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Piya.sa Haberleri 

Kanunlar, Karaanameler. Ticaret muahedeleri 

a) Münakasalar : 
1 - Erzak, Zahire, Et ve Sebze. 
2 - İnşaat, Tamirat, Nafıa i,leri, Malzeme. Herita. 

• t 
ı 
ı • • 
ı 

i 
3 - Elektrik Tesisab ve Malzemesi • ! 1 4 - Mahrukat, Benzin, Makine yağları ve saire i 

5 - Matbaa i'leri, Kırtasiye, Yazıhane Levazımı. t 
6 - Müteferrik t 

-~~::~~: ___________ .! 
PiY ASA HABERLERİ 

it.da koza mabsulu çok 
eyi 

mahsulü her tarafta 
-.iye ve Burseya getirile
'-blnııya ba,lamış bulunu-
8.,.srn ın, tütünden sonra 

edilen bu mühim gelir 
'ı;, .J1 her sene müstahsile 

nıilyon lira kazandar
dır. Bu itibarla koza 

~inıi Bursa için ehemmiyel
cl' ekonomik hareket dev

t .... 
'li-.d. 

ı koza borsasmda satış 
etıenmiı bulunuyor. Ban

' ~aaliyete geçmi' ve mer
. l'iııden fazla para getirmiş
~ r- k- - h · ı k 

1 .,..un u muata sı oza-
t~ ~:blr satmaz parrsını ala · 

, YGne gitmek mecburiye· 
Olduğundan bankalar faa -• • t. 1f yapmak zaruretinde· 

~i ... · 'ttı ızde altı bankanın,lıik-

il, •Gcudü de umumiyet iti
~i koza ve tütün mahsulü 

tel' · ırı çok mahsullerin bu-
lto "dan ileri gelmektedir. 
, 1:: fi~t~arı bu sene haddi 
t, rıdıyor. Fabrikalar i'· 

l),' "e tezgahlarını çalıştır
l lllecbur olduklarmdan 
•'ti .hararetli oluyor. Koza 

lllı .. · b "'le ın aşlangıcında bu -
ı-. .. 1:a olmamıza ratmen 

•1 
11 kemiyet ve keyfiyet 

•e 't" reçen seneye tefevvuk 
lıt~ •nlatılmaktadı!. 

' " talGn nefaset!, ipekçilik 
~~1 "cGJGk Enstitüsünün de-
~ te ~e sistematik çalıtma
~~•ıı edilmi' oldugu mu-

ır. 

Bu bakımdan gerek enstitü
nün, gerekse müstahsilin ens
titüye candan batlanmuının 
bu vaziyette amil oldutu şüp

hesizdir. 
Enstitü ayrıca kozacılık hak· 

kında neşrettiği müteaddid ri
saleleri halka dağıtmış ve ye
tiştiricileri aydınlatmıştır. 

Seyyar mükelleflerden vergi 
alınacak 

Daire ve müesseselerde ister 
arızi, ister daimi olsun bir hiz
met yapan seyyar mükellefle
rin yapbkluı itlerden ötürü 
resmi dairelerce kendilerine 
yapılan tediyelerden verri ke
silip kesilmeyeceği maliye Ve
kaletinden sorulmuı, gelen ce
vabda da bunlann vergi tevki · 

fahna tabi olduklara bildirilmiş
tir. 

Şehrimizde bir ayda yapılan 
bina ve kesilen hayvan 

Belediye İstatistik şubesi ta
rafından neşredilen bir istatist
lite göre, son ay içinde lstan
buJda 9u apartıman, 72 si ev, 
8 i dükkao, 4 ü de diğer me
bani olmak üzere 93 bina ya
pılmıştır. 

Gene ayni istatistiğe gön, 
bir ay içinde Karaağaç Mezba
hasında 12,039 u karaman, 3902 
si dağlıç, 528 kıvırcık, 39,659 u 

(kuzu, 182 si oğlak, 991 i öküz, 
261 i inek, 202 si manda, J 16 
sı dana, 285 i malak. 15 i boğa 
olmak üzere ceman 58,447 hay · 
van kesilmiştir. 

Mısır hükümeti tütün 
gümrüğünü artırdı 

Mısır kuruşuna çıkarmışbr. Ba 
resim yükselişinden Mısıra tü
tün ithalibnın azalması ve bu 
yüzden ihracatımızın müteessir 
olması tahmin edilmektedir. 

Mısır hükümeti tütün güm
rüğü resmini 110 kuruştan 120 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muahedeleri 
Endüstriel mamulibo maliyeet 'Ye satış fiatlarının 

kontrolü ve tesbiti hakkında kanun 
Kanun N. 3003 Kabul tarihi: 8-6-9.36 
Madde 1 - İktisat vekilliği endüstri şübeleri manulabndan 

lüzüm gördüklerinin maliyeet ve toptan sabş fiatlarının kontrol ve 
tesbit etmeğe ve bu maksatla itletme ve idare şartlarını, umumi 
iktisac!i vaziyetlerini ve buna dair evrak ve vesikalarını tetkika 
salahiyetlidir. 

T esbit edilen satıt fi atları ilin olunur. 
Madde 2 Memleket içinde istihlak edilecek malları birinci 

maddeye göre tesbit edilmiş olan toptan sab' fiatlarından fazla
ya satan mllessese sahiplerile salahiyetli şahıslar bir aydan bir 
seneye kadar hapis ve beş yüz liradan beıbin liraya kadar ağır 
para cezuile cezalandırılırlar. 

Madde 3 - Maliyet ve toptan satış fiatlarınm kontrol ve tes
biti için birinci maddeye göre yapılan tetkik neticesinde vakıf o
lacakları sırları makbul sebebe müstenid olmaksızın ifşa eden me· 
morların bir aydan bir seneye kadar hapislerine ve üç sene müd
detle Devlet hizmetinde kullanılmamalarına hükmolunur. 

Madde 4 - Bu kanunun tatbik şekli İktısad Vekaletince ha
zırlanacak bir nizamname ile tesbit olunur. 

Madde 5 - Bu kanun neıri tarihinden muteberdir. 
Madde 6 - Bu kanunun hükümlerini icraya Adliye ve iktıaad 

Vekilleri memurc!ur. 

a) M 0N AKASALA R 
1-t:rzak, Zahire, t:t ve Sebze : 

lstanbul 
Cinsi 

Ekmek 

Koyun eti 
Sığır eti 

Sadeyağ 

Sabun 

Ziraat mektebi Satınalma komisyonundan : 
Mikdan Tahmin bedeli Teminatı Saati 

kilo Lira Lira 
20500 2306,25 172,97 14 

3.1()() 

2100 
1518 
840 

1600 1360 

500 190 

176,85 

100 

14,15 

14,40 

Zeytinyağ 600 360 41,25 15 
24-6 936 tarihinde yapılan açık eksiltmesinde ihale edilemeyen 

yukarda cins, mikdarları yazılı iatanbul Ziraat Mektebi erzak 
vesaire iht•yacı 10 gün daha uzablarak hizalarında ~österilen 1f'Ün 
ve saatlerde açık eksiltmeye konmuştur. Eksiltme fatanbul Kül
tür Direktörlüğü binasında 6-7-936 pazar günü belli saatte Lise
ler Muhasebeciliği nezdinde toplanım Komisyonda yapılacaktır. 
lstf'klilerin, 2t90 sayıla arttırma , eksiltme kanununun 2, 3 ve 
4 cü maddelerinde yazılı şartları haiz bulunmalan ve bu mad
delerde zikredilen vesikalarla beraber 936 yılı Ticaret Odası ve
sikası ve vekili Tin Noterden musaddak vekiletnamelerile mü
racaat~arı, E:k•iltme şartnJmesini Liseler Muhasebeciliğinden 
alıp gormderı, mektep Müdürlüğünden alacakları yazı ile temi· 
natlaranı vaktinden evvel mezkur Muhasebe veznesine yatırma
ları 
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s. • 2 llONAKASA GAZETESi 

Yilkwek iir'et.ea okulu Satmalma komiayonu Bqkanlıiındaa : 

Enalna eiaei Çok As ilk teminat TaU.ia edilen Tarilai Glaü 
kilo Kilo Ura K. Fiat 15-7-938 Çar .... ha 

Ekmek 21000 18000 177 19 11 25 • • 
• (dathç, lnYll'clk) 5500 4000 177 '81 ~ • " Et (kuu) aooo 2000 :96 75 43 • • 
Et (mtır) 750 500 21 YI 38 • • 
Sadeyat 2500 2000 •• • 8.1 50 • • 
Zepa,.t 1000 750 45 80 • • 
Zeytia - 200 5 82 25 • • 
Sabua 1000 750 'D as • • 
Odua 225 Çeki 200 çeki 38 81 230 • • 
llaapl kimlrl 2500 .. 5 82 3 " • 
Kriple klmlrl 50 toa 40 ton 48 75 1300 • • 
Beyu peJIÜr 800 700 19 20 32 18(1/& , ....... 
Tuz 800 500 2 02 4 50 • • 
Piri aç 2500 2000 45 00 24 • • 
Kura fuulye 800 100 7 80 13 ,, • 
Nolaa• - 200 2 25 ıo • • 
Kuru t..:rlMua,. fualiye - - 2 51 il 50 " • 
Kınam .--..ek 150 100 1 52 13 50 • • 
Si,.ı. mereimek 100 75 90 12 • • 
Şeker .... .,., 78 00 2J8 " • 
Katar pepiri 400 250 15 00 50 • • 
Yumurta 28000 aded 17500 20 55 1 YI " • 
Çekirdebiz ld• 800 - s ıo 18 " " Ce•iz içi 250 200 6. 35 ,, • 
Kana erik 250 - 4 88 25 • • 
Kuru DJ181 150 108 7 f11 '10 • " Çam fubk • 40 2 25 80 • • 
Kut izimi ao 25 45 20 • • 
Fıacbk lçl - 150 8 25 55 • • 
Badem içi 15 10 84 75 ,, • 
Kuru incir 108 50 1 20 8 " " Limon 5080 ... ...... 

' 'Si 
2 50 • • 

Km ...... .. ~ • '81 5 • • .... - 3111 il 75 • • • 
Salça llO 100 1 • 15 • • ......... 31 20 34 5 • • ... ,....... 3IOO ._et 3080 •••et 1 48 o '10 • • 
Anefu1a1Ja .. ... 18 45 o 91 • • 
Kaltak ·- 1000 .. . • 78 " • 
Eashfu llOO ... 750a ... 4 • 8 58 • • Tue~ - 300 1 29 4 31 • • 
l>ereota .. ..et .... et 34 o 75 " • 
Hlyu ...... 1200 aclecl 3 79 3 37 • • 
Semi~ - 250 1 CD J 4ı ,, 
Tut Pi* "'15 50 • 1458 • 
v .. ı ..ıata 2500 2080 1 • o 87 .. 
Tue~ 1980~ ......... 1 il t• • 
Tm.....,_ .. ,. 1 41 lil 
Çab ,._.,. ... 150 2 il . .... 
Pathcu ıeooo .. ........ n 88 :ı .....,. 250 150 3 " ......... 40 • • Bit .. 17IO il • • 

IOO - 4 Ol • 
IGOO - ... • 
1500 12118 s 14 • - •• 78 • 
400 211 1 • 75 • ., - 150 71 - - 1 18 .... .. a • - ., .. ...... - • :118 71 • 



~n 27 ~~-M~u=·N~A_K..-A_S~A_,,_G==A~Z~E_T~E~sı~·~""='~""'-"""="""'-=~~""'=,,,,.......,,.....~..,,.,.,,,,~S~ay~f~·~3~-
~~llbul Levazım amirliği nü saat 15te Tophaned~ . Sa- 3 .. Elektrik Tesisatı ve Malzemesi: 
. ınaınıa komisyonundan: hnalma Komisyonunda kapalı .-
ld zarfla alınacaktır. Hepsinin Jstanbul 8 l d• • ı·ı" } •ttıir~~;_ıeri İstanbul Levazım tahmin bedeli 9717 lira 95 ku- e e ıyesı an arı 

~İtı 
44

•ne bağlı müesseseler ruştur. İlk teminatı 728 lira 85 300 metro fii suplon yerli 4 M.M. 25 kuruş 
it, y~ bin kilo kırmız! Doma- kuruştur. Şartnamesi Komis- 200 " ,, ,, 1.5 M.M. 18 ,, 
~t' b· Uz bin kilo patlıcan, se- yonda görülebilir. İsteklilerin 50 adet maden piriı atanş ve fiş ağaç saplı 300 kuruş 
'-t •n kilo bamya, 1100 kilo kanuni veıikalariyle beraber 50 adet buat peşel 18 M.M. 100 kuruş 
Lib t biber 55000 kilo dolmalık teklif mekluplarını ihale saa- 100 ,, Klemans 6 M.M. Simens 10 kuruş 
la~ 15 bin demet maydanos tinden bir saat evvel Komis- 2000 ,, Kroşe 1,5 ve 4 M .M. Suplon için 0,50 santim 
~muz 936 pazartesi gü- yona vermeleri. 20 paket vida 17X 18 12 kuruş 
2 İ l kilo bant izole Datch birant 500 kuru' 

...... nşaat- Tamirat. Nafıa işleri . Malzeme - Harita 3 adet sigorta komple 10 A. Simen• 40 kuruş 
Senirgend Belediye ReisHğinden : • " piris tophane mezbahası için yukarıdaki evsafta 

t•tf - Kasabanın "42,200,, lira bedeli keşifli su tesisatı kapalı fiş ile beraber 300 kuru' 

2 
Usulile eksiltmiye konulmuştur. 65 metro fil suplon 1,5 M.M. 18 kuruş 

~led-:- İhale yapılacağı yer Senirgend Belediye Dairesinde, ve 60 adet kroşe 1 '5 M.M. fil su pi on için 0,50 santim. 

3 
•ye Encümeni tarafından yapılacaktır. Karaağaç müeHesatı için elektrikli damga makinesine ya-

~hale 16 temmuz 1936 perşembe günü 1aat on beştedir. pılması lazım gelen elektrik tesi1&b için yukarda cinsi ve muham-
k~ - istekliler proje ve haritaları fenni şartname ve eksiltme men fiatları yazılı olan 12 türlü malzeme açık eksiltmeye konul-
ttt ~rını ve fiat cetve!lerini görebilmek için Aakarada Ulus ga· muştur. Şartnamesi leva:um müdürlüğünde ıarülür. İstekli olan-

tıı ·1 · · i 1 2490 N 1 k S
11 

İ 1 an memuru Bay Galipden, lıtanbulda stanbul Belediyesi ar · ı artırma e siltme kanunun tayin ettiği vesika ve 26 
t~kt!leri Direktörlila-ünden, İzmirde İzmir Belediyesi Su İşleri Di- liralık muvakkat teminat makbuz veya mektuhile beraber 13 
~d OrlGğünden Senirkendde Belediye Dairesinden ihale günü:se Temmuz 936 pazarteıi günü saat 15 de daimi encümende bulun-

5•r bedelsiz görebilirler. malıdır. 55 (M) 
'•tc . - Eksiltme şartnamesinde yazılı şeraiti haiz olan istekliler 
•iıt:•.len evrakı müıbi.te ve muvakkat teminatıarile birlikte ek- 4 - Mahrukat -Benzin-Makine yağları ve saire 

'Ye iştirakleri ilan olunur. İnhisarlar Umum Müdürlügünden: 

~lcaada Şarbaylığından: na dair resmi evrakı haiz bu- idaremiz ihtiyacı için şartnamesi mucibincef50:ton mazot 10-7-936 

,11 27900 liro keşifli içme lunmaları lazımdır. tarihine rastlayan Cuma günü saat 15 de panrlıkla sahn alınacaktır. 

-.11r~lları inşaati kapalı zarf 4-'l'eklif mektupları 16·7 ·936 
lııt. 1 e eksiltmey konulmuş- perşembe günü saat 15 ten ev· 

2 vel Bozcaada Şarbayhğma ve-
~ Eksiltme 16-7-936 per· 1 rilmiş bulunacaktır. 

Vermek istiyenlerin şartnamesini görmek üzere hergün ve pazarlık için 

de tayin olunan gün ve saatte yü:ı.de 7,5 güvenme paralariyle birlikte 

levazım ve mübayaat şubesi Müdürlüğündeki Alım Komisyonana mü-
'dllıbe günü aaal 16 da Bozca- ' 5 - Muvakkat teminat akçe-

li. B l d racaatları. (38) 2 3 
tG e e iyesinde Daimi Enw si '2092 lira 50 kuruştur. ------------=-----------=---=·,....---· __ 

';:tbd
1
e yapılacaktır. 6 - Şartname ve projeler 150 5 .. Matbaa işleri-Kırtasiye-Yazıhane Levazımı: 

• 1 erin, kanunen aranma- kuruş bedelle Bozcaada Bele-
~ .. ıc~b. eden vesaikle beraber diyesinden satılır. Talibler;n İstanbul Valiliğinden : 

0ıb · 1 d 1 d l · ·ı d · İdare mecmuasının Temmuz 936 ayında ~,ff • ,' ış er e ça ışmış ve mu- a res erıne posta ı e te iyeli, 
~ıyetle bitirmiş oldukları- şartlı gönderilir. (Devamı 4 üncü sahifede) 

6 -- Müteferrik : 

başlamak üzere 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma Komisyonundan : 

~ - Aşağıda çeşit, miktar, tahmin bedeli yazılı eşya hizalarında yazılı gün ve saatte satın alınacaktır. 

3 
- Şartnamelu her çeşidin hizasında yazılı para karşılığında; yazısız olanlar parasız Komisyondan alınabilir. 

~t . - Eksiltmeye girmek istiyenlerin şartnamede yazılı vaktinde teklif mektubunu, açık eksiltme, pazarlık için de ilk teminat ve 
('.- tnılen belgeleri Komisyona vermiş olmaları. 

1 tı . 
İlk teminatı '

1 Miktarı Alış usulü Tahmini Şart. bedeli lhale tarihi Saatı 

~ob· ı 
L. K . L. K. L. K. 

1( 1 Ya 345 tane Kapalı Za. 12677.00 950 78 63 1 1 7 936 11 
1( ilput kumaşı 462W metre 

" " 
2.00 7266 2i 6 2 13-7-936 1 1 

iç 
14lık El. 

y lı1ttaş 23000 " " 
,, 2 .42 4033 2 78 13-7-936 14 

l\ il.:tlık El . 
y ""'aş 163000 

~ 
,., ,, u 47 5080 50 3 S4 14 ·· 7-936 11 

il.tak . o. 36 1269 o o o 14-7 - 936 14 çil. bezı kılıfhk 47000 " 
.,, ,, 

'tı~~Şırlık bez 170100 " " " 
(. 24 3061 80 2 5 15-7-9.~ 11 

)\ 1 ecza 40 çeşit Açık eksiltme 2400. 00 180 o o o 15- 7- 936 14 
Oftlp • 3000 Kg. Kapalı zarf 31. 50 708 75 o o 16-7-936 11 ~t\i rırne kinin v \> 5 tane ,, 

" 
5250. o 393 75 o o 16-7-936 14 

!i tlenae l ti-1 Açık eksiltme rn. o i38 () ı() o 17-7-936 11 
>.! il.tta.nye " 4000 Kapalı zarf 7. 50 2250 o l 50 17- 7-936 14 

" lltra 11000 ı . 25 I031 25 o o 18 7- 936 10 
~trı . " .. " ~ tırli yular 1785 ,, Açık ekıiltme 2. 50 334 b'9 o o 20- 7-936 10 
ölftaı · 1000 liralık Pazarlık o. 35 ;5 o 00 20-7-936 13 ~ ın 
tbre 3073 tane o. 17,5 40 34 00 20-7-93•i 15 

" "-----------------:--:----··--b) 3 - Şartnameyi görmek için Orman İşleri. Direktörlüğüne ve. 
-....:- M Ü Z A V E O E L E R Büyükderede Bahçeköyünde Belgrad Ormanı işletme Direktörlü-
~ ğüne müracaat edilecektir. 

itle ~ Belgrad Devlet ormanından tahminen 500 metro mikib· 4 - Muvakkat teminat "412,, lira "'50,, kuruştur. 
t~ ••lenmemiş ve kıswnen fırtınadan devrilmiş. kısmen dikili ke · 5 - ihale İstanbul Vilayeti binasında Orman Direk ' örlüğü 
~~!elik rneşe ağacları 15-7-936 çar,amba günü saat 14 te ihale dairesinde olacaktır. 
•;ıek üzere kapalı artbrmıya konulmuştur. 6 - İsteklıler Ticaret Odasında mukayyed ve artbrmıya gir-

()t - Ağaçları törmek iıtiyenler berıün Babçeköyünde Belgrad mek için 2490 sayılı kanunda yazılı evsafı haiz olması ve gere-
"-•ru işletme Direktörlüğüne müracaat edebilirler. ken evrak ve vesaiki bi.rlikte getirmeleri ilan olunur. 
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•• ABONNEllENTS: 

Ville et ProYince 

3 llOIS Ptn ... MUNAKA 
GAZETES İ . .. .. -

12 ,. •• ·-

Le No. 7,5 Ptn. 

Pour la Publıcıte s ad· 
r~ner ~ 1 Admıoıstration 

Joaroal Qaotidien des Adjudicationı 

NE PARAIT PAS LES DIMANCHES 

No.82 SAMEDI 

.................. '-• ............................... ..... 
OMMAIRE: 

A) Adj uclicatiom aa Rabaiıl. 

1 - Comatible (Dnne alimeataire, ViaMe, L6pme, Leit ete. 
2 Coutractioa, Reparatioa, TraYaax Pablaca, c__,..aphle ete 
3 - Tra•aux d'imprimerie. Reliue - Papeterie 
-1- Di•en. 

B, Ad j udicatioas i la Sureaclaere 

! .. - .................... - .. ,. ··--··-· -·-·-··--·-·-·-·-··-··-·-·-· 
A) Adj.mtitas n Rallais 

-1-

.. ~ pik ... 
~,21 L. caat. ,,.,-. 172,97 L 

310dlıll·---· .......... pna .. t. 1518 L. 
2110ldıo. ....... ...,, 

pria -. 840 L cut prov. 
176,1$ J.... 

1800 kDot ~·· pnx eet. 
U. L. caut. ,,._. 100 L 

• wıo. ..... pri• ut. 
190 L. 

- kUD9 .... • ..... pri• 
at. 3'0 L. cnt. prov. 41,25 L 
P.z ...... 6/7/9!6, ............ 
poar l'acliudloatioa a la Co•. 
9 AebaU de l'icole d' ft.sri" 
callme, a .. ~re .... ele• 
obar ... aapree a.Bur .. uxcMa 
la ooaptabilite 4ea Lyeeu. -

Coutractioa- R4paration 
TraYau Pablica,Mat&iel de 
Coaatractlcm Carf.llsraplüe 

ı..tallMi .. tr ... ••• a. Ka· 
uba de Seairpa4, priz est. L 
42'Joo, ~- IOUI pli ca• 
chet' ... eo ..... de li Prefecture •u dit Kaaaba. ...... 

CaullatiNAe.••·P'b 
eat. L. 2n00, cqt. ptov. L 
~so. ıour d'adl 16/7 936, •'•· 
...._, poqr l'.ajadıcatioD au:•ı 
que pocar le cata•ar du cltarrea a 
la Prefeoture ele la tlite ile. 

-4-

Diver• 

Etuve, S piece-. prıx eat. 52SO 
L. cauL prov. 393,75 L. jour 
d'adi. 16 7 936. 

Tolle cirM, 184 pieces, prix 
eat. 10 L. caut. ı>rov. 138 L. 
jour d'adj. 17 7 936, 

Couftl'ture en laine, 4000 
pieces, prix eat. 7 ,50 L. l'une, 
caut. prov. 2250 L. jour d•adj. 
17 7 936, 

Goarde, ııocıo piecea, prix 
eat. 1,2S L. caut. prov. 1031,25 
joar d'adj. 18/7 936, 
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Boi• ele clahe pour 
• soo aetr. abatlul par 
pate dau ı .. for6U d' 
Belrrade, caut. pnw. L. 
jour d'adjudicaboa 151-7· 
dreaer pour l'adj-.dica 
Oirectioa deı Forits, all 

d'lstanboul, le cahier dea
aupıia de la DMdoa 
ree foreatifnl -1pai qu'a 
la Direetion de l'Eaplo 
Foıttı de Belfa'acle, a 
Dere. 
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