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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin 

.3 AYLIGI 
() 

12 
" 
" 

Kuruş 

450 
850 

1500 

Ecnebi memleketleriçin 
12 ayl ığı 2700 

Sayısı 5 kuruş 
Resmi makbuz bedeli olma · 
Yan tediyat makbül değildir. 

Yıl: 1 Sayı: 191 

PİYASA 
HABERLERİ 

ftalyada tarife tenzilah 

italya 2'Ümrük resimlerinde 

•tağıdaki değişiklikler yapıl· 
lttıttır: 

a) Kıymet üzerinden yüzde 

15 nisbetinde alınmakta olan 
lnunzanı resim kaldırılmıştır. 

b) Buğday, sair hububat ve 

hububat unlarından kental ba· 
4•na alınan 75 liret 47 lirete 

İndirilmiştir. 
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5 
6 
7 

1 
2 

•• İDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLAR! 
İdarehanemizde görüşülur 

GAZETESİ 
Telegr.: İst. MÜNAKASA 

Telefon : 42425 

Posta kutusu N. \261 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

ÇARŞAMBA 

iÇiNDEKİLER: 
a) Münaka alar 

Piyasa Haberleri 
ilanlar, Emirler, Tebliğler 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 
inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, l larita 

Makineler. Motörlar, sair teferruatı. 
Elektrik-Havagazı·Kalorifer tesisat ve Malzemesi 
Mahrukat, Benzin, Makine yağları v. s. 
Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

- Müteferrik 

Müteferrik 
Emlak 

b) Müzayedeler 

4 İkinci T cşrin 1936 

şartnamesinde yazılı Hsikalarile birlikte teklif mektublarını ihale 
saatinden en az bir saat evvel komisyona vermiş buluna aklar· 
dıı. 

2-İnşa:at- Tamirat·Naisa işleri veMalzemesi-Harita 
Muğla Vilayetinden: 

Köyceğiz-Merkezinde yaptırılacak 13348 lira 33 kuruş keşif 
bedelli yatılı ilk okul binası inşaatı kapalı zarf uıulıle eksiltmi
ye konulmuştur. 

Eksiltme 16-11-9.l() pazartesi günü saat l6da İl baylık maka · 
mrnda toplanacak Vilayet Daimi Encümeni tarafından yapı\acak· 

tır. 

Muvakkat teminat 1001 lira 12 kuruştur. 
İstekliler eksiltme, fenni ve Bayındırlık işleri genel .şartname · 

lerini ve buna müteferri diğer evrakı Muğla Nafıa Müdürlüğün· 
den görebilirler. 

Sığar ve emsali 

hayvanat resimleri 
Taze ve dondu· 

tutmuş etler ret>mİ 
Zeytinyağı güm· 

tük resmi 
Yumurta güm· 

yüzde 65 

yüzde il() 
1 ilanlar, Emirler, Tebliğler: 

Eksiltmeye girmek isti yenlerin bu gibi işleri evvelce yaptık· 
larıaa dair ehliyet vesikası gösterecel<hrdir. 

Vilayet Nafıa Müdürlüğünden vesika almak istiyenler ihale· 
den en az sekiz gün evvel resmen müracaatle ehliyet vesikası 
alacaklardır. 

yüzde 40 

tük resmi yüzde H4 ' 
nisbetinde indirilmiştir . 

d) Domuz yağlarından alınan 

kümrük resmi tamamen 
tılmıştır. 

e) Maden kömürü ve 

kaldı· 

diğer 

llladeni mahrukattan ton başı· 

fla alınan IO liretlik resim 5 
ırete indirilmiştir. 

f) Kok kömürünün beher to· 

llundan alınan resim 42.5 liret· 
ltn 30 lir ete indirilmiştir. 

r) Ham pamuk da resmi ten· 
~il edilen maddeler arasındadır. 
.\ncak yapılan tenzilat mikta· 
tı henüz malüm değildir. 

Türk-İngiliz ticaret 

anlaşması listesi 

39 numaralı ilavede ahiren 

llktedilip 3418 sayılı ve 2.5·9-936 
tarihli Resmi Gazetede intişar 
ttrniş olan Türk-İngiliz ticaret 

llnla şmasının hükümlerini neş · 
tttrniıtik. Bu anlaşmaya bağlı 
•ıteler hakkında devamlı su
tttte vaki olan talebleri ve 
llıilracaatları nazarı dikkat 
•larak bu listeleri de neşre ka
tar verdik. Aşağıki tarife nu· 
~araları hizasında meşruhat 
ulunmıyanlar, o tarife pozis

Yonunun tamamını ihtiva edi
Yor demektir. Hizalarında meş· 
"Uhat bulunan numaraların ise 
~ hleşruhat dahilinde muame· 
eye tabi tutulacakları tabiidir. 
Numaraların ifade ettiği eşt• cinsleri de gümrük tarife 

•nunundan tetkik olunmalıdır. 

Birinci liste 

t '.•nlarında-t-işareti bulunan 

1 ;~•fe numaralarına giren eşya, 
it 2-935 tarih ve 2·2004 sayılı 
k~rarnamenin 5nci maddesi hü· 
t Urnlerine göre siparişlerinden 
dYve) ait oldukları vekiletler
tn .. 

o) ııın almak auretile ithal 
Una bilir. 

<Devamı 2ci aahif ada) 

İstanbul Belediyesinden: 

İkinci teşrinin 4 cü çarşamba günün den 
ekmek 9 kuruş 30 para, ikir.ci nevi ekmek 
kuruş 20 paradır. 

• * • 

itibaren birinci nevi 
9 kuruş , franceln 14 

Belediye bazı arabacıların arabalarına fazl:ı yük yüklediklerini 
ğördüğünden bundan bir müddet evvel tetkikat yaptırmıştı. Bu 
telkikal neticesi olarak bu huıusta hiçbir kayda malik olmayan 
Belediye talimatnamesinin J 11 inci maddesine bir fıkra ilave e· 
dılmiştir. Bu fıkra ile arabaların taşıyacağı yükün azami haddi 
tayin ve tesbit edilmiştir. 

Tek allı arabalar bundan sonra en çok .300·400, çifl beygirli 
arabalar da 600-700 kiloluk yük taşıyabileceklerdir . Bundan fazla 
yük taşımağa arabacıları kimse icbar edemiyeceği gibi taşıyan 

arabacılar zabitai belediye talimatnamesinin cezai kismına göre 
tecziye edileceklerdir. Fakat bundan az yük taşımaktan da ara· 
bacılar istinkaf edemiyeceklerdir. 

Arabacılar bu karardan fevkalade memnun olmuşlardır. Çünkü 
fazla yük taşımağa onlar da hiç arzu etmemekle beraber müş

teri kaçırmamak için buldukları yükü almak mecburiyetinde kal
maktadırlar.) 

• • • 
Yapı ve yollar kanunu, İstanbulun imar planı tahakkuk edin· 

ceye kadar, çıkmaz sokaklarda inşaat ve tamiratı menetmekte. 
dir. Halbuki Nafıa Vekaleti, kanunun bu maddesine aykırı ola· 
rak çıkmaz sokaklarda bazı inşaat ve tamirat yapılmakta oldu
ğunu tesbit eylemiştir. Bunun üzerine Belediyeye gönderdiği bir 
tezkere ile kanunun bu maddesine nazarı dikkatı celbetmiş ve i· 
mar planı çıkıncaya kadar bu gibi yerlerde inşaata müsaade e· 
dilmemesini tasrihan bildirilmiştir. 

a) MÜ N A K A S A L A R 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Lüleburgaz Tüm Satınalma Komisyonundan: 
Tümen birlikleri için 9000 kilo fasulya 4-11-93() saat 14 te pa· 

zarlıkla alınacaktır. Muhammen bedeli 1170 lira ilk teminatı 88 
liradır. istekliler şartnameyi görmek üzere her gün eksiltmeye iş
tirak için belli gün ve saatte kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki 
vesikalarla l.üleburgazda Tümen satınalma komisyonunda bu· 
lunmaları . 

lzmir Mst. Mevki Satınalnıa Komisyonundan: 
Müstahkem mevki kıtaatı ihtiyacı için 224500 kilo un ~apah 

zarfla alınacaktır. İhalesi 20·11-936 cuma günü saat 16 da h:mir
de kışlada Müstahkem Mevki Satınalr a komisyonunda yapıla· 
caktır. Tahmin edilen mecmu bedeli 26378 lira 75 kuruştur. Ve 
ilk teminatı 1978 lira 41 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyon· 
da görülebilir. İıtiyenlere 132 kuruş mukabilinde şartnamesi ve· 
rilir. isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde ve 

Teklif mektubları 2490 sayılı kanunun tarifatı daireainde ha
zırlanacak ve 16-11-936 pazartesi günü saat 15e kadar makbuz 
ınukabi1inde Muğla İlbaylığına vereceklerdir. 

Daha fazla ir.ahat almak istiyenlerin Muğla Nafıa Müdürlüğü
ne müracaat etmeleri ilin olunur. 

• • • 
Muğlada Cumhuriyet meydanında yaptırılacak Atatürk anıt 

ka idesinin 1055 liı-a 47 kutliŞ keşif bedelli temel: ve moloz inşaatı 
ve 3191 lira 94 kuruş keşif bedelli ince yonmataş çıkarılması ki 
ceman 4247 lira 41 kuruş keşif bedelli inşaat açık eksiltmiye ko· 
nulmuştur. 

Eksiltme 16-1 l-~36 pazartesi günli saat 14 te İlbaylık maka· 
kamında loplanacak Vilayet daimi Encümeni tarafından yapıla· 
caktır. 

Muvakkat teminat 318 lira 56 kuruştur. 
İstekliler eksiltme, fenni ve! Bayındırlık işleri genel şartname

lerini ve buna müteferri diğer evrakı Muğla Nafıa Müdürlüğün· 
de görebilirler. 

Ekıiltmiye girmek istiyenler bu gibi işleri evvelce yaptıklarına 
dair ehliyet vesikası göstereceklerdir. 

Vilayet Nafıa Müdürlüğünden vesika almak iıtiyenler ihaleden 
en az sekiz gün evvel resmen müracaatle ehliyet vesikası ala· 
caklardır. 

Daha fazla izahat almak istiyenlerin Muğla Nafıa Müdürlüğü
ne müracaat etmeleri ilan olunur. 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

20.11-93(} cuma günü saat 15 te İstanbulda Nafıa Müdürlü
ğünde 3965 lira keşif bedelli Halkalı Ziraat Mektebi tamiratı a· 
çık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele. Eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni 
şartnameleri, proje, keşif hülasasile buna müteferri diğer evr,ıtk 

dairesinde görülecektir. 
Muvakkat teminat 298 liradır. İsteklilerin teklif mektublarını 

ve en az 3000 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair ıröııterecek· 
teri veıaik üzerine Nafıa Müdürlüğünden almış olduğu müteah· 
bitlik ve Ticııret Odası veıikalarile 20-11·936 cuma günü aaat 15 
te Nafıa Müdürlüğüne gelmeleri. 

3-A\akineler, Motörler, sair teferruatı 
~--

Adana Tohum Islah istasyonu Pamuk Üretme Çiftliği 
Mndürlüğünden: 

l Kapalı zarf uıulile eksillmf:ye konulan Adana Tohum lı-
lah İstasyonu Pamuk Üretme Çiftliğine aid bir aded Dizel motö· 
rünün 26-10-936 tarihine teaadüf eden pazartesi günü fiatlar ko· 
misyonca haddı layık görülmediğinden sözü geçen motör eksilt· 
me kanununun 40 ıncı madd ... sine tevfikan pazarlıkla alınacaktır. 

2- İsteklilerin 13-11·936 gününe tesadüf eden cuma günü 
saat 15 e kadar Adana Ziraat Müdürlüğünde müteşekkil komis· 
yona 2490 sayılı kanunun tarifah dairesinde ve katalok ve bro· 
şürlerile birlikte müracaat etmeleri ilin olunur. 



PİASA HABERLERİ 

(1 inci sahifeden devam) 

Türk tarife numarası 

31, + 71 C (Ziraat Vekaleti 
müsaadesile), 8.<), 98 A , 102, ex 
112 yalnız band halind~ ta'ıir 
bezleri ve torbaları. maki ne 
kolanları ve kartları , 132 B, + 
ex 218 (Gümrük ve İnhisarlar 
Vekaleti müsaadesile), 230, ex 
295 yalnız ağaçtan her nevi do
kuma tezgahı ve akümülatör 
mücerriUeri ve aksamı, 330, 
335 339 (Gümrük ve ınhi-
1arlar Vekaleti mÜHadesile ), 
349,-t 359 (ıktisat Vekaleti mü 
saadesile), 366, 367, 368, 369, 
ex 370 B parlak (merserize 
kuarlı, kasanız veya boyalı 
(tek ve}'.a daha ziyade telli) pa

muk ipliği ( yalnız 20 numara 
dan yukarı olanlar), 371, 372, 
380 B (kasarlı, kasarsız veya 
boya), 417, 4t3, 444, 445, 446, 
449, 452, 453, 454, ex, 471 yal
nız tasviye toprağı, kaulin, 
flospat ve ateş toprağı . 477 D, 
+ 481 C (iktisat Vekaleti mü
saade.ile), 489, 501 . 519, 520 
A, 523, 524 B, 526 C, 527, 529 
un tamamı bunlardan yalnız A 
pozisyonu (İktisad Vekaleti 
müaaadesile), 530, 531, 533, 
536, 538, 539, 545, 546, 551 B, 
M2, 555 A, 557 A, 558 H, 565 
574 B, ex 577 B, ex 579 B, 
yalnız pasta ve krem tübleri 
ve tıbbi müstahzarlara ait ya
zılı, yazısız, boyalı, boyasız 

kapsüller, 606, 607 Dl 607 Hl, 
607 Z, 617 B, 617, 618, 619, 
632, + 634 (İktisat Vekileti 
rnüıaadeaile), €45 Gümrük ve 
İnhisaslar Vekaleti müsaadesi
le), 649 lİktisat Vekaleti müsa
adeaile), 651 (İktisat Vekaleti 
müaaadeaile), 652 (İkt!sat Ve
kllleti müsaadesile), 653 A, 657 
(iktisat Vekaleti müsaadesile), 1 
+ 658 (iktisat Vekaleti müsa 
a d e s i l e), + 661 {İkti-

sat v e k a 1 eti müsaadesile) 1 

663, 664 (Ziraat vekaleti mü
aaadesile 665. +666 !İktisat ve
kaleti müsaadesile). 666 l 666 2 

A, B, C, D, 15 kilodan z:yade 
(iktisat Vekaleti müsaadeFile), 
667 Al, 679, 694 C 2 (İktisat 
vekaleti müsaadesile), 697, 702. 
D, 703, A, 703 B, 703 f', 
704, 706, 707, 709 B 710 H, 

711, H, 711 V, 712 A, 725 H, 
754 T, 757 B, + 760 (Sıh-

hat ve İçtimai Muavenet 
vekaleti müsaadesile ), 782, t 
815 B (Sıhhat ve İçtimai Mua
venet vekaleti müsaadesite), 
853 tamamı dahil olan bu mad· 
denin B. pozisyonu {Sıhhat ve 
içtimai Muavenet vekaleti müsaa.l 
deıile), 859, 861. 

İkinci liıte ile ingilterede ten-
zilata tabi eşyayı ve bu tenzilatın 
niıbetlerini gösteren uçuncü 
liıte de gelecek ilavede neşro
lunacaktır. 

Fransız Kor.tenjanı 

Fransanın 1936 yılı 4 üncü 
3 ayı için tahsis ettiği konten
janlardan meri anlatma muci
bince memleketimiz hiaaeıine 
düten miktarlar aşağıda gös-
terilrnittir: Kental 

34 A Yumurta 650 
ex 34 B Yumurta akı 250 
ex 34 C Yumurta sarısı 

70 
72 

80 

Şekerli 
Şekersiz 
Tane arpa 
Mııır: 
Doğrudan doğ-

50 
250 

30.000 

ruya itlaal 25.000 
M uvak. kabul 25.000 
Bakla 32.000 
Faıulya J.750 
Mercimek 2.000 

ex 84 A Elma, armut 1.600 

(Devamı 3 üncü aabifede) 

4 -Elektrik, Havagazı- Kalorifer Tesisat ve Malzeme ı 

İzmir Müstahkem Mevkii Satma ima Komisyonundan: 
Müstahkem mevkiin göstereceği yerlerde yaptırılacak olan 

38939 lira 4 kuruş bedeli keşifli telefon hatları kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. İhalesi 19-11 ·936 perşemİ>e günü saat 16da · 
İzmir kışlada Mst. mevki satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Teminat akçesi 2920 lira 46 kuruştur. Keşfi şartnamesi ve planları 
ancak komisyonda her gün görülebilir. Eksiltmeye iştirak edecek
lerin Ticaret Odasında mukayyet oldukları şart olduğu gibi laa
kal bir hafta evvel bu işin ehli olduklarına dair Nafıa fen heye
tinden vesika almaları ve bu vesikaları komisyona ibraz etmele
ri lazımdır. Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3üncü maddelerile şartnamesinde yazılı vesikaları ilk teminat 
makbuz veya mektubları ile teklif mektublarını ihale saatinden 
en az bir saat evvel komisyona vermiş bulunmaları . (Tehir) 

İstanbnl Bslediyesinder.: 
İlk öğretim ispekterleri dairesine bağlı büroların birleştirilme · 

si için lüzumu olan 6 tane telefon makinesi konması pazarlığa 

konulmuştur. Bu iş için W6 lira 22 kuruş fiyat tahmin olunmuş
tur. Evrakı encümen kaleminde görülebilir. İstekliler 22 lira 22 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 6-11-936 
cuma günü saat 14te Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

. 5 - Mahrukat - Benzin - Makine yağları ve saıre 

Kırklareli Tüm satmalma komisyonundan 

Kırklareli Tüm ihtiyacı için kapalı zarf usulile 25 ton benzin 

alınacaktır. Beher kilosunun muhammeıı fiatı 34 kuruştur. Tutarı 

8511 liradır. İlk teminatı 637 lira 50 kuruştur. Şartnames i Tüm 

satınalma komisyonundadır. İhalesi 20-11 ·93() cuma gi.ınü saat 15 

tedir. Talip olanların ihale saatinden bir saat evvel teklif mek
tublarını komisyonumuza vermeleri. 

Istanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Çatalca Müı!. mevki için HXl ton lave kömürü 5 11-936 per· 

şembe günü saat 14 de açık ekııiltmc suretile alınacaktır. Mu · 
hammen tutarı 1500 liradır. Şartnamesi komisyonda görülebilir 

İsteklilerin 113 liralık ilk teminat makbuz veya mektublarile be

raber Fındıklıda komutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri . 

Devlet Demiryolları ve Limanları isletme U. İdaresind t.n: 

15000 kilo yakımlık zeytinyağı 7200 lira tahmin bedeli üze
rinden !9· 11-9.16 perşembe günü saat 15 te Haydarpaşada gar 
binası dahilind~ki 1 ci işletme komisyonu tarafından kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur . 

Bu işe girmek isteyenlerin 540 liralık muvakkat teminat ile 

2490 sayılı kanunun 4 ünce maddesi mucibince bu işe girmeye 

manii kanuni bulunmadığına dair beyanname ve ehliyet vesika

ları ile teklif mektublarını muhtevi zarfların ekıiltme günü sa· 

atindan bir saat evvel komisyonda bulundurmak üzere ya bizzat 
veya teahhütlü mektupla komisyon reisliğine gönderm~leri la
zimdır. Bu ite ait şartnameler H&ydarpaşada lci işletme komis
yonu tarafından parasız olarak dıtgıtılmaktadır. 

Adli Tıp işleri Genel Direktörlüğün den: 

Beher ton muhammen 22 lira 50 kuruş bedelle 50 ton Türk 

Antrasiti şartları veçhile açık eksiltmeye konmuştur. 

Açık eksiltme 19-11-93tl perşembe günü saat 15 te Soğukçeş
mede Adli Tıp İşJeri Genel Direktörlüğü dairesinde yapılacaktır. 

isteklilerin yüzde 15 teminat parasını İstanbul Muhasebeciliği 
veznesine yatırarak mezkur gün ve saatte makbuzu ile birlikte 
müracaat etmeleri. 

6-·Mensucat - Elbise - Kundura Çanı aşır v .s. 

lstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Askeri Baytar Okulu için 1000 kilo yataklık yün Tophanede 

satınalma komisyonunda 6·11·936 cuma günü saat 15,30 da pa 

zarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 850 liradır. ilk teminatı 63 li· 
ra 75 kurustur. Şartume ve nümunesi komisyonda görülebilir. 
isteklilerin betli saatte komisyona gelmeleri . 

• ... 
Konaervatuar yatı kısmı için elbise, iskarpin, havlu v. s . alı· 

nacaktır. Bak: lıtanbul Belediyesi İlanlanına. 

7-Müteferrik 
• • 

Fatih tamir garajı için 241 kalem etya alınacaktır. Bak: İı
tanbul Belediyesi haalarına. 

b) M Ü Z A Y E D E L E~ 

1-Miiteferrik 

lstanbul Altıncı İcra Memurluğundan: 

Bir borçtan dolayı mahçuz olup hu kere paraya çev~il~ 
karar verilen çelik boru, pirinç boru, bakır boru, demır ffl' 
dökme boru, grafit payende borusu, lastik spiral, bakır it ~ 

'Of'ır 
payende borusu, civatalar ve sair demir, çelik malzemei 1 'ıı" 
ve tevabii ve aksamı 7-11-936 saat 9 dan 10 a kadar Gal•,dl" 
Mahmudiye caddesinde 64-79 numaralı mağazada ıon açık ~ •• ..M 
ma suretile satılacağından talihlerin yevmi mezkürde mabaJll"'" 
bulunacak memurine müracaatleri ilan olunur. 

2-Emlak 
Bursa Kaplıcaları 

Türk Anonim Şirketinden: oJ' 
Şirketimize aid olup Bursa Çekirge caddesinde her türlil ~ 

for ve fenni tesisatı haiz (Çelik Palas Hotel-Banyo) ıu idi' 
?1obilya ve takımlarile birlikte uzun müddetle icara verilece .,JJ 
isteklilerin gerek işletme tarzı ve gerekse bedeli icra hak~ 
yapacakları teklifleri 15 kanunuev .. el 936 tarihine kadar tir "" 
Bursadaki merkezine bildirmeleri. Hu• 

Emlak ve Eytam Bankasından: 

Esas No.11 
409 

Mevkii ve Nevi Depozito 
Büyük Çarşıda K&lpakçılarda 
102 No.l•ı dükkan. 

420 427 Maçkada Silahane caddesinde 

60 Jirl 

Silahane karşısında 1-1 7 No.lu gazino 66 Ur• 
Tafsilatı yukarda yazılı yerler bir yahut 3 ıene müddetle ~ 

raya \eritmek üzere açık arthrmaya konulmuttur. 
İsteklilerin ihaleye müsadif 13-11-936 tarihine müaaclif c 

günü saat IOda şubemize gelmeleri. 

Müzayede ile satış 

Toprağının kuvvei inbatiyesi ve kömür istihaalatı ile me 
ormanı bulunan Kurddere çiftliği Silivri icra Memurluğunda 
tışa çıkarılmıştır. Birinci arttırması 14-11-936 da ikinci arttır 
30-l l-936da yapılacaktır. Almak isteyenlerin arttırma günleri 
livri icrasında bulunır.aları menfaatleri icabıdır. 

Emniyet Sandığından: 

Mevkii Cinai Numarası 

eski yeni 
muhammea 

kıymeti 

Kadıköyünde Zühlü paşa ma
hallesinde Bağdat caddesinde Köşk 18 128 19000 

Evsafı : 

Ahşaptır 24 oda 3 sofası Banyosu vardır. Terkoı ıuyu 
ve havagazı tesisatı vardır. Ayrıca üstü odalı arabalıtı 
lan ve cesim bahçesi vardır . 

Bakırköyünde Sakızagacında 

Leon sokağında. Ev 

Evsafı : 

5 9 1000 

Kısmen kagir ve kısmen ahşaptır. 6 oda ve 2 ıofaaı 
trik tesisatı ve bir miktar bahçesi vardır. 

--------------------------~ Üsküdarda İcadiyede eski 
Karabet yeni Kurt çelebi 

sokağında Ev 6Mü 70.72 1000 
Evıafı : 

Ahşaptır. 11 odası ve büyük bahçesi vardır . 

Şchzadebaşında Kalenderha-
ne mahallesinde Kemeraltı 

caddesin..fe. Ev ~ 37 2000 

. t " te .. ıa ı 

Evsafı 

Kigirdir. 8 oda 3 sofalıdır. Terkoı ve elektrik 
bir mıktar bahçesi vardır. 

--------------------------------------~ Bakırköyünde Zeytinlikte Taş-
odalar sokağında Ev 4,6,84,6,8 

Ev .. fı : 
Kigirdir. 7 şer odası elektrik tesiaatları ve bir 

leri vardır. 

Mevlevihane kap11ında Mima
racem mahal!eıinde Mevlevi-
hane caddesinde Ev 

Evaafı: 

75 109 

4700 

Ahşaptır . 5 oduı ve sofa11 ve elektrik tesiıab vardır. 
çelidir. 

Üsküdarda Hacı Heına hatun 
mahalleıinde Cami sokatında. Ev 7Mil. 13 1 soO 

Evsafı : 

Ahşaptır. 6 odası ve kuyusu vardır. 

Kadıköyünde Tuğlacıbaıı ma-
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MÜNAKASA GAZETESİ 

halleıinde Hamdi bey sokağı Köşk l2Mü. 13, 15 1100 
Evsafı : 

Ahşaptır. 7 odası mutfağı ve sair müştemilatı ve sarnıcı 
dır . Bahçesı geniştir. 

İhale bedelinin yüzde 20 si ikraza kalbolunabilir. 

var· 

Sandık malı yukarda adresleri yazılı eınlak 27 t. sani 931i ta
rihine düşen cuma günü saal 14 den. rn ya kadar Sandık Bina· 
sında açık arttırma ile .satılacaktır. lsliyenlerin biçilen değerin 
yüzde ıo u nisbetinde pey akçesi yatırmaları ger~ktir. 

3 -

İstanbul Belediyesi ilanları 

Fatih tamir garajı için lüzumu olan 241 kalem eşya 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bu malzemenin 
hepsine 5775 lira 20 k'Jruş fiyat tahmin olunmuştur. İs
tiyenler şartnameyi parasız olarak levazım müdürlüğün
den alabilirler. Eksiltme 20-11-936 cuma günü saat 16 1 rk alı ını 
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(2 inci sahifeden devam) 

İthalatı kontrol 

Hayatı ucuzlatmak için hüku· 
tı\ctin tedbirler alacağı bildiril
tı\işti. Bu tedbirler arasında it
~alatın da, ihrac,.t gibi, kont· 
tolu vardır. Bir ithalatı kont
tol kanunu yapılacaktır. 

f)ahilde iıtihsal edilen mad
deleri ucuzlatmak için istihsal 
llrttırılacaktır. Hariçten gelen 
ltıaddelere gelince, benzeri 
ltıernlekelte kuruluncaya kadar 
en a:r; mutavassıt elden geçe
rek ucuz girmeli temin edile· 
Ctktir. Türkofisin hariçteki 
tncrnurları bununla meşgul ola· 
~aklırdır. İthal edilecek mallar 
•çin ithal şahadetnanıesi verile
~tk, sigorta ve nakliye masraf-
ar, hesap edilecektir. 
. liükumet bazı ithal maddele· 
tınin f' "k •atını zaman zaman yu -
~titan kimselere karşı mücade· 
cc kllÇıcık, tröstlerin önünü ala
a tır . 

~~~~~~~~!!!!!!'::~ 
lrntiy h'b' . ı . az sa ı ı ve yazı ış erı 

Direkt" .. 1 ·ı G' . oru: smaı ırıt 

11~aıld ~ . 
ıgı yer: ARTUN Basımevı 

Calata Billur sokak No. 10 

dar daimi encümene vermelidirler. (Bl 378 

Cinsi 

* . "' 
beherinin muham. bedeli İlk 

teminatı 

40 adet yün fanile (kazak) 260 kuruş) 
80 

" 
frenk gömleği 190 ,. ) 

140 ., yüz havlusu 40 " ) 61 lira 
160 çift çorap 27 tt ) 74 kuruş 
120 adet mendil 15 

" 
) 

1500 metre amerikan bezi 30 ,, ) 

80 çift iskarpin 5 lira 30 lira 

40 takım elbise( ceket pantalon ve kasket) 181- 54 lira 

Konservatuar yatı kısmı için lüzumu olan yukarda cin· 
si yazılı eşya 3 kısma ayrılarak ayrı ayrı açık eksiltme
ye konulmuşlardır. Şartnamesi ve nümunesi levazım mü
dürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 numarala kanunda 
yazılı vesika ve hizalarında yazılı ilk teminat makbuz ve
ya mektubile beraber 20-11 ·936 cuma gunu saat 14te 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) 379 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1- İstanbul Başmüdürlüğü için tip ve eb'adı şartna

mesine bağlı listede yazılı 5772.32 lira muhammen bedelli 
21 .l kalem mobilyanın imali kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmu.ştur . 

2- E~siltme 10-11 ·936 tarihine rastlıyan salı günü saat 
15 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 433 liradır. 

4- İsteklilerin, eksiltmeye girebilmeleri ıçın ihale gü· 
nünden en az üç gün evvel İnhisarlar inşaat şubesine 
müracaat edip bu gibi işleri muvaffakiyetle yaphklarma 
dair vesikalarını ibraz ederek ayrıca vesika almalara la
ıımdır. 

5-- Bu işe aid şartnameler parasız olarak her gün 
Lcvcızım ve Mübayaat şubesinden alınabilir. 

6- Teklife aid kapalı zarflar ihale günü en geç tam 
saat 14 de kadar yukarda adı geçen Komisyon Reisliği
ne makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. (2460) 366 3.4 

f ratelli S P ER CD 
------------

Galata Gümrükleri karş11ında 

Hürdaverdigar Han. 

Telefon: 44792 

Amsterdam · Kompani Roıal 

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

teş. 936 

U L YSSES vapuru 2'l·3 l 1 ci 
teşrin 936 

Nerlandez kompanyasının 

nehri vapurları limanlar için 
hususi ve seri ıef erler . 

Bütün limanlar için Neer· 
hndez Kumpanyası ile anlaşıl · 
mak sur~t~le bütün dünya li · 
manları ıçın doğru konfİmen· 
tol ar verilir. 

İTHALAT SERVİSi 
Amsterdamdan 

vapurlar. 
BACCHUS vapuru 
UL YSSES vapuru 

beklenilen 

19·10-936 
20-10-936 

Nippon Yusen Kaisha 
JAPON VAPUR KUMPANYAS 
Yakohama, Kobe, Singapur, 

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

Pire, Marsilya, Liverpool ve 
Glaskov. 

(doğru ve aktarmuı:ı) 
LIMA MARU J8-l 1 ·93fl 

------~ ____ ..._~--- ..._......._ ·-- ... __ .. ___ ... 

Sayfa 3 

Yardımın azı ço~u olmaz 
Yardımın azı çoğu olmaz. Her ferdin Hava davasına 

gi)stercceği ilgiden az çok bir fayda çıkabilir. 
Herşeyi devlete bırakma. "Devlet yapsın., diy.? bir 

yana çekilmek doğru değildir. Devletle ulusun el ele 
vererek başaracağı işlerin en başında Havacılık vardır. 

Uçak," Uzman, Alan, Hangar, Benzin, Yağ .. ,,Havn· 
cılık" deyip geçmeyiniz. Bunlar her gün binlerce lirayı 

emiyor. Yardımın arka mı keserek başladığımız işi ya· 
rıda bırakmış oluruz.. 

Türk Hava Kurumu 

DENİZ POSTALARI 

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

Beklenen vapurlar 

MERANO Çarşamba 4-11 saat 

7de Cenova, Napoli, ve Pire 
den 

AVENTINO Çarşamba 4-11 

saat 7de Tuna, Köstence, 
V arna, Burgazdan 

ALBANO Perşembe 5-11 saat 

toda Trieste, Venedik, Brin
dizi, Pire, İzmir ve Selanik· 
ten 

BOLSENA Cumartesi i - 11 saat 
7de Batum, Trabzon. Sam· 

sun, Varna ve Burgazdan 

CILlCIA Pazar 8-11 saat IOda 

Köstence, Varna ve Hurgaz· 
dan 

CEJ.10 Çarşamba 11·1 l saat 
12de Trieste, Venedik, Brin 
dizi ve Pireden 

ABBAZIA Çarşamba 11-11 saat 

IOda Trieste, Venedik, Brin· 

dizi, Selıinik ve Kavalladan 

CAMPIDOGUO Perşembe 
12-11 saat 7de Cenova, Nn
poli ve Pireden 

ASSIRJA Perşeınb~ 12- 11 ııaat 
7de Tuna, Köstence, Varna 
ve Burgazdan. 

QJURINAL çarşamba 18-11 saat 
9 Trieste. Venedik, Brindi· 
zi, Pireden. 

SERANO çarşamba 18-11 saat 
7 Tuna, Köıııtence, Varna, 
Burgazdan. 

SPARTiVENTO çarşamba 18-
11 saat 7 Cenova, Napoli, Pi
reden 

İSEO perşembe IH-J 1 saat IO 
Trieste, Venedik , Brindizi, 
izınir, Selanikten 

ALBANO cumartesi 21-1 l sa
at 9 Batum, Trabzon, Sam· 
sun, Varna, Burgazdan 

KAMPiDOGLİO pazar 22-11 

saat 7 Köstence, Varna , 
Burgazdan 

CELiO çar,amba 25· l I saat 9 
Trieste, Venedik, Brindizi , 
Pireden 

CALDEA çarşamba 2..5- 11 saat 
IO Trieste, Pire, Selanik, 
Kav aladan 

ABBAZİA perşembe 26· I 1 sa
at 7 Tuna Konstanza, Var
na, Burgazdan 

A VENTİNO perşembe 26· J 1 
Mat 1 Genova, Napoli, Pire
den 

Hareket edecek vapurlar 

MERANO Çarşamba 4-11 saat 
16 da Burgas, Varna, Kös
tence, Sulina, Gnlatz ve Braila 

A VENTINO Çarşamba 4- 11 saat 
17 de Pire, NapoJi, Marsilya 
ve Cenovn 

ALBANO Perşembe 5-11 saat 
17 de Burgas, Varna, Kös· 
tence, Novorossisk, Batum, 
Trabzon, Samsun. 

QUIRINALE Cuma Cı-11 aat 9 
Galata rıhtımından Pire, Brin· 

dizi, Venedik ve Trie te. 

ASSIRIA Perşembe 12-11 saat 

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 
18-11 saat 17 Burgaz, Varna, 

Köstence, Sulina, Galatz, ve 
Braila. 

QUIRINA1..E Perşembe 19· 1 I 
saat 20 Galata rıhtımından 

Pire, Brindizi, Venedik ve 
Trieste. 

ISEO Perşembe Hl· l I saat 17 
Burgaz, Varna, Köstence, Q . 

dessa, Batum, Trabz<>n, Sam· 
ıun. Varna, Burgaz. 

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

CAMPJDOGLIO Pazartesi 2.:ı · 11 
saat 12 lzmir, Selanik, Pire, 
Palras, Napoli, Mar ilya ve 
Cenova. 

CALDEA Çarşamba 25-l 1 saat 
1 i Burgaz: Varna, Köstence. 
Sulina, Galatz ve Braila. 

CELIO Perşembe 26·1 I saat 20 
Galata rıhtımından Pire, Brin

dizi , Venedik ve Trieste. 

AVENTINO Perşembe 26-11 
saat 17 Burga:ı., Varna ve 
Köstence. 

ABBAZIA Perşembe 26-11 saat 
17 Kavalla, Selanik, Volo, Pi
re, Patras, Santi-40, Brindizi, 
lnconn. Venedik ve Trieste. 
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Construction-Reparation-Travaux Publi esi 
-Materiel de Construction-Cartographie 
Reparation ecole Agricole Halkali. 
Travaux rı-latifs iı la conııtrı ction du socle de la 

statue d' Ataturk. 
Constr. d'un penıionnat (ecole primaire) a Keuydjcyiz. 

lnstallation et Materiel d'Electricite, 
de Gaz, de Chauffage Central 

3965 - 298 - Publique 
4247 41 318 56 

" 
13348331001 12 Plı~ach. 

Dir. Travaux Publics lstanbul. 
Com Perm. Vılayet Moughla. 

,, 

lnstallatiorı de lignes telephoniques aux lieuıc indi- 38939 04 2920 46 Pli C'aclı. Com. Ach. PL:ıC'C' Forte lzmir. 
qucs par le commandement (aj.). 

1 

T elefone: 42425 

Boite Po~ N. 1261 

Adresse T eleıraphiqu• : 
lıtanbul - MÜNAKAS~ 

Cahier des Charges 1 Date 

Dir. Travaux Publics Moug-hla. 

,, 

20·11-36 
16-11-36 

16-11-36 

19-11-36 

t6 

16 ...... 

lnstallation de 6 appareils telephoniques pour les 296 2J 22 22 Gre iı gr(· Com. Perm. Municipalitı" latan bul. Dir. Econom. Municipalite lstanbul. 6-J 1-36 t4 
bureaux inspectorat instruction pu blique. 

Combustible - Carburant-Huiles 
Benzine : 25 tonnes. 

-----·~------··-------------------..._ ______ , _________________________ __. 

Cam. Adı. Division Kirklar~li. 

.-/ 

20-11-36 ıs ...... 
Huile d'olives pr. combuıtion : 15,000 kilos. 
Charhon lave : 100 tonnes (pr. Tchataldja). 
Anthracite turc : 50 tonnes . 

8511 -
7200 
1500 -

L 22,5 la t. 

637 50~ Pli caclı. 
540 - " 
113 - Puhlique 

% 15 " 

1. Com. Expl. Ch. Fer Et. H. pacha. 
Com. Aclı. Comm. lst. Findikli. 
Dir.Serv. Ml'dico·UgalSoghoukfch. 

19-11-36 
5-11-36 

19-11-36 

ıs ...... 
14 ...... 
ıs ..... 

Habillement - Chaussures et Materiel. 

Une malencctntreuse er re ur typographique a f ait glis
ser dans notre No. d'hier en regard d'une four
niture pour la Municipalite J'Istanbul la mention: 
"Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara,,. Les lcc· 
teurs ont sans doute rectifie d'eux·memes. 

Escarpins : 80 paires. L. 5 la p. 
Flanelles laine 40 p.- Chemises: 80 p.- Serviettes 

pr. visage: 140 p.- Chaussettes: 160 p. Mou-
choirs : 120 p. - Americaine : 1500 m. (pr. in· 
ternat Conservatoire). 

Costumes complets avec casquette : 40 p. L. 18 lap. 

Machines, Moteurs, Accessoires 

Moteur Diesel : 1 p. \pour la ferme ae culture du 
coton Aaana) (aj.). 

Divers 

30 
61 74 

54 -

Publique Dir. Economat Municipal. lstanbul 

" " 

" " 

Grc n gre İ Direction Agricole Adana. 

Dir. Economat Municipal. lstanbul 

" 

" 

20-11 36 
20-11-36 

20-J 1-36 

13-11-36 

Materiel pour le garage de reparation de Fatih: 
241 lotıı . 

5775 2 433 14 Pli cach. Com. Perm. Municipalite lstanbul. Dir. Economat Municipal.lstanhul. 20-11-36 16 

Laine pour matelaa (pour l'Ecole des Veterinaires 
Militaires). 

850 63 75 Grc a grc Com. Ach. lntend. Ist. Tophane. 

8) Adjudications a la surenchere 

Tuyaux en acier, laiton, cuivre, fer, fonte-plaques 
de cuivre et d'aluminium, boulons, ete. 

lndustrie - Finances - Commerce 

Le ble 
La cote du ble est a la baiHe depuis septembre oü 

la recolte a commencc a e're rentree. Elle couvre leı 2 
millions de tonnes necessaires a la oonsommation inte· 
rieure et laisse disponibles pour l'exportation, cette an
ııaee, 700 a 800 mille tonnes. Cette abonaance permet 
aux minoteries et silos d'lstanbul de constituer de grands 
approvisionnements. Le ız-ouvernement d'autre part n'ayant 
pas •pporte des reıtrictions a l'exportation, le marcht· 
compte pouvoir facilement exporter les stockı 

Le regleınent des avoirs des exportateurs 
d' oeufs en Espagne 

La Banque Centrale de la Republique vient de rerler 
aux nefOCİants exportateurs d'oeufs, en base du Coure de 
la peseta, au moment oiı les transactions ont ete op~rl-... 
De cette façon, ils n'ont su:bi aucune perte. 

64-79, rue Mahmoudie Galata. 

Notre commerce avec l'Europe Centrale 
Les exportationı que nous faiıons en Furope centrale 

par voie de Constantza, augmentent. 
En aout. ces exportations on t ete de 1.210 tonneı et 

en septembre, de 1325 tonnes. 
Parmi les artides export~s. i 1 y a lieu de citer : 

Oeufı 

Noix 
Tabac 
Figues 
Noisettes 
Tapiı 
Cesame 
Pommes 
Boyaux 
Poissons 
Chataignes 
Blc 
Pistacheı 
Articles divers 

Tonnes 
497 
17ö 
120 

7 
118 
66 
71 
40 
64 
10 
5 
5 
1 

100 

6·11-36 

6me Bureau Executif lıtanbul. 

1 
7·11·36 19-1 

Anciena et nouveaux exportateun 
En consequence de la loi sur le contrôle deı exporl' 

tions et la defense des falsifications ceux de nos e"P": 
tateurs qui exerçaient leur metier des avant 1936, ıe 
enregistrer au Ministere de l'Economie Nationale ell 
teıtant leur qualite par des documents provenant do 
Chambre de Commerce . En vertu Je la meme loi, 
qui dı!sireraient ı'occuper des affaires d'exportation 
tenuı a la meme obliration pour obtenir une licence· 
dt•lai imparti aux premiers pour •ccomplir cette for111• 
expirait dı!jiı le ler octobre maiı a ete prolonre julMlll 
20. Le dernier ordre du Ministere est de clôturer de 
tivement leı enregıstrements mardi prochain. Les ancı 
exportateurs qui auront neılire de se faire enregistrel' 
Miniıtere jusque la, perdront leurs droits acquis et 
beront dans la condition des nouveaux exportateur•• 


