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1'ürk· · · K ıye ıcın uruş 
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t cnebi memleket leriçin 
12 aylığ ı 2700 

Sayısı S kuruş 
~esmi makbuz bedeli olma -
hn tediyat makbul değildir . 
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PİYASA 
liABERLERİ 

;.,p. •X.x•~ <>: 
Çimento fiatları 

Vekalet ihtikara karşı 
tedbir aldı 

Çimento fa brik al arı geçen 

:~11cki istihlakin bu seneki is-
'<lllakt ı · ı · .. 
1 

en az o masını ı erı su-

~rck istihsallerine geç başla4 
•şiar ve ihtiyac arttıkça mev-

c~t stoklarile bu ihtiyacı karşı
Yanıamışlardır. Fabrikalar is· 

li~ J 'h !' sa atının karşılıyamadığı ı -
hç mıktan evvela 1 O günlük 
;0rıra 15 ve nihayet 29 günlük 
e'lhhürlerle teslimata sebebi -
t 
·~t vermiştir . Bu vaziyet vila-
)ttlerde fiyatlar üzerine ihtikar 
r.~l>ıhnasına da meydan vermiş
•r. İktisad Vekaleti fabrikala 
~ıı geç ;stibsalata başlamaları
~. şiddetle muahaze etmiş ve 
~İlayetlere bir tamim yaparak 
~lluni mevzuata rağmen ihti· 
~ta sapılmış olmasının sebep· 
~inı sormuştur. 
lktisad Vekaleti, bu tamimde 
R'ari bir çuval üzerinden ya
~an satışlarda cari olacak fi· 
'hn 1 haziran 935 tarihliRes
~l gazetede ilan edilmiş olan 
~anbulda vasıta üzerinde tes-
111\ 20 lira olarak tesbit edil
llıiş toptan fiyata ancak nakli
~~ tnasraflarının ilavesinden i· 
h ilret olacağını ve bu suretle 
llıule gelen fiyata riayet et

iiYerek daha yüksek satışlar
ı il bulunmıya teşebbüs eden
tr aleyhine endüstriel malı'.i
~"hn fiatlarmı tesbile müteal
bk kanun mucibince takibatta 
\tlunulmasını, bir çuvaldan a · 

rllğı tnıktardıı satışlar için be
kdiye nizamatı mucibince fiyat 
b~tıtrolu yapılması lüzumu da 
•ldirilmiştir. Vekalet diğer ta· 

~ilftan ıc<tp ~den başka tedbir 
er-i de almakta tereddüd etmi
~ecektir. 

İplik buhranı 

d Piyasada iplik buhranı, yeni-

b
en hissedilmektedir. Buna see . 

I>, latanbulda mevcut bulu 
ilan 200o d n fazla tezgahın 
~ii ~ . e 

nluk ıhtiyacı olan 100 balya· 
t~ nıukabil ancak 14 balya ip

tenıin edilebilmesidir. 
Adana ve Kayı,.riden iplik 

~i~llıediği için İıtanbuldaki fab
l a, yazmacılar ve dokumacı
~i.t kooperatifine günde 1 O bal-

8. Verilmektedir. 

~ . .'l>liksizlikten şikayet eden 
·r~'l.e Yakın tezgah sahibi, dün, 
~iıcar-et Odasına gelmişler, va· 
~~tlerini anlatmışlardır. 

ler '•ele tekrar Iktisad Veka
•rıe bildirilecektir. 

......___ 
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İDAREHANE: 

Yoğurtcu han, 1 ci kat 
No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 

İdarehanemizde görüşülur 

GAZETESİ 
Teiegr.: İst. MÜNAKASA 

Telefon: 42425 

Posta kutusu N. 1261 

Hergiin çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

iÇiNDEKİLER: 
a) Münakasalar 

Piyasa Haberleri 
ilanlar, Emirler, Tebliğler 

l Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

SALI 

2 inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 
3 Mahrukat, Benzin, Makine yağlan v, s . 
4 Makineler. Motörlar, sair teferruatı. 
5 Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
6 Müteferrik 

b) Müzayedeler 
- Müteferrik 

Kanunlar, Kararnameler Ticaret Muhadeleri 

ı una~·•!l911w:ıil!ll!l ...... lliıl .. llllmllllllml .. llll .... lllllllll .. BT!E:iliPBIPl•mm••ırmlB•Ei~ 

ı ilanlar, Emirler, Tebliğler: 

Pınarhisar Belediyesinden: 

Her sene açılmakta olan Pınarhisar sonbahar hay van ve eşya 
panayırı bu sene de 8 11-936 (Kasımın birinci günü ı açıl a r:ık 3 
gün devam edecektir. 

Panayırın -tüncü günü 125 lira mükafatlı pehlivan güreşleri 

yapılacağı , ve panayıra gelecek tüccar ve halkımızın her ti.irlü 
is tiraha tleri t e min edilmiş olduğ u ila n olunur. 

Şarap fiatlarındaki 

ucuzluk 
İnhisar idaresi, memlekette 

şarabın istimalini tamim için 
kendi mamulatından olan şa . 

rabların Hatlarını indirmiştir . 

İndirme nisbeti yüzde 10 la 20 
arasındadır. İdare ayrıca şam
panya fiatlarında da şişe başı · 

na 3 lira tenzilat yapmıştır. 

Vakıf Paralar Direktörlüğünden : 

Yüzde üç nisbetinde alınmakta olan Kumusyon miktarının Va
kıflar Umum Müdürlüğü İdare Meclisince ittihaz edilen kararla, 
kargir emlak karşılığında yapılacak ikrazlarda yüzde bir buçuğa 
indirilmiş olduğu talimatnamenin ikinci maddesi uyarınca ilan 
olunur. 

Bu tenzilattan, muamele lerini yeniletmek suretile kargir em
lak sahibleri eski müşterilerimiz de istifade edeceklerdir . 

Adres: İstanbul - Dördüncü Vakıf han. Telefon No 23654. 

Ekmek fiatları ucuzlad ı 
Narh komisyonu dün un ve buğday fiatlarını yeniden tetkik 

etmiş ve fiatlarda gördüğü tenezzül Üze rin e birinci nevi ekmeği 
20 noksanile 9,75 kuruşa, ikinci nevi ekmeği yirmi noksanile 9 
kuruşa indirmiştir. Komisyon francalayı 14,50de ipka eylemiştir . 

Berezilya anlaşması Türkofisten : 
Müddeti 30 Eylulde bitmiş olan Türkiye-Brezilya itilafı hir ay

lık ihbarla feshedilebilmesi şartile 1 Birinciteşrinden itibare n 3 ay 
müddetle uzatılmıştır. Tasdiki ayrıca birdirilecektır. 

a) MÜNAKASALAR 
;pw 1 ;r..:1 

1-Erzak, Zahire, t:t ve Sebze: 

Istanbul Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonundan: · 

Levazım Amirliğine bağlı müesseseler için 20 ()()(} kilo ispanak, 
15000 kilo lahana 3· l 1-936 salı günü saat J5te Tophanede Satın
alma Komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 2155 
liradır. Teminatı 323 lira 25 kuruştur. ŞaTtnamesi Komisyonda 
görülebilir. İateklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

Istanbul Harici Askeri Kıtaatmdan: 

Tümen garnizonları ihtiyacı için 17,700 kilo ubun alınacak-

3 İkinci Teşrin 1936 

tır. Şilrtnım ~leri iz ·n ·ı tt.! Tıi nen İsLınb.ı\da Levaıım A nirliği sa· 
tınalma komisyonunda her gün görülebilir. Kapalı zarfla eksilt · 
mesi 17-1 ?-936 salı günü saat 15 te Tümen Karargahı binası sa
tınalma komisyonunda yapılacaktır. Tntarı 6319 lira ve ilk temi· 
natı 474 liradır. İstekliler şartnamesinin dördüncü maddesinde 
istenilen belg~lerle birlikte teklif mektublarını belli gün va saat· 
tinden bir saat evvel leminatlarile Komisyona verm~leri. 

• * • 
Açık eksiltme ile 7500 kilo lahana, 7500 kilo pırasa alına· 

caktır . Eksiltmesi 16-ll-936 pazartesi günü saat 16 dadır. İlk pey 
parası ti3 liradır . Bir kilosunun muhammen fiatı lahananın beş 
kuruş, pırasanın altı kuruştur. Şartname ve evsafını görmek is· 
ti yenler her gün Komisyona gelebilirler. Eksiltmiye gireceklerin 
ilk pey parasına aid makbuzla belli gün ve saatten evvel Çorluda 
komisyonda bulunmaları. 

• * • 
Niğde Mevkii için 150,000 kilo ekmeklik un kapalı zarfla alı -

nacaktır. Tahmin edilen bedeli 16,500 lira olup ilk teminab 1338 
liradır. Eksiltmesi 17-J 1-935 salı günü saat 15 te Niğdede ko· 
misyonda yapılacaktır . Teklif mektubları 2490 sayılı kanunun hü
kümlerine uygun olarak ihaleden bir saat evveline kadar komis
yona vermiş bulunacaktır. Şartnamesi her gün komisyonumuzdan 
parasız alınabilir. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

1- Garnizon kıtaatı ihtiyacı için 80 bin kilo odun 
8250 kilo bulgur 16 1 1-936 pazartesi günü saat 16 da i
halesi yapılacaktır. 

2- Taliplerin odun için 90 lira 'ık bulgur için 56 lira
lık teminatı muvakkatelerile garnizon komutanlığı arttır· 
ma ve eksiltme komisyonuna müracaatleri. 

3 Şarinameyi görmek istiyenler ilk teşrin nihayetine 
kadar Ankara Sarıkışla arkasındaki ordugahda bulunan 
kıtaat satınalma komisyonuna müracaat ve ikinci teşrin 
günleri Polatlıda garnizon kıtaatı satınalma komisyonuna 
müracaatları. 

2-İnş&at- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

Ankara Valiliğinden : 

Ankara vilayeti Hipodromunun birinci me •ki yeni tribün lo
kanta salonu tadilatı 16-11-936 tarihjne rastlayan pazartesi günü 
saat 15te vilayet binasında toplanan daimi encümence ihalesi ya
pılmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. Bedeli keşfi 3862, 
teminatı muvakkatesi 290 liradır. İsteklilerin banka mektubu ve 
yahut hususi muhasebe veznesinden alacakları makbuzlarla ve 
bu işe ait olarak vilayet nafıa müdürlüğünden alınmış fenni eh
liyet vesikasile yukarda yazılı gün ve saatte daimi encümene 
gelmeleri . 

Bu baptaki keşif evrakile şartnameleri görmek istiyenlerin 
her gün nafıa müdürlüğüne müracaatları . 

3- Mahrukat - Benzin - Makine yağlara ve saire 

• ..... 
Polatlı garnizonu için 80000 kilo odun alınacaktır. Bak 

Erzak sütununda Ankara Levazım amirliği ilanlanına. 

4-Makineler, Motörler, sair teferruatı 

Adapazarı Belediye Dairesinden: 

Kapalı zarf usulile ve bir ay müddetle münakauya konul· 
mak suretile Adapazarı itfaiyesine bir yangın arazözü satm alı
nacaktır. 

Arazözün pompası "Ruzenbaver,, ve şasesi "Stüdebaker,, ola
caktır . Muhammen bedel ()500 lira ve muvakkat teminat mikt11rı 
488 liradır. 
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PIASA HABERLERİ 

(1 inci uhifeden devam) 

lzmirde tütün fiatları 
yükseliyor 

Tütün fiatlarında birle bir bu· 
çuk kuruş arasında bir yüksel· 
me vardar. 
Şimdiye kadar yapılan ih

racatın miktarı 45 bin tondur. 
Elde mevcut slok ta 10-12 bin 
ton raddesindedir. 

Son zamanlarda incir için de 
yeni siparifler başlamıf ve ıtok 
azalmıştır . Yalnız Hamburıa 

yapılan ıevkiyattan fikayet 
vaki olmuttur. 

Limana dair proje 

lktiaat vekaletince tetkik 
ediliyor 

liman umum müdürü Rauft 
Manyaı çarşamba ıünü tekrar 
Anlcaraya gidecektir. Geçen 
hafta Ankaradan dönen Raufi 
Manyaı latanbul limanının ııla
hı için yapılmaıı lazım gelen 
itler üzerinde iktisat Vekale
tine bir proje vermitti. Liman 
umum müdürü fimdi lktiaat 
Vekaletince tetkik edilmiş bu
lunan bu proje üzerinde veka
letin noktai nazarını ötrene· 
cektir. 

(Devamı 3 üncü 1abifede) 

MÜNAKASA GAZETESİ 

Tediye şartlarını Öğrenmek ve t afsilat almak ;stiyenlere şart
namesi meccanen gönderilecektir. 

Talip olanların kanunun tarifi veçhile yazılacak teklif mek
tublarını 26-1 1-9,16 perşembe günü saat 14,30 a kadar Belediyeye 
göndermeleri ve ihalenin saat 15,30da Belediye Encümeninde ya
pılacağı ilin olunur. 

Adana Pamuk Üretme Çiftliği Müdüriüğünden: 

Makinenin nev'i Muhammen bedeli 

Lira Kuruş 
Tek kutulu 27 x 54 pus ebadında 
burgulu Standard pamuk balya 
makinesi 1229 36 

1 - Eskişehir Tohum Islah istasyonu ıçın alınması 
iktiza eden yukarda evsafı yazılı bir aded pamuk balya 
makinesi açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltmeye girecekler şartnameyi Adana Pamuk 
Üretme Çiftliği Müdürlüğünden alabilirler. 

3- Yukarda yazılı pamuk makinesinin muhammen 
bedeli 1229.36 lira olup muvakkat teminat 92.20 liradır . 

4 - Eksiltme ve ihale 16-11-936 gününe musadif pa· 

zartesi günü saat 15 te Adana Ziraat Müdürlüğünde mü
teşekkil Mubayaa Komisyonu tarafından yapılacaktır. 

5- İsteklilerin 2490 sayılı eksiltme kanununun tarifa
h dahilinde müracaat etmeleri ilan olunur. 

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

Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma Komisyonundan: 

l - 154 kilo yumak keten iplik ve 1 130 adet makara 
keten ipliğe talip çıkmadığından yeniden açık eksiltme· 
ye konmuştur. 

2- Tahmin edilen bedeli 1349 lira 60 kuruş olup ilk 
teminat parası 101 lira 22 kuruştur. 

3- İhalesi 10-11 ·9.i6 günü saat 1 1 ded r . 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayıla kanunun 2, 3 

üncü maddelerinde istenilen belgelerile birlikte ihale gün 
ve saatinde M. M. V. satmalma komisyonunda bulunma
lara. 

İstanbul Belediyesinden: 
Beherinin muham

men bedeli: 
Kuruş 

2000 metre İzmir birinci Bozkurt marka 
amerikan bezi 32 

150 adet 

150 kilo 
30 Adet 
50 Metre 

100 Adet 
800 Metre 

150 Adet 

30 ., 

100 " 

50 ,, 
20 " 
30 " 

15 Adet 
10 Tane 
5 Tane 

20 Tane 

100 santim eninde yatak 
örtüsü 
Adana pam!lğu 
Nümunesi gibi beyaz havlu 
125 santim eninde örneği 

gibi patiska 
Nümunesi gibi hasta peçeiesi 
Nümunesi gibi 130 santim 

75 
60 
40 

65 
25 

eninde kefenlik 37 
ilk teminata 90 lira 60 kuruş 

Örneği gibi porıelen yoğurt 
kasesi 25 
Örneği gibi porselen hoşaf 
kasesi N. 12 15 
Örneği gibi porselen yemek 
tabağı 30 
Örneği gibi cam bardak 5 
30 N. emaye böbrek kuvet 60 
32 N. emaye yuvarlak küvet 32 

ilk teminat 7 lira 20 kuruş 
40x 70 boy•nda paspas 275 
51x 80 boyunda paspas 400 
75x l00 boyunda paspas 725 

İlk teminat 8 lira 81 kuruş 
Nümuneıine göre Etajerile 
beralJer beyaz demir karyola 1900 

ilk teminat 28 lira 5 kuruş 

Beyoğlu hastanesine lüzumu olan yukarda cinsleri 
yazıla efya 4 kısma ayrılarak ayrı ayrı açık eksiltmeye 
konulmutlardır. Ntimuneıi hastanede şartnamesi de leva· 
zım mtidlirltiğtinde görülebilir. İstekliler 2490 N.lu ka· 
nunda yazıla vesika ve hizalarında gösterilen ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 17 · l 1 ·936 sah günü saat 
l 4te Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

Beyoğlu hastanesi için 

karyola ahnacaktar. Bak: 

Belediyesi ilanına . 

• • • 
kase, tabak küvet, 

Mensucat sütunuda 

ı _____ iiiiiiiiiiiiiiiiiiıiıiiiiiiiiiiiiiiiliiiiii---------------~ 
6-Müteferrik 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 

Umum İdaresinden: • 

Muhammen bedeli 2600 lira olan 10000 kilo vagon kurtf' 

5-11-936 perşembe günü saat IOda Haydarpaşada gar bin• •1 ~ 
hilindeki Birinci işletme komisyonu tarafından açık eksiltlll' 

satın alınacaktır. 'Jll' 
Bu işe girmek istiyenlerin 195 liralık muvakkat te minatle 

sayılı kanunun 4üncü maddesi mucibince i şe girmiye manii ~, 
nuni bulunmadığına dair beyanname ile eksiltme günü saati~ 
kadar komisyona müracaatları lazımdır. ,t 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtıl .. 
tadır. 

~~~~~~~~~~~~~ 

b) M Ü Z A V E O E L &J 
1-Müteferrik 

İstanbul Belediyesinden: 

Hepsine 1000 lira kıymet tahmin olunan Ayasofya müzeıi ,,r 
kasında kimsesizler yurdu binasının ankazı satılmak üzere ,1 
arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde ~ 
lebilir. istekliler 75 liralık ilk teminat makbuz veya mektıJ 
beraber 9-11-936 pazartesi günü saat 14 de daimi encülll 
bulunmalıdırlar. 

• • • 
Hepsine 25 lira değer biçilen 20 liraya isteklisi b 

nan .Karaağaç müessesahndaki hurda saç soba, siyah 

lür ampon, sarı kapı levhası, Galvaniz fıçı vesair b 
benzer eşya olduğu yerde 5-11-936 perşembe günü 

9 dan 1 O a kadar açık arttırma ile satılacaktır. İstekl 

o gün orada bulunacak memura müracaat etmelidirler: 

Beşinci icra Memurhığundan: 

Mahçuz olup paraya çevrilmeıine karar ver ilen kahve def 

meni, sabun zeytinyağı, rakı ve saire 6-1 l-936 cuma günü 'ı~ 
14e kadar Kurtuluşta Kurtuluş caddesinde 256 aayıh dükkill 

nünde birinci açık arttırma suretile paraya çevrileceğinden ~ 
olanların m ahalinde hazır bulunacak memuruna müracaat et,_ 
leri ilin olunur. 

Kartal icra Memurluğundan: 

İsmail Yılmaza borçlu Kemal Sudandan haczedilen 900 ııı .J 
mikabında kırılmış taş 9-11-936 tarihine müaadif pazarteıi -;. 

saat 14 de Pendikte Kara taş mevkiinde açık arttırma ile ı• .~ 
cağından iıteklilerin o gün ve o saatte orada hazır bulunlll' 
ilin olunur. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
3300 kilo üstüpü saat 13 de 

500 ,, arap sabunu saat 14 de 
2000 ). soda saat 15 de 
5000 » mühür kurşunu » 16 de 

1- Yukarda cins ve miktarı yazılı 4 kalem mals 

cumune ve şartnamesi mucibince aahn ahnacakhrc 

2- Pazarlık 4-11 ·936 tarihine raıthyan çarşamb• 

nü yukarıda hizalannda gösterilen saıtlerde Kabal 

Levazım ve Mübayaat şubesindeki ahm komiıyooll 
yapıl acaktar. 

3 - İsteklilerin numune ve şartnamelerini gi>rmek 

zere her gün pazarhk için de tayin olunan gtin ve 

~ üzde 7,5 güvenme paralarile birlikte ismi geçen ko 

yona gelmeleri lazımdır. (227 4) 350 4 
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12 inci sahifeden devam) 

~ Ptojede gösterilen işlerin bir 
t~;lllını, Liman idaresi, tasar
tıı ettiği para ile kendisi yap
~.~~ı taahhüt etmekle beraber 
~ı· 

tıı ~tr kısmı hakkında hüku me-
t ttin maddi yardımını istemek 
~tdir ki asıl mühim kısım da 
~~dur. Hükumetin bu yardımı 
1 abuı edeceği veya başka bir 
,
0
tllliil bulacağa ümit edilmek· 

'tdir. 

liınan umum müdürü bera
•tinde yılbaşından itibaren 
bik edilecek olan liman kad-
\1e bütçesiyle limanın kanu· 

~il yapılmasa icap eden nizam
~ llıe projesini degötürmekte-
t, 

~1 ~ Hayata ucuzlatmak 
~karada almacak tedbirler 

araştırılıyor. 

Ankarada hayatı uC'uzlatmak 
8~· 'ç" 

1
. 'n alınacak tedbirlerin tesbi· 
'Yle meşgul olunmaktadır. Bu 
~eYanda ihracat gibe ithalatın 

111 devletin tam bir murakabe 
~ d e kontrolü altında alııımak 

r llıevzuu bahistir. 
Devlet evvela bol istihsal ile 

~eınleket i çersinde halkın is· 
1hlak ettiği maddelerin fiatını 
d~ŞÜrmek kararını vermiştir· 

Bir yandan Ziraat Vekaleti 
ı' ,r 1taa.t enstitüsü mezunları vasi-

çı~ 1
"1 ile memleketimizde milli 

ril' ~~lirin tesbitini yapmaktadırlar. 
1ğ'er yandan Türkofis bütün 

il' d Uııya memleketlerinin ithal ve 
0' 1

hr<lç ettikleri maddeleri. mik-
~t ve fiatlariyle ğösteren bir 
btoşür hazırlamıştır. Bu broşür
d~ memleketimizde istihsal e
dilen maddeleri bize ithal eden 
~~ınleketlerin fiyatları nasıl ka

llle düşürdükleri görülmek· 
\tir. 

d Dışarıdan ithal ettiğimiz mad
e\trin en az mutavassıt elden 

ef t~Çerek ve en ucuz satan mem-
~etten gelmesi için dışardan 

:~lecek mallara bir ithal şeha
ttııameııi ihdas edilecektir. 

ir' Fransa Kontenjanı 

lktisad Vekaletinden: 
. 1''ransız Hükumetinin 2 birin· 

lif ~ıteşrin 936 tarihinde çıkardı-
Q'ı k l ı .. "k t e' t' ararname er e gumru a· 
~•feai ve kontenjan sisteminde 
I "l>ılan değişikliklerden mem · 
,~ketiınizi alakadar edenleri a-
a~tda gösterilmiştir: 

o) 10- t0-936 dan itibaren mer'i 
t~ tltak üzere: 
~a li '(anı madde resimleri % 20 

ıl' t . arı işlenmiş madde 
_,, esırnleri ' 17 

, , 

İtı~~rnul madde resimleri"~ 15 
ırılrniştir. 

le 
2- Kontenj&na tabi madde

• tde Şimdiye kadar alınan li
t~lls takın da 10-10-936 den i
d· aren yüzde 20 nisbetinde in
lrHrniştir. 

b 3 
10-t0-936 tarihinden iti-

•ren b' k d .. t' ır 11ım mad eler uze-

l'rıdeki konlen1'antman tedbir
tr· 
~-ı~ kaldıulmıştır. Kontenjanı 
~ . ltılan maddelerden memle· 
etırn· . 

~'r ız:a alakadar edenlerinin 
Çıkll•ız tarife numaralı aşağıda 

lltalnuştır• 
03 . 

77 Tanenli maddeler 
~ıc :56 bis Tiftik mamulatı 
tıı: ~ A Keçi derileri 

82 
Nohut 
Darı, kuşyemi. 

~ ----= 

trrıtiya., ah"b· . l . ()· ... a ı ı ve yazı ış erı 
li •rektörü: İsmail Girit 

111•ld,~ 
G gı Yer: ARTUN Basımevi 

alata Billür sokak No. 10 

Çeltik Ekimine ait talimatname 

sularının su kesim zamanında 

başka bir maktaa ve çeltikliğe 
uğramadan mecraya tabiisine 
sevked!lebilmesi. 

E Kesik sulamaya tabi tu-

Cumhuriyet hükumeti çeltik 
işini eline alın adan evvel mem
leketim izJe çeltik ziraatı için 
ayrılmış olan arazi l l .078 bek· 
tardı· En iptidai usullerle yapı
lan ekimlerle bu topraklardan 
yılda I0.070 ton kadar pirinç 
alınıyordu. 

Halbuki her yıl memlekette 
orta hesapla 23,380 ton pirinç 
harcanıyordu . Bu suretle sene· 
de üç milyon küsur lira gil>i 
mühim bir para başlca memle
ketlere akıp gidiyordu. 

1 tulacak çeltik alanlarının müm· 
kün mertebe toplu vt her va· 
kit kontrolu mümkün olabile· 
cek yerl~rde olması, 

Cumhuriyet hükumeti bu işe 
de elini attıktan sonra kısa bir 
müddet içinde bu vaziyet de
ğişmiş memlekette idtihlak edi-

len pirinç. hatta bir az da faz
lasile memlekette yetiştirilmiş
miştir. 

Bu gün memleketimizde pi· 
ıinç ziraatine tahsis edilmiş o
lan toprakların gen:şliği, 31,423 
hektardır. Bu topraklardan her 
sene alınan pırıncin miktarı 
ise 60 384 tondur. 

Yeni çeltik kanunu ve tali
matnamesi bir bıraftan istihsa
latı arttırmaya yarıya1.:ağı gibi 
diğer taraftan umumi hıfzıssıh
ha bakımından çok itina isti
yen bu ekim işini zarars\z bir 
hale getirilecektir. 

Gerek yeni tatbik mevkiine 
giren çeltik kanununda ve ge
rekse onun tatbik suretini gös
teren talimatname-le buna dair 
en şamil hükümler bulunmakta-

dır. 1 
Talimatnamenin pirinç ekil- ı 

mesine müsaade edil ~ cek yer
ler hakkındaki hükümleri ay· 
nen şöyledir: 

A- Çeltik yapılacak alanlar 
çeltiğe getirilecek suların isti
kametine göre meyilli olması, 

B- Toprağın 48 saat icinde 
huruyacak kabiliyette olması, 

C -- Boşaltma ka11al ve su 
mecralarının suyun akıntısına 

mani olacak tabii veya arizi 
hiçbir manıanın bulunmaması, 

D - Tarlalardan çıkan ayak 

Jratelli S P[RCO 
Galata Gümrükleri karşısında 

Hürdaverdigar Han. 

Telefon: 44792 

Amsterdam - Kompani Ro ıal 1 

Neerlandez dö Naviguyon a 
vapör Anvers, Rotterdam, A 
msterdam ve Ham burg için ya· 
kında hareket. 
BACCHUS vapuru 19-24 lci 

teş. 936 

U L YSSES vapuru 26·3 I 1 ci 
teşrin 936 

Nerlandez kompanyasınm 

nehri vapurları limanlar i ;in 
hususi ve seri seferler. 

Bütün limanlar için Neer
hndez Kumpanyası ile anlaşıl
mak suretile bütün dünya li· 
manları için doğru ~'onıtimen· 

tol ar verilir· 

iTHALA T SERVİSi 

Amsterdamdan beklenilen 

vapurlar. 

BACCHUS vapuru 
UL YSSES vapuru 

19-10-936 
20-10·936 

F- Kesik sulamaya tabi tu
tulacak alanları sulamak için 
açılan kanalların akıntılı, te· 
miz ve şivli ve etrafa su sızın· 
tı birikintileri vücuda getire· 
miyecek şekilde yapılmış olma-
sı 

G Kanalların bend ve a· 
ğızlarında fenni ve mahalli i~ 

caplara göre ve su tevzii nok
tasından yine sağlam ve kana
la su sızdırmayacak şekilde 

herneden olursa olsun kapak
ların J apılmış olması. 

H - - Ana boşaltma kanal
larını çel tikJik sahasında açı· 

lacak diğer yardımcı su verme· 
ve boşaltma kanallarile irtibat· 
larının müsait olmasa. 

İ - Gelir ve gider kanalla
rının güzer gahinda bulunan 
arazi ve köylere mazaratı ol
maması. 

Pirinç ekiminin köylerden v~ 
sayfiyelerden en az üç kilo
metre uzakta yapılması. 

Görülüyor ki talimatnamede 
çeltik ekimi gerek sıhhi ve ge
rek fenni bakımlardan tam bir 
inzibat altına alınmıştır. 

Bundan başka ekicilerin sıh-

hatini koruyacak hükümler de 
talimatnamede geniş bir yer 
bulmuştur. 

Talimatname hükümleri kaza
larda kaymakamların vilayet 
lerde valilerin başkanlığında 
teşkil ediecek çeltik komisyon
ları tarafından tatbik edilec~k 
ve vazifelerinde ihmali görüle· 
cek komisyon ar;aları hakkın
da memurin kanunu hükümleri 
tatbik olunacaktır. 

ltalyan Seyahat Kumpanyası 

----.....-...~----------~-----

Dünya seyahat teşkilatı 
Götürü seyahat 

Otellerde oda tutulması 
Deniz yolu biletleri 
Hava yolu " 
Demiryolları ,, 
Bagajların sigortası 

İtalyan demir yollarında 
yüzde 50 tenzilat 

Galata Gümrükleri karşısmda 
Hudaverdigar han 

Telefon : 44792 

da FRATELLI SPERCO 
ne7dinde C. 1. T. ye müra 

caat olunur. 

Nippon Yusen Kaisha 
......._--·--~--------~-·-·--

JAPON VAPUR KUMPANYAS 
Yakoh ma, Kobe, Singapur, 

Colombo, Süveyiş, Port-Said, 
Beyrut ve lstanbu) limanları 
arasında doğru seferler: 

Pire, Marsilya, Liverpool ve 
Glaskov. 

(doğru ve aktarmasız) 
UMA MARU 18-1 l 936 

DENİZ POSTALARI 

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

Beklenen vapurlar 
QUIRlNALE Salı 3- l l saat 17 

de Triesle, Venedik, Brindizi, 
ve Pireden. 

MERANO Çarşamba 4-11 saat 
7de Cenova, Napoli, ve Pire 
den 

AVENTINO Çarşamba 4~11 

saat 7de Tuna, Köstence, 
V arna, Burgazdan 

ALBANO Perşembe 5-1 l saat 
lOda Trieste, Venedik, Brin
dizi , Pire, İzmir ve Selanik
ten 

BOLSENA Cumartesi 7-l l saat 
7de Batum, Trabzon, Sam· 
sun, Varna ve Burgazdan 

CILlCIA Pazar 8-11 saat tOda 
Köstence, Varna ve Burgaz
dan 

CELIO Çarşamba 11 -1 l saat 
12de Trieste, Venedik, Brin
dizi ve Pireden 

ABBAZIA Çarşamba 11-11 saat 
!Oda Trieste, Venedik, Brin
dizi, Selanik ve Kavalladan 

CAMPIDOGLIO Perşembe 

12-1 l saat 7de Cenova, Na
poli ve Pireden 

ASSIRIA Perşembe 12-11 saat 
7de Tuna, Köstence, Varna 
ve Burgazdan. 

QIURINAL çarşamba IS-11 saat 
9 Trieste. Venedik, Brindi
zi, Pireden. 

SERANO çarşamba 18-1 1 saat 
7 Tuna, Köstence, Varna, 
Burgazdan. 

SPARTİVENTO çarşamba 18-
11 saat 7 Cenova, Napoli, Pi· 
reden 

ISEO perşembe 19-11 saat 10 
Trieste, Venedik, Brindizi, 
İzmir, Selanikten 

J'.LBANO cumartesi 21- l 1 sa
at 9 Batum, Trabzon, Sam
sun, Varna, Burgazdan 

KAMPİDOGLiO pazar 22-11 
saat 7 Köstence, Varna, 
Burgazdan 

CELİO çar<jamba 25· 1 l saat 9 
Trieste, Venedik, Brindizi, 
Pireden 

CALDEA çarşamba 25-11 saat 
10 Trieste, Pire, Selanik, 
Kav aladan 

ABBAZİA perşembe 26-1 l aa· 
at 7 Tuna Konıtanza, Var -
na, Burgazdan 

AVENTiNO perşembe 26-1 l 
11aat 7 Genova, Napoli, Pire
den 

Hareket edecek vapurlar 

MERANO Çarşamba 4-1 l saat 
16 da Burgas, Varna, Köı
tence, Sulina, Galatz ve Braila 

A VEN TIN O Çarşamb11. 4· 11 aaat 
17 de Pire, Napoli, Marsilya 
ve Cenova 

ALBANO Perşembe 5-1 l saat 
17 de Burgaı, Varna, Köı

tence, NovoroBSiık, Batum, 
Trabzon, Samsun. 

QUIRINALE Cuma 6-l 1 saat 9 
Galata rıhtımından Pire, Brin
dizi , Venedik ve Trieıte. 

ASSIRIA Perşembe 12-11 ıaat 
17 Kavalla, Selanik, Volo, Pi
re, Patras, Santi-40, Brindizi, 
lnkona, Venedik ve Trieste. 

MERANO Çarşamba 18-11 saat 
17 Pire, Napoli, Marsilya ve 
Genova 

SPARTIVENTO Çarşamba 

18-1 l aaat 17 Burgaz, Varna, 
Köstence, Sulina, Galatz, ve 
Braila. 

QUIRINALE Perşembe 19-ll 
saat 20 Galata rıhbmından 
Pire, Brindizi, Venedik ve 
Trieste. 

ISEO Perşembe 19· l l saat 17 
Burgaz, Varna, Köstence, O· 
dessa, Batum, Trabz-on, Sam· 
ıun, Varna, Burgaz. 

ALBANO Cumartesi 21-11 saat 
17 Selanik, Midilli, lzmir, Pi
re, Patras, Brindizi, Venedik 
ve Trieste. 

CAMPIDOGLIO Pazartesi 23-11 
saat 12 lzmir, Selanik, Pire, 
Patras, Napoli, Marsilya ve 
Cenova. 

CALDEA Çarşamba 25-11 saat 
17 Burııa:ı, Varna, Köstence, 
Sulina, Galatz ve Braila. 

CELIO Perşembe 26-l l ıaat 20 
Galata rahtımından Pire, Brin· 

dizi, Venedik ve Trieıte. 

A VENTlNO Perşembe 26- 11 
saat 17 Burgaz, Varna ve 
Köstence. 

ABBAZIA Perşembe 26-1 l aaat 
17 Kavalla, Selanik, Volo, Pi
re, Patraı, Santi-40, Brindizi , 
lncona, Venedik ve Trieıte. 

Yardımın azı çoau olmaz 
Yardımın azı çoğu olmaz. Her ferdin Hava davuına 

göstereceği ilgiden az çok bir fayda çıkabilir. 
Herşeyi devlete bırakma. "Devlet yapsın" diye bir 

yana çekilmek doğru değildir. Devletle uluıun el ele 
vererek başaracağı işlerin en başında Havacıhk vardır. 

Uçak, Uzman, Alan, Hangar, Benzin, Yağ •. ,,Hava· 
cılık" deyip geçmeyiniz. Bunlar her gün binlerce lirayı 
emiyor. Yardımın arkasını keserek başladığımız iti ya• 
rıda bırakmış oluruz. 

Türk Hava Kurumu 
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MUNAKASA 

ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS Ptrs. 450 
6 n n 850 

AD MINIS TRATION 

Y oghourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Baıar 
12 " " 1500 

Et ranger: 12 mois Ptu. 2700 -Le No. Ptrs. S 
Pour la Publicite a'adreHcr 

a I' Adminiıtration 

1 ere Annee No. 190 

Objet de l'adjudication 

Construction-Reparation-Travaux Publics 
-Materiel de Construction-Cartographie 

. 
GAZETESi 

Journal Quotidien des Adjudications 

MARDI 

Lieu d'adjudication. 

T elefone: 42425 

Boite Poatale N. 1261 

Adreaae T elerraphiqu• : 
lıtanbul - M0NAKASA _....-

Cahier des Charges Date 

Modific~tionı a faire danı le reıtaurant de la nou- • ___ 3_86_2_-_, 

0
2~ . ~ Publique I Com. Perm. Vilayet Ankara. 

vellc tribune de l'Hippodrome. •• • .•. = 

Dir. Trav. Pub. Vilayet Ankara. 16-11-36 ıs .... 

Ameublement pour Habitation et 
Bureaux- Tapisserie- ete. 

Potı, assietteı, verres, cuvett-cs, etc.pr .hôp.Beyoghlou 
Paillassorıs: 30 p. pr. hôp. Beyoghlou 

Publique Com. Perm. Municipaliti· lstanbul. Oir. Econom . Municipalite lstanbul. 

" " n 
Litı blancs avec etarereı: 20 p. pr. hôp. Beyoghlou 380 

" " " 

17-11-36 
17-11-36 
17-11-36 

14 .... 
14 .... 
14 .... 

ıı·-----------------------~---------'=--------··------·--------ı ------»--~---
Habillement - Chaussures et Materiel. 

Americaine (lzmir·Bozkurt) : 2000 m.-Couvertureı 
de lit: (1001 cm. larg.): 150 r·- Coton d'A
dana : lSO k.- Serviettes : 30 p. - Batiste: 
(larg. 125 cm.) : 50 m.- Servietfes pr. maladea: 
100 p. - Toile pr. linceul (larg. 130 cm.): 800 m. 

90 6 Publique Com. Perm. Municipalite lstanbul. Com. Ach. \4in. Def Nat. Ankara. 17-11 36 14 .... 

Machineı, Moteurı, Accessoires 
Machine a faire deı halleı de coton (1boite-27 x 54 

pouces-Standard) (pr. St. amelior. graines Ea
kichehir). 

1229 36 92 2 Publique Direction Agricole Adana. 

Arroseuıe d'incendie (pompe Rosenbauer chi11ie 6500 - 488 - Pli cach. Municipalite d'Adapazar. 
Stutiebaker). 

Combustible - Carburant-Huileı 

Boiı de chauffage : 80,000 kilos. 90 - Publique Com. Ach. Garniıon Polatli. 

-------~,.r,;:-

Divers 

Plomb pour wagona: 10,000 kiloe, 2600 -~ Publôqu• I. Com. Expl. Ch. Fer Et. H. pacha. 

8) Adjudications a la surenchere 

Pierre1 concasaees : 900 m3. 

lndustrie -Finances - Commerce 

L'acbat de 800.000 kilos de tabac par la 
Regie polonaise 

La delega\ion de la Regie polonaiıe arrivee a latan
bul poursuit .son etude ; elle s'occupe entre autres d'ex· 
pertiser les tabaca offerts a la Regie polonaisc. Apres la 
fin de l'expertite, elle ı'abouchera avec les maisonı qui 
ont fait des offre• ; l'adjudication aura lieu a lıtıanbul. 

La Regie polo•aiae achetera cette annee chez nouı 
800.000 kiloe de tabac. Une grande partie de ce lot liee 
deja par contrat, aera livree par la Societe Poltabaco et 
le reste par 008 negociantı en tabacı. 

L'adjudioation devra a'achever juaqu'a la fin du moiı. 

La concession de la Ste. Bomonti 

Suivant les clauaea de la conceHion de la fabrique 
Bomonti Nectar, qui vient a terme prochainement, celle
ci eat tenue de ceder ses inatallationı a l'Etat. On es· 
time que la conceS1ion ne lui aera pas renouvelee et que 
la biere •era incorporee aux matiereı monopolisecs. 

La Sui.sıe abolit le contingentement 
pour leı oeuf s tur es 

Suivant les informationı arrivees de Beme, le puver
nement de la confederation helvetique vieat d'abolir le 
continreatement applique aux oeufs turca qui pourront 
dorenavant entrer librement en Suisse. 

Publique Karatache (Pendik). 

Les bouteilles de vins et liqueurı 
Selon la loi les bouteilld qui contiennent du vin ou 

dea liqueurs doivent indiquer en chiffrcs dans le verre 
meme, leur contenance mais un delai a He accorde aux 
diıtillateurs et aux chaix pour qu'ils ıe procurent de ces 
bouteilles. 

Le Ministere de l'Economie a decide qu'iı. dater de 
janvier prochain, tout diıtillateur de boisson spiritueuae 
devra employer au moins 40 pour cent de ces bouteilleı 
marqueea dans le verre et les chaix au moins 30 pour 
cent en attendant qu'ils n'en aienh que de pareill .. s. 

Les abaissements de droits iı l'importation 

Le Turkofis a reçu par ailleurs deı renseipementa 
touchant les changements apportea par decrets par le 
Gouvernement françaiı "Au:r tarifs et contingentemerıts et 
qui sont valableı a compter du 10 octobre. Conforme· 
ment a ces changements, leıı droih de douane ont ete 
reduits de 20 pour cent pour lea matieres premieret de 
17 pour cent pour les articles demi-manufactures et de 
15 pour cent pour les articles manufactures. 

La reduction eat de 20 pour cent pour les autrea ar
ticles contingentes. 

L'accord avec l'ltalie est proroge d'un mois 
En attendant la fin des negociationa engagees en vue 

dea nouveaux accords commerciaux avec l'ltalıe et la 
Youroslavie lea accords actuels aeront proroges d'un 
aoiı. 

Di!. Ferme Cult. Coton Adana. 16-11-36 

26·11·36 

Dir. lntendance Ankara. 16-11-36 

5-11-36 

Bureau Executif Kartal. 9-11-36 14"" 

VISITEZ L'URSS 

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

qui ont reçu un essor particulier a la suite du mouve 
Stakhanov; 

- Les condıtionı socialeı et ••teriellea dM travailletıt' 
- La v:c de la jeuneHe et des enf ants ; 
- Leı muıeeı et lee expoaitiona (econoaie utio 

aciences, artı, culture) ; 
- Lea creationı des arta ıceniquea et du cine111• ; 
- Le ayateme de l'inıtruction publique : ecolea mO 

nes et ıuperieureı, etal:Jliıaementa prescolairea. 
- L'organiaation de la aante publique et cellel 

asıurancea ıocialea ; 
- Le developpement dH aport•: epreuveı ıpartl 

et olympiadea, aur les atadea et dana le. parca de 
ture et de repo&. 

INTOURIST 
voua garantit tout le confort deeirable 

INTOURIST 
met a votre diapoaition ~ea guideı qualifies, de• b 
confortab:eı et des •oyens de transport moderncf. 
Pour toua renseirnementı et l'achat dea billeC' 

carteı de tournees en URSS, s'adresaer aux are11tl 
l'lntouriıt. 

G. Schembri et Figli Hovarhi•iaa tf" 
ler Etare Telepb. 42653 


