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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye iciıı Kuruş 

• ~ A YLIGJ -t50 

" 
12 •• 

850 
1500 

Ecnebi meııılt'ketler için 
l 2 aylığı 2700 

Sayısı 5 kuruş 
Resmi makbuz bedeli olma
yan tediyat makbul değildir. 

Yıl: t Sayı : 221 

İÇİNDEKİLER: 

al Münakasalar 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 
!nşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzem H 't 
Ha l Kl" 'k 1 . e, arı a ç ar, mı ve spençıyari alat H t 1 
M E 

. ' as ane evazımı 

ensucat, ~lbıse, Kundura Ça 
El k 

. ' maşır v.s 
e trık-Havagazı-Kalorifer t . · 

M b 
. esısat ve Malzemes. 

at aa ışleri ·Kırtasiye - ya h L 
1 

zı ane evazımı 

1 Mahrukat, Benzin, Makine yag-ları 

8 M 
v. s. 

üteferrik 

1 
b) Müzayedeler 

1 - Müteferrik: 

2 - Emlak 

ilanlar, Emirler. Tebliğler: 

1 

•• 

GAZltTESİ 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

ÇARŞAMBA 

üçüncü maddesinde yazılı belgelerl al k . e birlikte Çorluda Kor Satın· 
ma omısyonuna müracaatları. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Levazim ıimirlig- ine bağl .. 
b 

ı muessesat iç" ··t hh" 
sa ına elli ton yulaf 18·12-936 cum .. ı~ mu ea ıt nam ve he
nede satın· lma k . a gunu saat 14,30 da Topha-

a omısyonunda paza 1 ki l k 
deli 3000 liradır . İlk temin ? - ~ ı a a .ınaca ·tır. Tahmin be-
komisyona gelmeleri. atı .2J lıradır. isteklilerin belli saatte 

• • * 
İdareleri İstanbul L • t b . evazımı amirliğine bağlı - .. . . 

o uz eş ton zeytınyağının 18 12-936. .. ~uesseıoeler ıçın 
tanbulda Tophanede S t 1 K . cuma gunu saat 15 de is-

. a ına ma oınısyonunda ı k mesı yapılacaktır. Tahmin bed r 20300 r _Pazarı la eksilt-
lira 50 lcuruştu;:-Şartnam . ke ı . ıradır. ilk teminatı 1522 
k esı omısyond ·· ··ı b" · · 

anuni vesikalarile beraber b il' a go.ru e ılır. isteklilerin 
e ı saatte komısyona gelmeleri. 

* • * 
Harp akaı:lcmisi Hayvanatı !çin 

İDAREHANE: 
Yoğurtcu han 1 . k • cı at 

No 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

. İLAN ŞARTLAR! 
ld.ırehanemiıde .. - -ı ___ goruşu ur 

Telegr.: fst. MÜNAKASA 
Telefon: 42425 

Posta kutusu N. 1261 

9 Birinci kan un 1936 

1- ?49() l - numara ı kanunda yazılı .k. 
2 Nafıa Vekaletinde 1 vesaı ı göstermesi, 

·· n a ınmış yapı -t hh" 
gostermesi ve yaptığı en b"" -k . . mu ea ıdliği vesikası 
olm.aması lazımdır. uyu ışın bedeli 50.0:lO Jiıadan aşağı 

ihale gününden laalcal 8 -
de bnlunmamış olanlara işb gunhl"evvel N~fıa Vekaletinde:ı taleb-

b
. u e ıyet ve k 't nın ve ınaberin eksiltmeye . f k sı ası ı a olunmıyacağ'ı-

kate alınmaı;ı İcab ed ış ıra edemiyeceklerinin nazarı dı'k· 
3 

_ _ . . er. 
Muteahhıdın bizzat d ' l l ıp oma ı m-h d" ması ve}·a bunlarda b" ·ı - u en ıs veya mimar i-

l . . n ırı e muşlereke t kl"f o 
ve eyı bırlikte imza etmesi l~ d n e ı yapması ve muka· 

G T . azım ır. 
. - eklıf mektubları yukarıda "C b~r saa~ .evveline kaJar Ankarada p T fıkrasında yazılı saatten 

bınası ıçınde Arttırma ve Eksilt K . T. Umıım Müdürlüğü 
buz mukabilinde verilecekl"ır P mte · ı omısyonu Reisliğine mak· 

·k · os a ı e g·· d ·ı rın nı ayet yukarıda "C f k on erı ecek mektubla-
" ı rasında yaz ı t ması ve dış z~rfın mühür m ·ı . . ı ı saa e kadar gelmiş ol-

dır. Postada vaki olacak g u~kı e lıyıce kapatılmış olması liıım
ecı me er kabul edilmez. 

Çorlu Kor Satınalma K . . omısyonundan: 
Kor Bırlıklerinden Süloğlund k" . 

İstanbul Belediyesinden: 

sanlarının ikmali açık eksiltme • a ı kkıtaata aıt i~i pavyonun nok-
cum~ günü saat 15 de Kor S t} e 1 onmuştur. lralesi 25-12 936 
t l kl" a ına ma Ko · ır . ste ıler hususi ve fenn· tl .. mısyonunda yapılacak-

günü saat 15.JO da To 1 d S 170 ton yulaf 18-12 f>36 cuma 
1 kl p ıane e atınalmn K . ı a alınacaktır. Tahmin bedeli 1062~ . omı~yonunda p,ızaı·· 
lira 88 kuruştur Şartnam - ,) .lıradır. ilk teminatı 795 

Belediye vergi ve resimleri k .. 
rilip tahsil edilmekte olan lavha ~l~unu mucıbınce tahakkuk etti-

936 
' 1 an, tente ve ·· · l . 

1 senesi taksit zamanı Daimi E - :sıper resım er nın 
1936 

ncumen tarafınd b' · ·k· 
nun ayının sonu olarak kab 1 d"l . . an ırıncı a-u e ı mıştır K f. t 1 ların nıallımu olmak üzere ·1. l • ey ıye a aka~ar-

1 an o unur. 

* • • 
Paşabalıçede perşembe- günl . 

M l
. . 24 1 erı pazar kurulmasına Umumi 

e<' ısın • 1-H3!l tarihli içtimaında k arar verildiği ilan olunur. 

• 
* * 

.. Yapıl~~kta ola~ kanalizasyon ameliyatı dolayısile 6-12-93() ta· 
rıhınden ıtıbaren Cıhangirde Ağahamamda Altıpatlar, Taktaki ve 
Palaska sokaklarının nakil vasıtalarına kapalı b l • . . nlunıır. u unacagı ılan 

• • • 
iktisat Vekaleti İç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 

Sigorta Şirketlerinin Teftili ve Mürakabesi hakkındaki 
25-~-1927 tarihli kanun hükümlerine göre tescil edilmiş olan ve 
bugün faaliyette bulunan İttihadı Milli Türk Sigorta Şirketi bu 
k~re müracaatla elyevm yaptığı sigortalarından maada .Kaza Si
gortasil~ de uğraşacağını bildirmiş ve lazım gelen kağıtları ver· 
miştir. Keyfiyet kanuni hükümlere muvafık görülmüş olmakla 

ilan olunur. 

* • * 
Yangın. kaza ve muhtelif tehlikelere karşı sigorta muamela

tile iştigal eylemek üzere kanuni hükürnler dairesinde tescil edi
lerek elyevm faaliyet halinde bulunan Ecnebi Sigorta Şirketle
rinden Ünyon Sigorta Şirketi bu kere müracaatla Şirket nizam
namei dahilisinin l l, 12, 20, 30, 34 ve 37 nci maddelerinin tadi
line karar verildigini bildirmiş ve muaddel nizamnameyi ibraz 
eylemiştir. Keyfiyet muv fık görülmüş olmRkla Sigorta Şirketle
rinin teftiş ve Mürakabesi hakkındaki 25-6· 1927 taı ihli kanunun 

6 ncı maddesine tevfikan ilan olunur. 

a) M Ü N A K A S A l. A R 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Ankara Levaum Amirliği Satınalma Kemisyonundan: 

Harp okulu ihtiyacı için açık eksiltme ile alınacak 120.000 
yumurtaya teklif edilen fiat pahalı görüldüiünden pazarlıkla alı· 
nacaktır. 

2- İlk pazarlığı 9·12-936 tarihine mü!'ladif çarşamba günü 
saat 15 t• levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacak· 
hr. 

3- Yumurtanın tutarı 1800 lira olup muvakkat teminatı 135 

liradır. Şartnamesi komisyonda görülür. 
4 İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesika 

ve teminat makbuzlarile belli gün ve saatle komisyona müra-

caatları. 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatından: 

İsteklilerin kanuni vesikala:ilve ~u~1·uneı;1 ko:nisyonda görülebilir. 
e e ı saatte komisyona gelmeleri. 

Istanbul Belediyesinden: 

~eş.if ~edeli 15 l 2 lira 90 ku . . temızlık ışleri ahırla ·ı A ruş olan cıncı meydanında 
rına ı aveten ı k manlık açık eksilt l yapı aca anbar ve sa· 

· meye rnnulmuştur K "f k namesı levazım m"d·· 1 .. -.. · eşı evra ıve şart-
N. lı kanunda ul ı1r ugunde görülebilir. İstekliler 2490 
dürlüg·· d lyazı ı ve ayrıca Belediye Fen işleri mü· 

un en a acakları Fe hl' 'l~· tz-.... ~o· p ·v . D e ıyet vesikalarile 113 lira 
<J Cr'lClllUC l!;Uhu ;:,.lJ~ • • -- , 0 

, ., 

bulunmalı dırlar. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğiinden: 

1- İdaremizin Afyon Karahisarında yaptıracağı 
21735 lira 57 kuruş keşif bedelli Müdürlük binasının ın· 
şaatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 30· 12·936 tarihine rastlıyan çarşamba 
günü saat t5te Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3- !'Auvakkat teminat 1630 lira 17 kuruştur. 
. 4 - istekliler ihaleden en az üç gün evv~l İnhisarlar 
inşaat şubesine gelerek bu gibi işleri muvaffakiyetle yap
tıklarına dair resmi vesaik gösterildikten sonra ehliyet 

vesikası almalıdırlar. 
5- Şartname ve Projeler 109 kuruş mukabilinde İn-

hisarlar Levazım ve Mubaıaat şubesinden ve Ankara 
Başmüdürlüğü ile Afyonkarahisar Müdürlüğünden ahr.a-

bilir. 
6- Mühürlü teklif mektubunu ve ayrıca kanuni vesi-

kaları ihtiva edecek olan kapalı zarflar en geç ihale gü
nü tam saat 14te kadar yukarıda adı geçen Alım Ko · 
misyonu Reisliğine verilmiş olmalıdır. 

Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğün den: 

A - Eksiltmeye konulan iş: Ankarada Yenişehirde Devlet 
mahallesinde ve Temyiz mahkemesi yanında yapılacak Posta, 

Tel~raf ve Telefon binası inşaatı. 
inşaatın keşif bedeli 78,666 lira 36 kuruştur. 
B- Bu işe müteallik umumi, fenni şartname, inşaat fenni 

ş rtname lahikası, keşif hulasa defteri. kalorifer sıhhi tesisatına 
aid fenni şartname. kalorifer sıhhi tesisatına aid umumi şartna
me, elektrik tesisatı şartname.si, elektrik tesisatı lahikası , 7 aded 
plan, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi ve Bayındırlık işle
ri genel şartnamesi 3 lira 93 kuruş bedelle An karada Posta T. 
T. Levazım Müdürlüğünden ve İstanbulda P. T. T. Levazım Ay-

niyat muavinliğinden alınabilir. 
C - Eksiltme 3-1-937 tarihinde cumartesi günü saat lO da P. 

Çorlu birliklerinin ihtiyacı için 8000 kilo sabun açık eksiltme
ye k~rnmuştur. İhalesi 28 Birinci kanun 936 paıariesi saat 16 da
dır. ilk teminatı 240 liradır. Şartnameyi görmek istiyenler Ankara 
ve lstanbul Le~azım amirlikleri Satınalma komisyonlarına müra· 
caat etmeleri. istekliler belli gün ve saatte kanunun ikinci ve 

T. T. Umumi Müdürlüğü binası içinde toplanacak Arttırma ve 
Eksiltme Komisyvnunca yapılacaktır. 

D - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
E Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 5184 lira muvak· 

kat teminat vermesi. 
F- İıteklilerin aşağıdaki şartları haiz olduğunu iıbat etmesi 

lazımdır. 

k 
ı şar arı gor k - . 

ara Levazım amirl "ıkl . S . me uzere lstanbul A erı atınalma k . , n· 
kor satınalma komisyonuna - 1 o:nısyonlarına ve Çorluda 
450 l" muracaat a gö b'l' 1 . ' ıra 60 kuruştur ı"st ki") . b re ı ır er. ilk teminatı 
S · e ı erın e-lli -atınalma komisyonuna müracaatı gun ve saatte Çorluda Kor 

arı. 

Çanakkale Vilayeti Daim~ı ı· : ncümeninden : 

Alır>acak malzeme 

Memleket hastanesin"ın 11 , 6 kalem alıit ve 

Muhammen 
bedeli 

Muvakkat 
T. 

lıiboratuar malzemeı;i 
1-- Yukarda yazılı malzeme 1-12 936 . 1~70 L. 110 L. 25 

gu ·ııe ~anaıu\.Jıt: &J ......... ~··----·- , • ı..· tarıhınden itibaren bir 
3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazıh vesaikle beraber 

Çanakkale Vilayeti Daimi Encümenine müracaatleri. 

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

lstanbul Belediyesinden: 

Temizlik amelesi için yaptırılacak 1000 çift çizme 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bu çizmelerin hep· 
sine 7250 lira bedel tahmin olunmuştur. Şartnamesi le
vazım müdürlüğünde görülebilir. Kapalı eksiltme 24-12-36 
perşembe günü saat 15 te Daimi Encümende yapılacak
tır. istekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 543 li· 
ra 75 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile be
raber teklif mektuplarını havi zarflarını yukarda yazılı 
günde saat 14 e kadar Da~mi Encümene vermelidirler. 

İstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 

Bir No.lu Dikimevi için 5000 metre kol astarlıği bez 23· 12-936 
çarşamba günü saat 14 de Tophanede satınalnıa komisyonunda 
pazarlıkla alınacad.tır. Tahmin bedeli 1350 liradır. İlk teminatı 
101 lira 2.5 kuruştur. Şartname 'e nümunesi Komisyonunda gÖ· 
rülebilir. isteklilerin belli saatte Komisyona gelmeleri. 

5-Elektrik Havagazı, Kaloriier Tesisat ve Malzeme 

Ankara Valiliğinden: 

l - Etimesut yatı okulunun kalorifer tesisatı tamir ettirile· 

cektir. 
2 - Muhammen bedeli 608 lira 87 kuruş olduğu için işbu ta-

mirat açık eksiltme snretiyle yaptırılacaktır. 
3 Eksiltme 14-12-936 günü saat 15 de vilayet binasındaki 

encümeni daimi salonunda yapılacak v-:: şartnamede yazılı mu
hammen bedelin yüzde 7,5 nisbetinde para, tahvilat veya banka 
mektubunu ibrar. edenler eksiltmeye iştirak ettirilecektir. Bu hu· 
eus hakkında daha etraflı malumat almak ve şartnameyi görmek 
istiyenlerin Ankara Kültür Direktörlüğüne müracaatları. 

"' • • 
Belediye merkez ve şuabatına ampul alınacaktır. Bak İstanbul 

Belediyesi ilanlarına. 



_ Sayfa '2 

6-Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane M~lzeme 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Satınalma Komisyonundan: 

1- 62 k l 
ll d 11 em matbu evrnkın 10-12·936 perşembe günü saat 

2 e paıarlığı yapılacaktır. 

3 
TŞasınlanan tutarı 1400 liradır . 

artname v l' . k . 4 i k. e ıstesı omısyondadır . 
teri. ste lılerin 105 liralık ilk tem inatlarile komisyona gelme· 

MÜNAKASA GAZETESl ... 

2-Emlak 
İstanbul Vakıflar Dir~ktörlüğü : 

SATUK EMLAK 

Değeri 

Lira K. 
315 39 

Pey parası 
Lira K. 
22 1)5 

Mahmud P: Mahmudpaşa mahallesinde Nuru· 
Osmaniyenin Çarşıkapı Ca~d~
sinde 22 No lı elyevm kahvecının 
işgalinde bulunan dükkanın y..ı· 
rım hissesi. 5761. 

\ 

42 (Yalnız a) 
43' den 46' ya kadar 

47 (Yalnız b) 
48 ıYalnız b) 

49 
51' den 56' ya kadar 
58' den 63' e kadar 
64 (Yalnız c ve d) 
65 (Yalnız b, c, d, 
66' dan 71' e kadar 
76 
77 

, ve v) 

79 
81 ' den 9.r e kadar 

Mahmudpaşa mahalesinde Nuru· 
. · y · hanı Cadde· Osmanıyen11ı ezır 

9 30 123 51 ,, 

7 · Mahruk at · Benzin . Makine yağlan ve mire 1 

İstanbul Belediyesinden 
Ton 
13() Hepsinin tutarı İlk teminatı 

Tüvenan 
200 Kriple 143() 107,25 
D 3000 225 üşkünler ev' 1 A 

ınen bedeller' ıne azım olan yukarda miktarile muham· 
körnü ı . 1 Yazılı bulunan Tüvenan ve krıple maden 

r erı ayrı d Ş t naıneleri L ayrı açık eksiltmeye konulmuşlar. ır · ~r -
249(} N l evazıın müdürlüğünde görülebilir. lsteklıler 

• 
1 kanu d d .. t · len ilk t . n a yazılı vesika ve hizaların a gos erı· 

perşeınb:111•.~a.: makbuz veya mektubile beraber 24· 12-36 
lıdırlar. gunu saat 14 de daimi encümende bulunma· 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

133 55 10 00 Çarşı 

sinde elyevm Camcının işgalinde 
bulunan 53 No.h dükkanın l·G 

hissesi. 5H36 
Çarşı mahallesinde ve içinde Çu- \ 
hacı Hanı üd katta 5 No.lı oda· 

nın yarım hisseı:i 16\ 
12 10 Mahmud P : Dayahatun mahallesinde Mahınud-

161 68 paşa yokuşunda Kürkcü _Ha.nı 
alt katta 17 No.lı odanın 3 ~ kıs· 
sesi 2604 

\ 7 30 Gedik Paşa: Çadırcı Ahmedçelebi mahallesin· 
230 13 de Gedikpaşa Caddesinde Ayna· 

62 74 ..ı 7() Tahtakale 

d .' kk . lıfır,n arasında 78 No.lı u a-
nın yarım hissesi . 8783 

Eski Yavaşçaşahin ye ni Tahla · 1 
kale mahallesinde Uzunçarşı Cad: 
desinde Tomruk sokağında e.skı 
139 yeni 264 '!. No.h odas~ ola~ 
bodrumlu dükkanın 12·2~0 hıssesı. 

l k .. 31 gün müddetle 
Y k d lı hisseli mallar satı ına uzere • 

1 

u arı !'\ yazı ·11 1 . 1 l 12 93H cuma g-ünü saat 
k tt a konulmuştur. ıa esı - • . 

açı ar ırmay l kt i t kl"lerin mahlulal kal e mine 
15 te komisyonda yapı aca ır. s e ı 

gelmeleri. --
İstanbul Defterdarlığından: 

99' dan \ \3' e kadar 
114 (Yalnız b, c, d, h ve z) 
\ 15' den 126'ya kadar 
129' dan 137'ye kadar 

139• · dan \;)\,'ye kadar 

156 
157 
159 
161 ' 
177 
180 
182 
187 
191 
1~12 

den 173'e kadar 

HH' de Hlff a kadar 

20 1' d en 214' e kad nr 

218 
'l\9 
221 
222 
223 (Yalnız d ve h) 

2 27• den 'lW'a kadar 
'l3 l' den 2 lO' a kadar 
2-t2 (Yalnız a) 

9 Birinci kanun !! 

İdare 111 • • • v Ab 
ratuvarı · . ızın Maltepe Tütün Enstitüsü Bıologya la 0 • 

Şartname ı~ınd 2418,84 lira muhammen bedelli ve fenni 
Cinsi ve mevkii 

Mulıaınınen 

kirası 

Lira 

243' den 252'ye kadar 
255' den 270' ~ kadar 
271 (Meyankökü ve defne yaprağı hariç) 

27t.' den 275'e kadar 
sın e 'k ht ı·f alet ve 

1 
mı tar ve evsafı yazılı 44 kalem mu e 1 

2- Emka'lzeıne açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 
sı tın 2 · .. 

Tophanede Çavuşbaşt mahallesinin ~"catibey 
caddesinJe eski Askeri Sanayi mektebı altında 

nü saat 1• e 5-1·937 tarihine rasthyan pazartesı gu- 42 l No. lı dükkan: 
Bağaziçinde Bebekte Ktzmektebi sokağında. 3()0 a te K b · deki al k abataşta levazım ve mubayaat şu esın· 

ıın o . 
3- Muv kınısyonunda yapılacaktır-. 
4 - Şa la kat teminat 181,42 liradır. 

b hnaınel k h ·· .. .. çen c::.u· eden alınab·ı· er parasız olara ergun sozu ge -;: 
5 

. ı ır 

- lstekl'I : 
en geç IS g~:rın fiatsız tekliflerini eksiltme gününden 

fen şubesine ver-meleri laz d evvel İnhisarlar Ziraal 
ım ır 

. 6 İsteklile;in . k mısyona 
1 

. eksıltmeve ~irebilf!l~k _ i~L~ 6 ... 'r't~.u~~ 
ge mel ''lA 0 

erı 1 an olunur. 

K İstanbul Belediyesinden: 
A sraağaç nıü 
lazım olan 100 esse satının 1 ve 2 N.lı buz havuzlarına 
tur. Bu kalıp! tane b~z kalıbı açık eksiltmeye konulmuş
tur. Kalıbın ~-rın hepsine 800 lira be lel tahmin olunmuş· 
de go" ··1 nuınunes'ı t . 1 ''d" l" v .. ru ebili 1. ve şar namesı evazFtı mu ur ugun· 
ve 60 r. stekl'l 
2 

liralık 'Ik 1 er 2490 N. lı kanunda yazılı vesika 
4 ll) 1 te · b - '--93() Pe mınat makbuz veya mektubile beraber 
ulunmalıdırlarşernbe günü snal 14 de daimi encümende 

r. 

Milli Mh d 
u itf aa V k Al • • 

1- 50 e n etı Satınalma Komısyonundan: 
2- gram rad 

112 
1
. Tahmin edi~uın açtk eksiltme ile eksiltmeye konmuştur. 

3 
ıra. 50 kuruştu en bedeli 1500 lira olup ille tE"minat parası 

4= lhal~si 24-1;.;}3() 
madd 

1 
Eksıltıııeye . Perşemb'! günü saat !Odadır. 

e erind · gırecekl · 249 1 k 2 3 de M 1\ e ıstenile erın • O sayı ı anunun , üncü 
' 1. Vekaleti n belgeleriyle birlikte ihale gün ve sctatin-

satınal k . rna omısyonunda bulunmaları. 
Otonıob"l • 

larına. ı ınalzeınesi • * 
alınacaktır . Bak: İıitırnbul Belediyesi han-

İstanbul L ----
evazıın Am. . v . 

Bir N 
1 

ırlıgı Satın alma Komisyonundaan: 
23-12 93(• o. u dikiın ev' . . 
ınisyo 1 Çarşaınba gün"' 

1 ıçın beş bin adet parlak ay yıldız 
nund'.l u ~aat l4 30 d T h minat 18 . Paıarlıkla 1 · a op anede Satınalma Ko-
ı lıra 7~ a ınacaktır T h . b . ~ . 

görü)ehil ' · :> kuruştur · a mın edelı 120 lıradır. Te-
ır. lstek\ileri b · Şartr.ame ve nümun~si Komisyonda 

n ellı saatt K . . e omısyona gelmelerı . 

1-Müteierrik 
~ 

YEDELER 

İstanbul Ü .. . 
I\~ h çuncü icra Memurlugv undan: 
cın cuz ve 

"d h - Paraya e . . 
vı e azır elbıse ç vrılınesınc karar verilen müteaddit ne· 
haren Yenicaınj a:~u kasket l l-12-H36 cuma günü saat l2den iti
tırma suretile satıla &uknda 70 No.lu elbiseci dükkaııında açık art· 

. ca tır. 
Kıymetı muharnrne . . 

ikinci açık arttırması nesının yüzde 75 ni bulamadıgı taktirde 
te, mezkür mnhald 14• 12-936 paı.arlesi günü ayni gün ve saat
bulunacak e satılacağından talihlerin mahallinde haıır 

memuruna müracaatlara ilan olunur. 

eskiden Maliye şubesi olarak kullanılan 7 ~· lı e~. 1 d k " k'ra 
Yukarıda cin· ve mevkileri yazılı emlakın hıza arı_n a ı ı < 

k b
·1· d b' s•ne müddetle ve açık arttırma usulıle ayrı ay· 

mu a ı ın e ır - -1 kl" I · t diye . ·1 .. 10 g" ün uzatılmıştır. ste ı erın ve e 
rı kıraya verı me ışı ' . .. .. aat \ ı 

T . "ğrenmek istiyenlerin 14·12-935 pazartesı g-unu s 
::r;~:~ıe 07,5 pey akçelerile Milli Emlfik Müdürlüğünde toplanan 

komisyona müracaatleri. 

i 0+.,nh11I R ... l .. ~İvP1ı;;\nrl<:nl • Sene ık mu ıaınmen 

Büyükderede Maltız caddesinde 
219 No.lı kahve karşısında 225 
metre murabbaı yol artığı. 
Büyükdere caddesinde 90 No.lı 
kahve yanında 67 metre murab· 
baı arsa. 

kirası 

25 

13 

ilk teminatı 

1,88 

0.98 
Yukarıda senelik muhammen kiralık ilk teminatları yazılı bu· 

lunan mahaller t eslim tarihinden itibaren B37 senesi mayıs sonu
na kadar kiraya verilmek üzere ayrı ayrı açık a rttırmaya konul
muşlardır. Şart.ıameleri Levawn müdürlüğünde görülebilir. İstek· 
liler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektup ile 
beraber 24-12·936 perşembe günü saat 14 de daimi encümende 
bulunmalıdırlar. 

Kanunlar, Kar arnaıneler, Ticaret mulıadeltr 

(Resmi Gazete 5-12-936 T . ve 3H7 sayı 

Kararname No: 2 5609 
Ticarette Tağşişin Men'i \'e İhracatın Mürakabesi ve Korun

ma:u hakkındaki 1705 sayılı kanuna ek 3018 ~ayılı kanunun birin
ci maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre İktısad Vekilliğinin 
25-11-936 tarih ve 6-195 sayıla tezlı.eresile yapılan teklifi İcra Ve
killeri Heyetinin 25- l l ·936 tarihli toplantısında nı ütalea ve tetkik 
edilerek ilişik 3 maddede teshil olunan esaslar dairesinde bağlı 
listede gümrük tarife numaralı yazıh ;hracat mallarının ruhsattan 
istisnası onanmıştır . 15· 11-936 

Madde 1 - Merbut listede yazılı gümrük tatife pozisyonlarına 
dahil eşyanın bütün mıntakalardan ihracında ruhsatname aran· 
maz. 

Madde 2- Hemhudud memleketlere ve Adalar OeniLindeki 
bütün adalarla Girit ve Kıbrıs dahil olmak üzere Türk sahillerine 
mücavir sair adalara 500 liraya kadar her cins mal ruhsatnaıncsiz 

ı lıraç olunur, 

Madde 3- Bizzat mül:ayaa etmek ve beraberindı- götürmek 
şartile 1705 numaralı kanuna göre yapılmış nizamnamelerle ihraç
ları kontrol alhna alınmamış maddelerin I'ürkiyeye ı.ı- elecek ta
cirler tarafından ihracı ruh~atnameye tabi değildir. 

Gümrük tarife numaraları 

2' den 4' e kadar 
9' dan l 2'ye kadar 

15' den 17'yc kadar 
18 (Yalnız a ve c) 
19' dan 23'e kadar 
25 
28' den 32' ye kadar 
35 
37' den 41' e kadar 

· k hulasa :ar ve d ve h) 27ti (Yalnız at kestanesı.' uru 
277 (Afyorı ve kitre harıç) 
278' den 28l'e kadar 
283' den 31B' e kadar 
3ti5' den 40S' e kadar 

40:) ~Yalnız c) 
4 ıo· dan 4()4' e kadar 
-tfö (Ham lüle taşı hariç) 
466' dan 475'e kadar 
47ô l Yalnız b ve c) 
477 (YalnıL c, d, h ve ,-) 
478' den 515· e kadar 

5!ff d~n ~~~·t \<..~<!~~ 
270 (Kurşun cevheri ve köhne mamulatı hariç) 
571' den 573'e kıdar 
574 (Çinko cevheri ve külçesi ve köhne mamulatı hariç) 
575' den 582'ye kadar 
585' den 693'e kadar 
695' den 728'e kadar 
729 (Yalnız b, c ve d) 
730' dan 734' e kadar 
735 {Yalnız b) 
733 

37 (Yalnız b, c ve d) 
738' den 744'e kadar 
745 ( Yalnız kükürt ınürekkebatı) 
746' dan 80l ' e kadar 
802 (Meyanbah hariç) 
803' den 81 l 'e kadar 
812 (Gülyağı hariç) 
813' den 860'a kad-ır 

Bir kaç tarife numara!.ının bir arada ( .. . ..... .' den ...... .'e kadar) 
şeklindeki yazıh~ında gösterilen son tarife numarası gruba dahildir. 

(Bitti) 

. 
PiYASA HABERLERİ 

Tiirkofis tebliğleri 

Yedinci Arsıulusal İzmir 
Fuarı 

Arsıulusal İzmir Fuarı ko-
mitesi, bu aene 1 Ağustostan 

22 Ağustosa kadar sürmüş o
lan İzmir Fuannm 1937 yılında 

(Yedinci Ars.ulusal İzmir Fuarı) ı 
adile 20 ağustosta aç•lıp 20 Ey· 
lülde kapanmasına karar ver
miştir. 

Dlinvanın en büyük ulusal 
Fuarı olan İngiliz sanayii Fua. ı 
(8. 1. F.) biri Londrada Olym
pia ve White City de ve diğe
ri Biı-ıningııamda Castle Brom
wich de olmak üzere başlıca iki 
şube halinde 15 şubattan 26 
Şubat !>37 tnrilıine kadar devam 
edecektir. 

Fuarın Londra şubesinde tu· 

valet, spor ve marokenri eşya· 

.sı, cam, kimya ve mensucat sa· 
nayii mamulatı ve döşemelik 

kumaşlar; Birıningham şube
sinde ise makine, inşaat, gaz 
ve elektrik malzemesile hırda. 
vat eşyası gıbı '.lğır endüstri 
mamulatı teşhir edilecektir. 

Memleketimizden İngiliz sa· 
nayii fuarını ziyaret etmek is· 
tiyenler pasaportlarını İstanbul· 
da G~latada Medrese sokağın· 
daki Ingiliz pasaport bürosun-

dan parastz vize ~ttirecekleri 
gibi İngiltere sefareti Ticaret 
Ataşeliğinden Natta alınacak 
bir vesikayı yataklı vagon-kook 
veya seyahat acentesine ibraz 
ettikleri taktirde Londra-İstan· 
bul-Birmillgham gidiş·dönüş bi
let ücretlerinde yüzde 33 1 3 
tenzilattan istifade edecektir. 

Alakadarlar her gün öyleden 
evvel saat 11- 12-30 ve öyleden 
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İstanbul Ticaret 

8-12·36 

Borsası I- İnhisarlar U. Müdürlüğü~~-en: f ratelli S P ER CO 
Borsa - Piyasa 

8 - 12 - 1936 
Madde 

Buğday Ekslrn yumuşak 
Yumuşak 

Yumuşak 
" 
il 

., 

" 
il 

il 

il 

il 

Arpa 
il 

Çavdar 
Mısır 

" Yulaf 

Sert ekstra 
Setr 
Sert 
Sümter 
Kızıl da 
Mahlut 
Yemlik 
Dökmt! 

Beyaz 
Sarı 

Kuşyemi 

K.tohumu: 
Yeni mahsul 

,, ,, 
Afyon 

,, 
Nohut 

il 

il 

Darı 

" Susam 
Fındık 

" 
" 

Tiıtik 

.. 
" 
il 

., 
" 

yapak 
il 

" 
" 

ince 
kaba 
ispanya tohumu 
kalburlanrr.ış 

natürel yeni 
beyaz 
sarı 

Yeni mahsul 
İçtombul 
İçsivri 
Kabuklu 
Oğlak 
Anamal 
Çengelli 
Deri 
Kaba 
Sarı 

Anadol kırm1 
Tabak 
Trakya kırım 

B. peynir: 
,, tabak 

tam yağlı 
yarını yağlı 

yağsız 

il il 

" " 
Kaşar 

il 

Z. yağı 

" " ,, ,, 

yağlı 

yağsız 

Ekstra 
Birinci yemeklik 
Sab'1nluk 

Nebati yağ Ay çiçeği taaf. 

.. 
il 

il 

,, 
Un 

,, 

" ,, 
il 

,, 
,, 

11 
Haşhaş 

,, Pamuk 

11 
Susam 

,, Bezir ı;-işmiş 

Ekstra ekstra 
Ekstra 
Birinci yumuşak 

11 ~ert 

Razmal 
Paspal 
Kepek 

Asgari 
6 lO 
6 l 
5 25 
(j 30 
5 30 
;) 27 50 
5 7 50 
5 7 50 
5 5 

-t l o 
4 
4 
3 15 
3 30 
-t lO 
il 35 
8 30 

500 
450 

10 
7 

20 
10 

5 Z7 5 
4 25 
3 35 

15 10 
69 

40 
124 20 
113 30 
119 
BO 
85 
83 
50 
36 
65 
47 20 
32 32 
18 9 
8 

·ti 
1() 

55 
50 
38 

•l2 
44 
43 

20 

32 20 
630 
620 
550 
550 
235 

2 12 
2 15 

Azami 
() 12 50 
(j 

() 

6 7 50 

5 35 
5 25 

4 5 
4 72 

4 

12 

491 10 

130 
120 

52 

20 20 

42 

52 20 

·14 20 
44 20 
45 
40 

775 
750 
700 
685 
250 

3 

1 

İstanbul Ticaret ve Zahire Borsasında 
Muamele Gören Maddeler 

Afyon, Araşil yağı, arpa, Avderisi . Ayçiçeği yağı, Badem, 
Bakla, Bezelye, Börülce, Buğday, Bulgur, Burçak, Ceviz, .Çav
dar, Darr, Fasulye. l'ındık, Haşhaş tohumu, Haşha$ yağı, ipek, 
İrmik, Kaplıca , Keçikılı , Kenevir, Kepek, Kelen tohumu, Keten 
yağı, Koza, Kuşyemi, Mercimek, Mısır, Nohut, Pamuk, Pamuk 
tohumu, Pamuk yağı, Peynir (Beyaz, Kaşar) Razmol. Susam, susam 
yağı, Tiftik, Un (Buğday, Mmr) Yağ, Yulaf. ~ 

sonra saat 15,30· 17 arasında 
İngiltere Sefareti Ticaret Ata-

şeliği le ınii .·a;:aat ederek Fuar 
hakkında daha fazla malumat 
alabilirler. 
İngiltereye gönderilecek 

mallar hakkında 
İngiltereye sevkedilen Türk 

malları İngiltere gümrüklerin
den ithal edildikten son"a ibraz 
edilecek Türk menşe şaha
detnamelerini İngiltere gümrük· 
leri damgalamaktan istinkaf et
tiği cihetle ihracatçılarımızın 

İngıltereye sevkettikleri Türk 
malların oraya vürudunda be· 
hemehal menşe şehadetname

lerile birlikte gümrüklerden çı
kartılması menfaatları icabın

dandır. Bunun için de tüccar
larımızın menşe şahadetname

lerini vakit ve zamanile İngil· 
tereye göndermeleri lazımdır. 

Bir Fransız Firması Türk 

ihracat evlerini temsil 
mek istiyor 

et· 

j. G. Desmoutiez firması 

Türk ihracat evlerini Mons-en 
Baroeul'de temsil etmek iste 
mektedir. 

Yunanistandan turislerin be· 
raberinde çıkaracakları he

diyelik eşya hakkında 
Yunanistandan çıkan Turist-

lerin beraberlerinde hediyelik 
olarak götüret•ekleri eşyanın 

ihracına , ticari malar ve kıy
met taşıyan evrakın ihracına 
mütedair olan kararnamenin 
1 inci maddesinin E fıkrasına 
tevfikan müsaade edebileceği 
Yunanistan Krallığı ekonomi 
bakanlığı tarafından bildiril
mektedir. 

-·-
Bur3ada ipek böı:eği 

tohumu istihsali 

Bir istatistiğe göre Bursada 
933 de 60,()42, 93.t de 5.t,881, 
935 de 56,904, 936 da ise 
58,214 kutu ipek böceği tohu
mu yetiştirilmiştir. 

Gelecek yıllarda bu mikda
rın daha fazla inkişaf göştere · 

ceği kuvvetle tahmin edilmek 
tedir. İpekçilik enstitüsü bu 
işle pek yakından alakadar ol
maktadır. 

Kuru mahsul ihracatımız 

Bu sene kuru mahsul ihraca· 
tımız şimdiye kadar hiçbir sene 
görülmemiş kadar mükemmel 
olmaktadır. Son senelerde ih· 
raç edemediğimiz fasulyeleri
miıe bu ıene yeni bir mahreç 

Adet Cinsi 

696 is..,aııyol Mamulatı 7,65 Brovning 

590 " ,, 6,35 ,, 
83 B. W. M. markalı 7,65 

1 7,65 Dreyze marka 

2 6,35 Valter ,, 

Muha mmen bede li 

s istemi 

,, 

Lira 

4350 
2581 ,25 

726,25 
6,25 

15,25 

1372 7679.-
1 Yukarıda miktar cins ve muhammen bedelleri 

Galata Gümrükleri karşısırıda 

Hürdaverdigar Han. 
Telefon: 4 t792 

Amsterdam - Kompani Ro; al 

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

Borsa Parası 

1 Sıcrlin 
1 Dolar 

20 l· ransız 1 r. 
_>o Lırl't 

21J Br l\tk 1 r. 
·>o Drnhmı 

\lı 

lılı , -

1"'1,'1 1 

IH, 
PO, 
.... 

1 

ı.ı , 

Sat~ 

1 ~ J " 

·•ı ,-

t 1 >, 

yazılı 1372 adet tabanca şartnamesi mucibince kapalı 

zarfla toptan arttırmaya konulmuştur · 

VULCANUS yük alır 5·8 lci ka. 

:!O 1 vıçrC' 1 r 
2 1.ern 

1 1 lorııı 

.jf ~ ' 

<) l, 

,J,-
2 ... 

f.ıı.

N.1, HERMES ,, 9 12 11 ::! l Ç k J,ron ı 7.ı, 

2- Arttırma l0-12-936 tarihine rastlayan perşembe 
günü saat l ide Kabataşta Levazım ve Mubayaat şube
sinde müteşekkil satış komisyonunda yapılacaktır. 

3-· Arttırma Emniyet Müdürlüğünden silah satışma 

müsaade almış silah tacirleri arasında yapılacaktır. 
4- Bedelsiz şartnameler ve silah nümuneleri sözü ge

çen satış komisyonunda mevcut olup her gün gör ii 

lebilir. 

5 - Muvakkat güvenme parası 576 liradır. 

6 - İsteklilerin arttırmaya girebilmeleri için kanunen 

ibra 1 1 lazım gelen vesaikle 3üncü maddedeki vesikayi ve 

fiat teklif mektublarım v e güvenme parasının yahrıldığı
nı mübeyyin makbuzu havi kapalı zarflarını arttırma için 

tayin olunan saatten bir saat evvel makbuz mukabilinde 
Komisyon Ueisine vermiş olmaları lazımdır. (3106) 498 

• * • 
15.000 kilo toz sigara makine kolası 

25.000 ,, ,, ,, paket kolası 
1 - Yukarıda cins ve miktarları yazılı 2 kalem mal

zeme şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 
2- Pazarlık 10 12·936 tarihine raslıyan perşembe 

günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 

şubeden alınabilir . 
4- isteklilerin pazarlık için tayin olunan 

atte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte 
komisyona gelmeleri ilan olunur. (~-\ 104) 435 

* * • 

gün ve sa· 

adı geçen 
4.4 

Şartname ve keşifnamesi mucibince T optaşı Tü-

tün bakım evinde yapılacak 2441,20 lira keşif bedelli üç 

anbarın inşaatı pazarlık suretile eksiltmeye konulmuştur. 
2- Pazarlık 18 - Xll - 936 tarihine rastlayan Cuma 

2'Ünü saat 15 de Kabataşda levazım ve mubayaat Şube· 
sindeki alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 

Şubeden alınabilir. 
4- İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve saat· 

te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Ko-

misyona gelmeleri ilap olunur· "3373,, 47 4 2 - 3 

Muhammen 

bedeli 
İlk 

teminatı Adet 

500 
100 

Vat 

60) 
125) 

Volt 
110 Belediye merkez 

ve ~uabatına lü
züınu olan ampül 365 40 27 41 

200 
50 

60) 
125) 

220 

Sıhhiye işlerine ait 117 N. lı hasta 

nakliye otomobilinin on kalem malze · 

mesı 33 2 48 
Yukarda muhammen bedelleri yazılı ampül ve malze

me ayrı ayrı pazarlığa konulmuşlardır. Evrakları Encü

men kaleminde görülebilir. İstekliler hizalarında gös· 
terilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 10 
birincikanun 936 perşembe günü saat 14 de daimi encü-

mende bulunmalıdırlar. (B) 49 l 

çıkmıştır. İskenderiytye ;..(önde· 
ri l n üç buçuk tonluk nümune 

fasulyelerimiı;in çok beğenildi · 

ğ.i bildirilmiştir . Şimdi fiat üze· 
rınde müzakereler olmaktadır. 
F asulyelerimizin harcı imkan
ları 111evcut bulunmaktadır. Yal
nız fiatların biraz daha inerek 
dünya pazarlarına uyması lü
zumlu görülmektedir. 

Nohut piyasasında fevkalade 
hararetli muamelelt:r ve ibra· 
cat olmakt.ıdır. Nohutlarımızın 

alıcıları başında İtalya gelmek
tedir · 
Kuşyemi ihracatımız bu sene 

belki dünya ihraç piyasasında 

bir rekor kırmıştır. 15.000.000 
kiloluk kuşyemi rekoltemizin 

ilk ay z~rf ında yarısından faz
lası <:atılmıştır. Bu yıl başına 

kadar kuşyemlerimizin tama· 
men s at ı lmış olacağı umulmak
tadır. 

Neerlandez kompanyasının 

nehri vapurları limanlar i ~in 
hususi ve seri seferler . 

Bütün limanlar için Neer· 
hndez Kumpanyası ile anlaşıl · 

nıak suretile bütlin dünya li
manları için doğru !:oniji men· 

tolar veri lir. 

l .\v ı::.t ır a ""I 

ı :\!ark 
ı Zlo ı 

1 Peııı;o 

2U Ll'\'3 

20 Dın.1r 

~IJ lsv ç 1-ı oı ıı 

l fürJ, allıııı/ 

1 Baııkıuı O . il 

ı, 

:.:ı, 
.,, - . 

ı ') -· 

.ı.t. 

"~ . 

•ı , 

. ' -·· -
n, 
!.\, -

,_)I '· 

.l:! 

İTHALAT SERViSi Çekler 

Burgaz, Varna , Köstence için A~ 1 ş 
1 oııdra 
Ne' '\o k 
P.ıı·ı-. 

Mılaııv 

Bruhel 

hareket. 
AGAMEMNON 9·12-936 ya doğru 

ttalyan Seyahat Kumpanyası 1 

Dünya seyahat teşkilatı 
Götürü seyahat 

Otellerde oda lutulması 

Deniz yolu biletleri 
Hava yolu " 
Demiryolları ,, 
Bagajların s igortası 

İtalyan demir yollarında 
yüzde :o tenzilat 

Galata Gümrükleri karşısında 
Hudaverdigar han 

Telefon : 44792 

Atiıın 

CC'fll'\'fC 

SOf),ı 

.~mstı rd.ını 

1 >r . ı,; 

\ t)arı.ı 
Madrıd 

Bı rlııı 

\ arşo\ a 
Butla ıtŞI 
B ıkrt ş 
Bel.,r,ıd 

'ı okohan.n 
\lo ko\a 
Stok ıolnı 

,., '· ,_)' 
:ı, ı . ;.; 

,. \, :ı.ı.ı 
ı . ~ıi~ı 

·>2. ~ti.17 

.'.ı,Uı 

ı.4:-ı.•4 

1, ~ı 1 .. ) 

J, l 'J t i 

22, ı t'l:li 

4,··~j 

7, .~l 

:ı, ı 

da FRA TELLi SPERCO ı Esham 
nezdinde C. I. T. ye ınüra · 

caet olunur. 

Nippon Yusen Kaisah 
.ı~ııın ı·ımc rto 

}.krl,cz ılnnl.a ı ~·ı-

istikrazlar 
j APON VAPUR KUMPANYASI 

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

arasında doğru seferler: 

1 ıırk bor• u 1 vn<l. ~ L - 1 

• 11 !>l'''-

" • il vad. 
l,,tıkrnı ı ılnh ıı 

.! ı,. 1 

'1. 1 • 
\1 • 

Pire, Marsilya. Valansiya, Li
verpool için Hareket Tahvilat 

(doğru ve a ktarm:ııız) 

TOYOOKA MARU 

DAKARf MARU 

DURHAN MARU 
doğru. 

18-12· 936 

18-1-937 

18·2-937 ye ~ 

Arnılolıı~I f•c,ın 
1 j\',lıl. 

il pc~ın 
il 'ad. 

:\çı l ı" 

pı ı,";'' 
'1U,t1.ı 

' ,7'. 
1 ı, .ı) 

' l,\lı 

h. 1 13 ı 

•• , ı ı 

ı •,"l 

DENİZ POSTALARI 

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

• J - • - • 

Hareket edecek vapurlar 
CEUO perş . 10 bir. kan. saat 1 

20 ( Galata rıhtımından) Pire, 
Brindizi, Venedik' Trieıste . \ 

MERANO perş. 10 bir. kan. 
saat 17 Burgaz, Varna, Kös· 1 

tence. 
CALDEA perş. 10 birinci kan. ı 

saat 17 Kavala, Selanik, Gt>
los, Pire, Patras, Aysaranda. 
Brindizi Ankona , Venedik, 
Trieste. 

CiL İCİ A çarş. 16 bir. kan. saat. 
17 Pire, Napoli. Marsilya,Ge-
onva. 

PRAGA çıırş. 16 birinci kan. 
saat 17 Burgaz, Varna , Kös
tence . 

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

1 mtiyaz sahibi ve yazı işleri - 1 

Direktörii: 1 smail Girit 

ALBANO perş. 17 birin<'i kan. 
saat 17 Burgaz, Varna. Kös
tence, Novorosisk . Batum, 
Trabzon, Samsun. Varna , 
Burgaz 

BOLSENA cumart. 19 bir. kan. 
saat l7 Selanik, Midilli, İz
mir, Pire, Patr3s, Brindizi, 
Venedik, Trieste. 

ıVJERANO .pazart 21 birinci kan. 
saat 12 lzmir, Selanik, Pire, 
Patras, Napoli, Marsilya, Ge-
nova. 

ABBAZIA çarş. 23 birinci idin. 
saat 17 Burgaz, Varna Kös· 
tence, Odesa. 

ASSİRİA çarş. 23 birinci kıin. 
sat 17 Kavala. Selanik, Go
los, Pire, Patras, Aysaranda, 
Brindizi, Angona, Veııedik, 
Trieste. 

Basıldığı yer: ARTUN Basımcvı ı 

Galata Billur sokak No. 10 



ABONNEMENTS. 
Ville et p . · 

rovınce 

~ Moıs Ptrs. 450 
12 " ,, 850 

" " 1500 
E.tranger : 1 )--

L nıoıs Ptrıı. 2700 

l --p e No. Ptrs. 5 
our la Public' . ' 

· I' ıte s adresser 
- a Adıninistration 

------
lere Anne N 

--=~-~21 

• 
MUNA 

GAZETESİ 

journal Quotidien des Adjudications 

MERCREDI 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'ad1' ud' . 

ıcatıon 

Construct' T ıon-R· ravaux f'ub)' eparation-
Construction ~C -Materiel de 

C artographie 
nstrucı· on, a Y· . 
rons d enıch(hir 
1•· u lribunal d ' nux envi-
l ~rnın ublc des PT; ~assa ti on, de 

Ach · P. 393). d Ankara (cah. 
vcınent d 1 

il 
e a <.' 

pavı ons a Sul onsıruction 'le 2 
Construction l' oghlou. 

d' < un d .• 
un entrepôt a ::~t a fourrıge et 

du ervıcP de it· des {•tables 
dani. \oırıe :ı D" d' 

C ıın Jımey-
onstruction ele ı•· 
rectıon deıı M ınınıeuble de 1 . 
lıissıır (calı hon~poles iı Af' ak Dı-

- c r. 109) ıon ·ara-

IPrix est.1 Caut. ( G~, 
Prov. d'adjudic 

78666 365184 - Pli cach. 

450 60 Publique 

1512 90 ll3 ·l7 .. 

21735 57 1630 17 Pli caclı. 

---------------------- ~~~-
Habillenıent - Ch 

Tissus-c ~ussures 
T uırs 
oıle p 

our cloubl 
ınrtr ( Ure de 
N es Pour la . nıanche: 5000 

o. 1 rnaıson d 
Bottes · e couture 

d Pour les 
e Voirıeı : 10Qoouv.riers du 

service 
Paıres. 

Ph Produits Ch. . 
San~~~accutiques ırnıques et 

ı aıres -Fournit lnstrunıcnts 
in lruınenı Ure Pour Hôp. 

s ın. d 

7250 - 543 75 Pli cach. 

Lieu d'adjudication. Cahier des Charges 

Direction Gen. PTT. Ankara. Econonı:ıt PTT-Ankara-lslanbul 

Com Aclı Militııire Tclıoılou. Directioıı lntend . Ankar.,·l st;rnfıul . 

Com. Perın. Municipalitr~ lstanbul. Dır. E<"onom. Municipıılılı'• lslanbul. 

Com. Aclı. Econ. Monop. K.tache. 

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

Com. Aclı. lntend lst. Tophane. 

Com. Perm. Municipalite Istanbul. Dir. Economat Municipal. lstanbul 

O ate Heure 

3-1-37 10 -
1 

25- 1 :l-36 15 

2-i-12-36 1 ·l 

~m J'..!-36 ıs 

23-12-36 

2•.-12-36 ıs 

·:ııı..ljı-

ADMINISTRA'ı ıuı" 

Yoghourtchou H ... 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

Telefonc: 42425 

Boite Poslale N. 1261 

Adresse Tetegraphique: 

Iatanbul - MÜNAKASA 

9 DECEMBRE 19.j 

lndustrie - Finances - Commerce 

Nos echanges commerciaux avec 

l' Allemagne 

Alors que dans les neuf mois de l'exercice 1934, 
nous avons cxpcclic'.- en Allemagne deıı ınarchandi

ses poıır unı~ valeur de 30.300 000 marks, ce chiffre 
:ı i·tı" porlc a 57.000.000 ınarks daııs lt-s neuf mois 
de } ~35, et a 73, milli ons de marks dans la meme 
pc"riode de cette annee. 

Nos importalionıı de I' Allemagne, qui Naient de 
· 39.500.000 ıııarks dans les neuf mois de 1934, sont 
ınontles iı 55.700.000 ırn 1935 et iı 57 millions de 
ıııarks en 19% pour la meme pı~rio<le. 

La hausse sur les prix du sucre 

Ccs jours-ci il y a une lıausse de 10 piıı lrc.s 
sur ı~s prix <lu sucre. 

On l'attrihue aux frais ı"levı"s deıı entrepiıts. 
l.es grossıstes sc plaignent. 
D.rns une annee, on ınlrodııit en Turquie 5.5~0 

tonneıı dt' sııcre, soil, en moyennc, 500 gr ele su· 
ere par an, par tele J'hnbıtant conlre sept kilos 
dans les autıes pays. 

La reduction des prıx de transport 

Passant rı l',ıpplication des promesses de dimi
nutiıın du prix de la vie, faites iı lzmir par le Prc
sident <lu Conscil. lt•s chemins <le fer de 1 Etat ont 
reçu l'ordre d'etudıer urıe nouvellc baisse dcs tarifs 
de transport sur les marchandises. 

On pense dans les spheres compNentes que 
('ette reductıon conlribuera puissamment iı reduire 
le prix de la vic. 

Vers le rachat des Orientaux 

lıborııt . ıcaux et 
116 1 oıre Pour l'hô . ınat(riel de 

ots {aı.) Pılııl ri·gional : 
1470 - 110 25 Grc iı gre Coın . Perm. Vılayet Tclıanakkalc. D ir Hyg lstanbul-Vıl. Tchanakkal~ un ıııoıs iı part. 1-12-:~6 

Les sous·conımisııions qui a vaient Ml- chargees 
d'etudier cerlains cletails ayant termini> leurs tra
v:rnx, les nf.gociations pour le rachat de lıı Cornpa
gnie des Clıemins de fer Oricnlaux qui avaient iote 
ıırri!tees le 23 Novenıbre, ont etP reprises, hier, 
ııprcs-ınidi. 

r ravaux d'I . 
P rnprırn . 

apet . erıe
crıe 

Pı ces inı • 
prı ınces : 6ı 1 

ots. 

Installation t 
d'Electricit ~ ~ateriel 
de Chrıuff:· e Gaz, 

ge Central 
ınp ules: 60 W . 
ıoo · · soo .. 
. pi' ces (110 V P•eces-125 W.: 

pı ces - 125 'W .')- 60W 200 
V)( .50 .. 

· POur la M . Pıeees (220 
sections unıcıpalite t 

· e ses 
eparatıon de I" 

fa ınstallııı 
ge central de I" on de chauf-

ııou t (aı' ) ıntern:ıt Eı· 
· ıme~ 

onıbustible _ 
Carburant- H . 

h b uıles 
ar on touı 

1400 - 105 - Gre a grt~ Com.Ach.Ist.Comm.G.Surv.Douane 

365 40 27 41 Gre a gre Com. Perm. Muoicipalıtc Istanbul. Secrctar'tat Municipnlıte lstanbul. 

608 87 Publique Commissiorı Perm. Vilayet Ankara. Direction lnslrııt'I. Pııblics Ankara. 

ı------

'b venant. 110 
crı I~ 200 1 • , tonnes-fd 

0 nnes (sep.) · 1430et3000 107,25 P.ıblique Com. Perııı. Municipalitl- lstanbul. Dir. Econom. Municipalıtl· lstanbul. 

,-----~------............ ~------~ et ~55 

Divers 

roissant avec etoile o . 
pıeces (pour 1 • >rıllnnts) : 5000 
N a maıson d 

.A 0 1) c couture 
Y18( Ti('\ 

Pour ı• 
117 : 10 1 auto-anıbulance N : ots o. 

ormeı; r•our glar 
l'etnblı ııc c: 100 pieces (ı 

ment d K }0Ur 
nstruınents et . ~ arangha tch) 

ınatt rıcl · 
ratoire de Bıo\ . pour le lııbo-

ogıe d I' 
tabac de Malt{•pt·: 4: 

1 
lnalitut de 

tadium : 50 grammes. ots. 

33 2 4~ ,. 
800 60 Publique 

2418 81 181 42 ,, 

125 - Com. Ach. Jnteod, lst. Tophanı~. 

Com. Perm. Municipalite lstanbul. 

" 

Com. Ach.Econom.Monop.K.tarhe. 

St' cri·tariat Mun ıcipoli tı lstaıı bul. 

Dir. F.conoır .. Municipalite lslnnbul 

18 75 Gri• iı gre 

ısoo 112 50 ,, Com. Ach. Mın . Def. Nııt. Ankara 

Adjudications iı la su h' rene ere 

Ostumes et casquettes de conf 1. ec ıon. Publıque Mag. No. 70, cour de Yenidjami. 3me Bureau Exccutif lııtanlıul. 

10-12-36 l ıı -

------=--

10-12-36 14 -

14-12-36 15 -

24-12 36 14 -

23-12-36 14 :w 

10 l'.L-36 14 

24-12-36 14 

~5·1-37 15 -

:_l4 l~-36 10 -

11-12-36 12 -

Un accord de principe serait intervenu au sujet 
clu materiel roulant et du materiel de tractıon. 

Les negociations se poursuivront aujourd'hui. 

Le congres de pisciculture 

L~ congrı"s cl'iclıtiologie a i•tudiı", i-ıier, les rap
p0rts prı' sentes par lcs commic:sions et a ete clôture 
par un d iscours de M. Celal Bayar. Le Ministre a 
dit que les decisions prises par le congrcs seront 
transform ees en projet de loi qui sera presente au 
Kamut.ly dans le plus bref debi pos ible. 

La fabrique du sucre d' Alpullu 

La Societc de la raffinerie d' Alpullu en liquida· 
lion, Ctudie la q..ıestion de la dette de 800.000 livres 
envers le gouvernement. Jusqu'a present nucun pro
ci·s n',, ctt" intente contre la Societe. 

Le congres d'aviculture 

Un congres d'aviculyure et d'oeufs se tiendra 
prochainement :ı Ankara. Les cxportntions de vo
lailles et d'oeufs qui ntteignaient :ıutrcfois juı:qu'iı 
t 5 millions de livres ont accuse ces dernicres :ın· 

nı"es une baisse sensible. Le congri>s aurıı a decre
ter certaines mesures pour donner un nouvel essor 
au conımerce des oeufs. Le Ministre de l'Economic 
a demande aııx gros negociarıts de notre villc un 
rapport a ce sujet. 

Au congres sera discute l'amendemcnt a apporter 
au reglenıent relntif a l'exportntion dcs oeufs. 

Le dclai accorde pour la perception 
des impôts 

1 

La mıınicipalilı~ adressnit jusqu':ı present aux 
contribuııblcs, qui ne lui payııient pas iı temps leurs 
irnpots et taxes, un :ıvertissement suivi, apres huit 

jours, pnr un autre les invitant iı s'exı."cuter dans un 
delai de lıııil jours C'cst aprcs l'nccomplissement de 

ces formalites quıı les di'!positions de la loi sur le re· 
couvr.emenl des crt_'>ances de l'Etat leur (·tait nppli
qıı(cs Or, les articles 9 et l J de in susdite loi, ne 
prcvoy:ınt qu'un seul avertissement de huit pours 
pour les 'cas similaires, lıı municipalite vient d'invi· 
ter ses cliffcren tes sectioııs iı appliqucr aux contri
buables rec:ılcitrants les dispositions de la loi ad 
hoc aussitôt Vexpiratiorı du dclai inıparti par le pre
ıııier averlissement. 


