17 Burgaz, Varna , Köatence 

Odeaa. 
CEUO perş . 10 bir. kin . Hat 

20 ( Galata rıhtımından) Pire, 
Brindizi, Venedik' Trie.te. 

MERANO perş. 10 bir. kan . 
uat 17 Burgaz, Varna, Köı

tence. 
CALDEA perş. l O birinci kan. 

ıaat 17 Kavala , Selanik, Go· 
loı , Pire, Patraa, Aysaranda. 
Brindiıi Ankona, Venedik, 
Trieate. 

~I :"':":!I!: L A!OC~=---

lmtiyaz aarubi ve yazı itleri 
Direktörü: lımail Girit 

saat 17 Burgaz, Varna, Köı· 

tence. 

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

ALBANO perş . 17 birin<'i kan. 
saat 17 Burgaı , Varna , Köa
tence, Novorosiık, Batum, 
Trabzon, Samsun. Varna, 
Burgaz. 

BOLSENA cumart. 19 bir. kin. 
saat 17 Selanik, Midilli, İz
mir, Pire, Patraı , Brindiıi , 
Venedik, Trieate. 

Basıldığı yer: ARTUN Baaunni 
Galata Billur aobk No. 10 



. ABONNEMENTS. 
Yille et p · · 

rovınce ! Moıs Ptrı. 450 
12 ,, " 850 

•• 
AS -A 

11 
it 1500 

Etranger: l'>--
~ nıoıs Ptrı. 2700 

L --P e No. Ptrs. 5 
our la Publ· • 

•c:ıte ,. d a I' Ad . • a resser 
- ınınııtration 

GAZETESİ 

journal Quotidieo des Adjudications 
-----

lere Annee N 
o. 220 MARDI 

T ableau Synoptique des Adjudications 

Construcr T . ıon-R· 
Cravaux Pubr eparation-
onstruction~c -Materiel de 

Sur ·ı · . artographie 
e11eıncrıt d 

tion de ·h e la route ı-t 
f c aussee et d constnıc-
ez) entre le5 KM 3 e 5 arches (men-

A de. la route A di 3+552-39,_842 
chevement de yla ne Moughla (aj. ı. 

R Poııte de gardc ( . construction d' un 
eparation <l 3 h aı.). 
t . c c b 
•on des . anı res d 1 

ınspccte ans a sec-
maırc urs des · 1 R. . eco es pri-
epııration de I' 

la 44enıe . ,•nıtallation d' 
R · eco e d B eau de 

eparation de I'. e eyoghlo 
B· h ecol O il . 

ec iktache. ~ Boıan agha a 

-------------
Habillenıent - C 

'fissus-c:~ussures 
Costuınes ( . ırs. 

390.420 ı.~quctıe et 
La quanrı. Pıece (aı' ) Pantalon ) : 

ı e d'"t .. 
a achcter e offe bleue 
Nar Par le ı.. . Pour capote 
N •0 nale •mnııt · 

o. 218). est de 9ıco ere Defense 
Costuınea ınetres ( voir 

C Coınplcts f 
asquette). 40 Jaquetıe p t 1 

vcs d • Pie ' an a on, 
Pantourı u Conservaı .ces (pour leı ele-

es: 770 oıre 
foyer de . Paires ( . 

Serge " . 8 etudiants aı.) (pour le 
6rıse . 228 en nı • d 

Paletot . . met• e ecine). 
ınest' . 48 5 ınet es-Eıorre pour 

Palctoı ıques). res (pour les do-
8: 19 .. 

Pİece. P•eccs -
Costume: 1 

AnıeubJ B ernent 
Ureau>c TP o ur liab. t . 

- apj8 . 1 atıon et 
Tables serıe- ete 

. en bois. 6 . 
a do · µ·· R· ssiers. 3 ıeceı- A 

ıdeaux ete . Pieces ( . rmoirea 
do l'o • : Pour le •ep ). 

opıta[ de B nouveau p ·ıı 
eyoiİılou. avı on 

Phar Produits Ch. . 
Sanit~aceutiques ırnıques et 

aıres F - 1 t - our0 · .... ns rurnents 
1 •~ure 
nstruın Pour Hôp. 

enıı nıedı 
llllce t' Caux 
e u ıques et fo, ?roduita phar

g n (pour l'h· . urnıture de R 
Opıtal . . oent-

rtgıonal) ( · ) 
aı . . 

Divers 
Ca · ınıonnett 
Fraisf'use e8 de 1,5 lonn 

d Pour ı e. 
e l'ecoı a section . 

Matericl d' e al{ricole ( . ) ınecanique 
ıvcr1 4!· . 

service d' ~our l'auto N 7 d 
extın r o . u 

Pour le carnio cNıon: 16 lots : ld. 
d . . n o 125 

Ch Voırıe : 41 1 • du service 
eval de tr . t otıı (scp J 

aı : 1 tete. . . 

Lieu d' adjudication. C.ahier des Charges 

22814 52 1711 - Pli cach. Com. Permanente Vilayet Aydine. Dir. Travaux Publics Ayd i n~ . 

: 4350 06 326 25 Publique Com . .A.ch. Min. Def. Nat. Ankara. 

228 96 17 n Grc a gre Com. Perm. Municipalite Istanbul. Secrt!tııriat Muniı·i palıt e lstaııbul . 

77 - 5 78 " 
Com. Perm. Mun icipal ite Istanbul. S ecrctariat Municipa litt: lstanbul. 

50 73 3 80 ,, 
" .. 

L 19 I 598 50 Gre a arc Dir. lnstruction Pu b. Balikessı'r. • a p . 6 Secrl-t. Ec. Normale Balıkessir. 

Com. Ach. Min. Def. Nal. Ankara. 

L 181 54 - Publique Com. Perm. Municipalitt! lstanbul. • a P· Dir. Economat Munici pal. lstanbul 

P.125 lap. 79 19 il Dir Hyg.etAss.SocialeDjahaloglou 

1334 - 100 - ,, Com. Adı. lnstitut Central d'Hy-
gicnt-, Ankara 

360 - Gre a gre Dir .G~n.Tapou et Cadıstre A~kara . 

Gre a gre Dir. Ugue A eronautique Ankara. 

339 57 25 47 " 
Com. Perm. Municipalite lstanbul. Secretariat Munici palite Is tan bul. 

1791 93 Gre a gre Commission Perm. Vilayet Kodjaeli . 

------

7000 - 525 - Pli cachete Depart. Materiel Min. Trav. Publics. 
Gre a ıre Directıon Ecole Agricole Adana. 

Stıcr elariat Municipalit t- lstanbul. ( .~ c 5,20 el 
L'; ~ (; 16,36 

Com. Perm. Mun icipalite lstanbul. 
il 

150 - 11 25 ,, ,, ,, 

8) Adjudicatio ---·1---1---~ı ----------- ---------ns a l 
Automob·ı a surenchere 

1 . ı c Üldsnıob· 
P•cce F ıle a 6 c 1· d . , - ord . Y ın res : 

pıece (iı Dolnı b a 8 cylindres : 1 
Cheval du ser . a ahtche) 

1 . . \ııce de v . . 
pıece. 0 •erıe (5 ana) : 

Bois de chene no 
n ouvre ( 

penle): 795.191 3 
pour char-

quint. (forct de S nıl Bois: 28627 
dagh) ou tantchiflik-Alem· 

Buick 1931: 1 piece St 
l ·. Ch udebaler 1930· 
pıece- ryıler. 80 1 . • · 

. . • . pıece avcc 
dı vers accessoıres) (aj.) 

J • • "nıion REO. 

150 et 250 

120 -

L. 8 le m3 607 
et P. 20 le 

quint. 

500, 350, 
300 

Publıque Dir. Biens Nationaux lstanbul. 

" Marchc aux chevaux Akkeupru. Municipalite ıl' Ankara. 

Pli cach. Oirection Vakoufs de Kııdıkcuy. 

Grc a grt'· Deftcnlarat d' Ankara. 

Sme Bureau Ex cutıf lstıınbul. 

Date Heure 

21-n-36 15 -

14-1 2-36 11 

8-J'.l-36 14 

10-1 2-36 

10-12-36 

23-12-36(? 15 

'.23-12-36 

23-12-36 

11-12-36 

19-12-36 

9-12-36 

8-12 36 

10-12-36 

~J-12-36 

22-1-37 
J 1.J2-36 

8 1 /.-36 

ll- l2-36 

:l l-12-36 

19-12-36 

30-12-36 

un mo:s apart. 

ıt-12-36 

15 

14 -

15 

11 

14 -

14 

14 

15-

14 -
14 

14 

14 

1 '4 

8 

15 

1-12-36 

14-16 

ADMINISTRA'• lUl'ı 

Yoghourtclıou H ::r 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchenıbe Bazar 

Telefone: -&2425 

Boite Postale N. 1261 

Adresse Telegraphique: 
latanbul MÜNAKASA 

8 DECEMBRE l 936 

Lois, Oecrets lois, Traites de Comme~ 

Decret No. 2 5605 sur le Regime General 

d'lmportation 

f Journal Offıciel No. 3465 d.ı 21-11-1936) 

- 10 -

Liste M 
478 
480 B. C. 
481 A. 

B. 

c. 

D 

H. 

v. 
49~ A. 
498 B. 
49H B. 
502 
511 D. 
515 
522 
525 

A l'exclusion des briqueı cuit~s 
jusqu'au degri! de vitrification 
A l'exclusion du briques refractai
res d des tuiles ne se ramollissant 
et ne se fondant pa. degre iı 

1000. 
A l' excluaion de ceux cuits jusqu'au 
degre de vilrificatioo 
A l'exclusion de ceux cuits jusqu'au 

deırre de vitrification et leı fours 
fabriques avec la terre 
Pipe et tuyau de pipe 

A l'exclusion des dames·jcannes 

Seulement ventoueı 

532 A . 
537 B, C. 
561 
574 A. 
687 
688 A. 
689 
694 A. 
699 

705 
749 D. 
756 B. 

C. 

795 
797 B. 

A l 'exclusion de ceux er. fer 
Sculement les bouecs 

A l'exclusion de la cire provenant 
de lignite. 

Excepte la greffe des arbres. 

Seulement l' oxygene 
A l'exclusion du gaz ammoniaque 
liquefle et l'acide carbonique 

80'2 B. Seulement le miel de reglisse 
804 
812 A. 
855 
856 
858 A . Excep~e les nus 

858 B. 
860 
(j<Jurnal Officie du 21-11-936, No. 3465) 

FfN 

VISITEZ L 'URSS 

VOUS Y VERREZ : 
Le niveau eleve de l'industrie et de l'agricııl 

qui ont reçu un essor particulier a la euite du mouvt 
Stalthanov; 

- Les conditions sociales et ıııaterielles des travai!l 
- La v· e de la ieunesse et des enfants ; 
- l.es muııees et les expoıitions (economie nati 

sciences, arts, culture); 

- Leı creationıı des arts sceniques et du cintı1' 
- Le ıysteme de l'instruction publique: ecoles ııt 

nes et superieures, eta l:>lıasements prescolaires. 
- L'organisıtion de la sante publique et celle 

assurances socialeı ; 
- Le developpement du sporhı: epreuves spO 

et olympiadcs, sur les ıtades et dans !es pıı.rc dl 
tun~ et de repos . 

INTOURIST 

vous garantit lout le confort desirablc 

INTOURIST 

met a votre d isposition deıı guides qualifies, Jel 
confortab!es et des moyens de transport modcr1' 

Pour tous ren!l~ignemcnts et l'achat des b 
cartes de tournees en URSS, s 'adresser aux 8 ge' 
l'lntourist. 

G. Schembri et Figlı Hovaghimian 
ler Etage Teleplı. 42653 


