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1'Urk antrasitin yüksek 
evsafı 

Zonguldak sömikok fabrika· 
~ırı çıkardığı Türk B ntrasit 
llıüderinin rHmİ dairdt.-r gi· 

'- bazı müesıeıeler tarafından 
~tın alınmaması son zaman· 
.tda nazarı dikkati celbetmit· 
it u "b' M 1 • b · ou gı ı muesııeıe erın u 
~İt kömürden istifade ede-me
~tleri nin sebebi sırf münakasa , 
lllarınJa ıatın alınacak kö· 

111Gr için sadece (kok) kelime· 
liııin kullanılmaaıdır. Bitiabi 
t~ttrıamelerde utın alınacak 
~<lıtıür için batka hiçbir vasfın 
d<ıııulmamaaı neticesinde biraz 
•ha ucuz oldukluklarından 
~'thane kokları tercih edilmek
"dir, 
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lialbuki satın alınacak kö
'-Grlerde verdikleri kalori, bı- il 

~khkları kül. içindeki su mik-
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Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 
inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malıeme, l hita 
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Mensucat, Elbise, Kundura, Çanıa~ır v.s. 
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ilanlar, Emirler, Tebliğler: 
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Yayaların yollarda takip edeceklt.-ri iıtikaınele dair olen Bt!le· 
diye tenbihiııe aykırı hareket edenlerden bir lira maktu ınra ce 
zası alınacağı Daimi Encümenin 21 Hl 9J(j tarihli kararJ üzeı ine 
ilin olunur· 

5 İkinci Teşrin l 93G 

5 ikisinin ihaleııi IO ikinciteşrin 936 salı günü saat 15, iti 

da Vizede yapılacaktır. 
6- Şartname evvelki gibidir. fstiyenler hergün Vize utınal-

ma komisyonunda görebilirler. 
• "' . 

1- Demirköyün :Ul}()O, Alpııllunun 18700, Vizenin 20900, Pı 
rıarlıisarı~ 37200 kilo kışlık sebzesi. 

'l Eksiltmeler açık olarak ViLede yapılacaktır. 

ı 3- Hepsinin ihalesi 17 ikinciteşriıı ~.\6 salı günü aaal 15, 16 

dn ynpılacııktır. 
ı Deınirkii} Ün sebıe ııı ııhaınmt-ıı bedeli 1367, Alpulluııun 

4!11 lira 40 kuruş, Viıeniıı 548 lıra 511 kuru~, Pıuarlıiurın 861 lı· 
rıı MO kur~ştur. 

5- Demirk()yün ilk teminatı H>R, Alpullunun fiO, Pınarhiu 
rın ll!i. Vizeuin t:! liradır. 

li Şarlıı&ıııe lıerv,üıı Vize salınalma komisyonunda ~ürüla:b~-
lir. 

• • * 
İnlıi~nrl:ır U. Miidürlü)iii için arnp ve Lt.-yaz ubunu alınacak· 

lır. lfak: İnhisarlar U. Miitlürhi~iiııiin ilanlarına. 

2-İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. İdaresinden: 

L tı, kullanı'lı olup olmaması, 1 
"'Olaylakla yanabilme'Iİ gibi va '-----------------------------

Eskişehir istasyonunun nrknsıııdaki yerlere parke. karölaj, bor
dür insası fenni şartname ve mukavele projesi mucibınce 9989 
lira 2'l kuruş muhammen bedı-1 üzerinden 2()-11-H.\H perşembe 
günü saat 15 de Haydarpaşada gar binası dahilindeki Birinci 
ış\etme Komisyonu tnrafından kapalı zarfla eksiltmiye konmu•· 

tur. 

llrın da aranması lazımdır. 1 

gibi vasıflar aranacak olur-
' yerli antrasitlerin diğer 
Hin kömürlerden kat kat da-
~ yüksek evaafta olduğu 
rıdilitinden meydana çıka

'-lttır, Türk antruit kömürle
~in idi kok kömürlerile mu· 

Yese edilmiyecek yükıek va
~fları fU şekilde kıaa ve muh
•ar ifade edilebilir. 

~ '<ok kömürü küçük bir ta
/ ~ka eeklinde yakılamaz. So· 

Yı yahut ocagı kömürle ta
~•tnile doldurmak lazımdır. 
~lbuki Türk antraıiti bir ta· 
d ka halinde bile yanabilir. Sa· 
tce bu vasfın ne derece eko· 
:~tnik bir fayda temin edece· 

1 tneydandadır. 
A.di kok kömürünün içinde 

:.llcak yüzde 2 veya 3 niıbe· 
11lde idrojen olduğu halde Türk 
'dlltraaitinde yüzde 10 a kadar 1 
1 t • OJen bulunur. Bundan dolayı 
•rıtraıit kömürü kokla mukaye
~e edilemiyecek derecede ça

Uk ve kolay yanar. 
k Bu güzel kömürün verdiği 
'loriye ielince, koka nazaran 

~llıde 35-50 fazladır. Ve kokun 
dtaktivitesi l5le 30 araaında ol· 

11tu halde Türk antrHitinin 
t'•kr · · · ı tnd ıvueu ., ur. 

1 
E.aer bu va11flar ııözönüne 

: •nacak ve Türk antraaitile 
dı k k k" H •• b .. d "ı o omuru u goz en 

, likayeae edilecek oluna Türk 
et lltraıitinin kok kömüründen 

d:~• pahalı de-ail, birkaç miıli 
k a ucuı oldutu meydana çı· 
'r. 
On 11enelik yol programı 

fı ~ ıeneainde Belediy~ tara· 
llda lik n yapılmış olan on nne · 

• kanaliz.Hyon proıramı 939 
'"•ıi n'ıh t" d b" t · ola-c::,k aye ın e ı mış 

lır · liu suretle her ıene 

<D•vamı 2ci ıahifada) 

a) MÜ N A K A S A L A R 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

İstanbul Levazım Amirliği Sahnalma Komisyonundaı.: 

idareleri İstanbul Levazım amirliğ:ne bağlı müeuest.-ler için 
50 bin kHo 11panak. 25 bin kilo lalııana, 50 bin kilo pırasa, 4 bin 
kilo havuç, 14 bin kilo kereviz, 145000 kilo karnabahar, 25 bin 
demed maydanoz 19-l 1-936 perşembe günü saat 15,.lO da Top· 
hanede satınalma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapıla· 
caktır. Hepsinin tahmin bedeli 100b'2 lira 50 kuruştur. İlk temi
natı 754 lira 69 kuruştur. Şartnamesi komisyoııda görülebilir. 
İsteklilerin kanuni vesikalarile teklif mel<tublarıııı ihale saatinden 

evv~I komiıyona vermeleri. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalm:ı Komisyonundan: 

Birecik hudut kıtaatının 120 ton ununa eksiltme ~ünü 'erilen 
fiat pahalı görüldüğünden kanunun 40cı maddesi muC'ibince tek
rar ekıiltmeye konmuştur. Eksiltme 17-11 93(; tarihinde yapila-

caktır. 
Şartname evuf ve teminat eıkiıi gibidir. İsteklilerin mezküı· 

gündt" komisyona müra<'aatları. 

* • * 
l - lğdırdaki hudut kıtalarının senelik .100000 kilo vt.> Sur-

bahandaki hudut kıtalarının 300000 kilo fabrika unları kapalı :ıarf 
ile ekıiltmeye konmuşt•ır. İhalesi giinü 22-HMt36 da istekli çık 
madığından 24HO sayılı kanunun 46 cı maddesi mucibince işin bu 
ay içinde neticendirilmek üzere 23-10-9.lH dan itibart"n pazarlığa .(i') 

2 - Iğdır hudut kıtalarına ait ur.un tahmin bedeli 48 hın lira, 
ilk teminatı 3580 lira, Surbahandaki hudut kıtalarına ait unun 
tahmin bedeli 48 bin lira ilk teminatı 3580 liradır. 

3 Pazarh~ı Karaköıe-de ııatınalma koıniııyonun<iadır. 
-l Şartnameleri görmek isteyenler komiıycJııundan gc:relıi-

lirler. 
5 - lıtekliler 23-lO !:J3tl den itibaren lıer lıaııgi bir gün içinde 

komiıyonumuza müracaatlarında paıarlıAı yapılacaktır. 

'liıe Askeri Satırıalma Komisyonundan: 

Viı~ alayının 30000 kilo ııiıreti, Pıııartıiurın 294000 ki

lo kuru otu. 
2 İkiıi de pazarlık ıuretile yapılacaktır. 
3 Sığır etinin tahnıiıı Ledeli 7500 lira, kuru otun tahmin l.ıe 

deli 882l> liradır. 
4- Otun ilk tem~natı 662. ıığır et~nin 563 liradır. 

Bu işe girmek istiye.ılerin 74B lira 25 kuruşluk muvakkat 
leminatlarile ehliyet ve kanunun tayin ettiği diğer veaaikle muh
tevi teklif ınektublarını eksiltme günü ııaat 14 e kadar komiıyon 
reisliğirıe teslim etmeleri lazımdır. 

Hu işe ait şartname plan ve mukavele projeleri para11z olarak 

komisyondan dağıtılmaktadır. 

Karacabey Merinos Yetiştirme çiftliği Direktörlüğünden: 
Karacabey Merinos yetiştirme çiftliği Çeribatı mnkiiudP.ki 

azmak üzerine yapılaçak bir aded köprü inşaatı eksiltmesine ta· 
lip zuhur etmediğinden on gün müddetle eksiltme günü uzatıl
mı,tır. 

()-t l-936 tarihine ınüsadıf cuma günü saat on beşte Bursa 
Baytar müdürlüğü binasmda teşekkül edecek Merinos çiftliği in· 

şa:ıt komisyonunca ihale yapılacaktır. 
Keşif bedeli 7-190 lira 31i kuruştur. 
Muvakkat teminat miktarı 5HI lira 7!) kuruştur. 
İsteklilerin şeraiti kanuniyeyi haiz olmaları ve aününde ko

misyona m·üracaatları ilan olunur. 

3-Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

lstanbul Levazım amirliği Satınalma Komisyonundan: 
Le\ ımm amirliğine bağ\ı müesseseler için 20 aded Zonguldak 

tipi dökme soba I0-11-936 salı günü saat 14,30 da Tophanede 
satınalma komisyonunda paıarhkl:ı alınacaktır. Tahmin bedeli 
-l8U liıadır. İlk teminatı 3t buçuk liradır. Şartname ve nümune• 
si komisyonda "örülebilir. isteklilerin kanuni vesikalarile belli 

uatte konıisyonıı gelmelerı. 

Jaı1c.lnrma Genel Komutanlığı Satıualma Komisyonundan: 

Biı tanesine 750 kuruş değer Liçilen 172 battaniye 16·1 I 936 
paurle.ıi )!Ünü saat 10 da açık eksiltme ile utın alınacaktır. 

Şartnamesi komisyondan parasız alınabilecek ek11iltmeye gir
mek istiyeıılNin Hti,7!) liralık teminat mnk~uz veya banka mek
tubile belli ııün ve sanllr komi yona baş vurmaları 

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

Ankara Bölge Sanat Okulu Dirr.ktörlüğündeıı: 
Okulumuz için alınacak giyim gereçleri 26-10-936 pazart .. i 



Sayfa 2 

PİASA HABERLERİ 

{I inci sahifeden devam) 

bütçeye konulan 500 ila 750 
bin lira arasındaki tahsisat ta 
taurruf edilecektir. Bunun ye
rine on senelik bir yol progra
mı tanzim edilerek tasarruf o
lunacak paranın buna tahsisi 
için şimdiden tedbirler alın
maktadır. Kadıköy Kurbalıde
re kanalizasyon inşaatının da 
bu sene içinde ikmali takar
rür etmiştir. 

Ka seri bez fabrikası 

Kayseri-Pamuklu endüstri-

miz sahasında bir seneyi aşan 

bir müddetten beri b~yük bir 

muvaffakiyetle çalışmakta o

lan Sumer Bankın Kayseri bez 
fabrikaıı, daimi bir inkişaf i· 

çinde iyi bir randımanla faali
yetine devam etmektedir. 

Fabril..a, kendi ihtiyaçları için 
bu senenin ilk 6 ayı zarfında 
yekunu 829 bin kiloyu bulan 
yerli ham pamuk aatın almıştır. 
En yüksek alım 296.542 kilo i· 

le haziran ayında yapılmıştır. 
Fabrikanın ayni müddet zarfın
daki pamuk iıtihlaki, bu mik
tardan fazladır ve mevcut ham 
madde stoklarından temin e· 
dilmiştir. Filhakika sene başın
dan itibaren haziran ayı sonu· 
na kadar fabrikanın istihlak 
ettiği pamuk yekunu 1,211,229 
kiloyu bulmuştur. Şubat, mart 
ve niaan aylarında nisbeten 
dü,ük olan istihlak mayısta 

205,041 kiloya ve haziranda 
28.1,000 kiloya çıkmışbr. 

Ayni müddet zarfında f abri
ka 1,099,018 kilo pamuk ipliği 
imal etmiştir. İplik imalatı da 
tedricen yükselmiş mart ayında 
145,865 kilo iken, nİJanda 
152,023. mayısta 181,243 ve ha· 
zlranda 260,008 kiloyu bulmuş· 
tur. En fazla imal edilen iplik
ler 12 ve 16 numaralı olanlar· 
dır ki 12 numaralı iplik umum 
imalatın yüzde 56 sını ve 16 
numaralısı da yüzde 41. 70 i· 
ni l:efkil elmiştir. Hususi fahri· 
kalarında piyasada kasden ih· 
du ettikleri iplik buhram yü · 
zOnden fabrikanın piyasaya ip· 
lik çıkarmaaile imalatın hazi
ranı takip eden aylarda daha 
fazla yükselmiş olduğu muhak
kaktır. 

1936 yılının ilk altı ayı zar
fında fabrikanın imal ettiği bez 
miktara 6.844,495 metrodur İ
nıalitın en yüksek olduğu ay· 

· lar funlardır: Şubat 1,276,442, 
mart 1,138,557 ve haziran 1,477, 
405 metro. İmalatın en fazla 
mevki iflfal eden bez nevileri 
fertinı ve drildir. Filhakika 
t•rting umum imalatın yüzde 
44Qnü ve dril de yüzde 36,20 
sini teşkil etmektedir. Bunlar· 
dan ıonra imalatta ehemmiyet· 
li bir yer tutan bezler diyago
nal, karamandol ve kazalin~
dar, 

Fabrikada bilfiil çalışan işçi 
••yııı da tedricen yükıelmiştir. 
Kinuniaanide çalışan ifçilerin 
Y•ldinu 2147 iken şubatta 2.134, 
martta 2.167 ve haziranda 2,438 
olmuftur. 

l,çilerin büyük bir ekseriye
tini kayt& kadın ve çocuklar 
teıkil •ttiti ve bunların köyle
rindeki işleri dolayııile sık sık 
itlerini terkettikleri görüldü
tilnden ifçilerini daha sabitleş· 
tirmek ve bu ıuretle kalifiye 
itçi Y•U.tlrmek için pansiyoner 
olar.ti •k• vilayetlerden ifçi 
teda~ ek için tedbirler al-

(Devamı 3 cü sahifede} 

günü açık eksiltme suretiyle ihale!ıı mukarrer iken•edeli haddi 
layıki b.ulmadığından 5 11-9.36 perşembe günü saat4 de bırakıl· 
mıştır. isteklilerin o gün ve sanfte okullar sağışmılığmdaki ko
misyona gelmeleri. 

-'-!-·----------= ~~"'!l:r'TT:z·-1tıı9c5W 
. 

5 - ittahrukat - Benzin - Makine yağ·lrı ve saıre 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Kamyonundan: 

Maltepe Askeri lisesi için 2000 kilo hafif benzi 40 kilo kast
rol 80 kilo mobiloil yağı I0-11-936 salı günü saat15 de Tophane
de satınalma komisyonunda pazarlıkla alınacakh Hepsinin tah
min bedeli 744 lira1ır. İlk teminatı 5!) lira 80 kruştur. Şartrıa· 

mesi Komisyonda görülebilir. isteklilerin belli .atte komisyona 
gelmeleri. 

İstanbul Erkek Lisesi Satınalma Komisyou Reisliğinden: 

Lisemiz için açık eksiltmeye konulan 200 tn Tuvönan kö
mürünün itasına talip olanlar tarafından veril(! fiat gali görül· 
düğünden bu ihtiyaç 7-11-93() cumartesi günü :aat IOda İstanbul 
Kültür Direktörlüğü binasında Liseler Muhaseeciliğinde toplana
cak olan komisyon tarafından ihale edilecektiı Muhammen fiatı 
14 50 kuruştur. Muvakkat teminatı 218 liradır İsteklilerin şart
namesini görm~k için istanbul Erkek Lisesi talemine ve eksilt
me) e iştirak için Komiııyona müracaatları lü:umu ilan olunur. 

Deniz Levazım Satınalma Kc:misyonundan 

Cinsi Miktarı Tahmin bedeli l\Ünakasa günü ve saat 
Ton Lira 

Mazut 600 9600 7-11-130 saat 11 de 
Kardif kömürü 1000 11160 ,, ,, 11,30 da 

1- Tonlarile tahmin bedelleri yukarda yazılı mazut ve kar· 
dif kömürünün pazarlıkla münakasası hizaarında yazılı gün ve 
saatlerde Ankarada Milli Müdafaa v~kalei binasındaki komisyo· 
numuzda yapılacaktır. 

2- Şartnamesini görmek istiyenlerin ~r gün ve münakasaya 
iştirak edeceklerin belli gün ve ~aatte KDmisyon Başkanlığına 
m üracaatleri. 

lstanbul Komutanlığı Satmalma Komisyonundan: 

Çatalca Müstahkem mevki KomutanlıÇı ihtiyacı olan 150 ton 
kok kömürünün ihalesine talip çıkmadıtından ihalesi 15 gün u• 
zatılarak l l-l l-93fj çarşamba günü .saat 14te açık eksiltme ile 
alınacaktır. Muhammen tutarı 2..100 liradır. Şartnamesi Komisyo· 
numuzda görülebilir. İsteklilerir. 2.ıs liralık ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komiı· 
yonuna gelmeleri. 

• • * 

Teşrin ~lfi perşembe günü saat 15 de satılacaktır. 
2- Hayvan her gün alayda görülebilir. alllirlitl 
3 iateklilerin belli gün ve saatt~ Ankara Levazım 

satın alılla komiıyonuna gelmeleri. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Artbrma iksiltme 
K~misyonundan: p•· 

Leyli Tıp Talebe Yurdunda mevcut köhne 35 kalem etJ• 
zarlık suret ile satılacaktır· , l Sılr 

1- Arttırma 11 11-936 çarşamba günü saat l 4 te lstanbu 
hat Müdürlüğü binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. 

2- Muhammen bedeli 8.1 lira 21 kuruştur. 

3 ~uvakkat teminat fi lira 24 kuruştur. • .. " e f'" 
4 istekliler mezkur eşyayı ve şartnameyı gormek uzer bilfr 

atpaşa türbesi karşısında Tıp Talebe Yurdu merkeıine gele 
ler. 

5 İsteklilerin belli gün 
likte komisyona gelmeleri. 

. Denizyolları işletme Müdürlüğilnden: . tlJı 
Lfaremizce bundan evvel gümrüklü ve gümrilksüz dıy• l 0 

büyük gmp halinde satışa çıkarılmış iken bedeli liyıkı bil~~ 
madığından dolayı ayrılmış olarak, fakat cins cinıı ve .kil 
gruplar halinde yeniden ve pazarlıkla çıkarılmışbr. dtl 
. Satış 16, 17, 18 ikinci teşrin ::J3'1 günleri saat 13-17,30 a ~· .,. 
idaremiz Levazım Şubesinde yapılacaktır. istekliler şerllili. ot" 
mek için her gün Levazım Şefliğine müracaat etmelidirler. 

İstanbul Bslediyesinder.: 
Hepsine 24 lira 20 lira 20 kuruş kıymet konulan Beyol~ 

15inci Okul deposunda bulunan musluk taşı paravana, resirO ", 
yazı çerçevesi, 'f rampet vesaire eŞya olduğu yerde açık arttır~ 
ile satılacaktır. istekliler 11-11-936 çarşamba günü saat 14ten l 
kadar orada bulunacak memuruna müracaat etmelidirler. 

İstanbul Altıncı İcra Memurluğundan: 
Mal.cuz olup paraya çevrilmesine karar verilen muhtelif c~ 

ve miktarında balık iğn • leıi ile yeni lüfer, us~umru ve izdi 
' balık ağluı H-11-936 pazartesi günü saat ; 1 den 13 e kadar W 

tanbul Balıkpazarında Peynirci sokağında 14 numaralı dükki ...... 
açık arttırma ile satılacııktır. Arttırma ikincidir, almak istiye 
rin o rün ve saatte mahallinde bulunacak memuruna mürac 
ları. 

lstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
· Tophane fırınında biri kilmiş olan 2000 kilo sönmüş kömilr 
ikinci teşrin çarşamba günü saat 14 te Tophanede Satınalma 
misyonunda pazarlıkla satılacaktır. Tahmin bedeli 20 liradır. 
minatı üç liradır. İsteklilerin belli saatte komisyona gelmele•i. 

1 2-Emlak 
İstanbul Komutanlığı garnizonu içinde bulunan motörlü birlik· ı----

ler ihtiyacı olan 11 çeşit makine yağı ihalesi 15-11-936 (17 ?)salı günü 
saat 14te açık eksiltme ile yapılacaktır. Muhammen tutarı I058 
lira 75 kuruştur. Şartnamesi her gün Komisyonumuzda görül~bi

lir. İsteklilerin 80 liralık ilk teminat makbuz veya mektublarile 
beraber Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyona gelmeleri. 

6-Müteferrik 

İskan Umum Müdiirlüğünden: 

Orta Anadolu vilayetlerine yerleştirilen göçmenler içiJ1 
f,.nni şartnamesi dahilinde 2000 t? J aded pulluk imali eksiltmiye 
konulmuştur. 

Bu pulluklara ait fenni ve idari şartnameıer Ankarada iskan 
umum müdürlüğünde ve İstanbu\da iskan müdürlüğünde mev
cut olup talihler resmi tatil günleri hariç olmak üzere her gün 
saat dokuzdan on yediye kadar bu şartnemeleri alabilriler. 

2- Pazarlıkla ihalenin I0-11 ·936 salı günü saat 15 buçukta 
Sıhhat Vekaletinde hususi komisyonda yapılacaği. 

İstanbul Levazım Amirliği Satmalma komisyonundan: 
Tophane ve Davutpaşa fırınları için 180 adet tahta ııkara 

10-11-93() salı günü saat 14 de Tophanede aatınalma komisyonun
da pazarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli beher adedi 4 liradır. 
İlk teminatı 54 liradır. Şartname ve nümuneıi komisyonda görü
lebilir. isteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. . 

• • • 
inhisarlar U, Müdfirlüğü için IOOOO m. beyaz 6000 m. yeşil yağlı 

kanaviçe ve 800 kilo çember raptiyeleri için kavaliye alınacak· 
tır Bak: İnhisarlar U. Müdürlüğü ilanlarına. 

_ b) M Ü Z A V E D E L E R 
1-Müteferrik 

Ankara Levazım: Amirliii S tınalma Komisyonundan: 

1- Muhafız alayı Sv. gurubunda bulunan bir hayvan 5 ikinci 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğünden: 
Değeri pay parası 
Lira K. Lira K. 
1386 00 104 Cihangirde Firuzağa mahallesinde muht; 

198 metre murabbamda Sakabaşı camii arı.,a 
Beyoğlunda Pangaltıda Feriköy birinci kı•~; 
Yunus sokağında eski yeni 6-42 No. 4 oda ı 

1070 77 81 

1597 00 121 

435 00 33 

63 52 5 

118 20 9 

heli ve mutbah bir sarnıç ve bahçeyi m~ 
mil yarım kargir binanın tamamı, elektrik .,, 
terkoı suyu vardır. 
Cihangir Firuzağa mahalle!llinde Firuzağa caot 
şerifinden ayrı kalan 159 metre 70 santım .,,. 
sanın tamamı. 

Beyoğlunda Sarı Lutfü mahallesinde ve ıokl"' 
ğında 145 metre murabbaı Sırı Lutfü cadlil 
arsası. 

Fındıklıda Yahyaçelebi mahalleainde 
ağası sokağıuda eıki 7 No 29 metre 
murabbaında arsanın tamamı. 

Fındıklıda Yahyaçelebi mahalleıinde 
çıkmazında 7 No. h 55 metre murabbaında • 
sanın tamamı. 

Yukarda yazılı arsaların mülkiyetleri peşın para ile ve 15 ıO" 
müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 6-11-936 cuma ıl 
nü saat 15 te komisyonda yapılacaktır. lıteklilerin yüzde 7,5 ~~ 
parlarile Beyotlu vakıflar direktörlüğünde mahlıllit kale111ı 

Relmeleri. 

Şikayeti olanlara 
Ga::eft'mi:i lıenı dı•uairi resmiyı•yi ve lıem de altika• 

dar mtiı·ssesa/i /tit'cariyeyi memnıın ederek 11e illiiyac 
/arwı foma111iy/t> kaqulayacak şekilde tt'ktimıil t•ltir 
mel< içirı ı·limi:den yt'/en lıt'l' Jechıkılrlıgı yapmak/afi 
çekinmiyoruz. <iürülel'ek noksan ve Ausudan l<flıı'İ"" 
l't'll ue ya lt·l~fonla biz~ i'1/ar ı·deo•k almnelt·rihıi"t 
111inneftar olrır11:. Çtinkı'i yayemir, kail/erimizi meııı' 
un etmı·k uı· 1111·111frkele 1111ijıl olmak/11'. 
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(2 inci sahifeden devam) 

e· 
ltııştır . Bu tedbirler neticesin-

,e de işçi miktar ve kalitesinin 
~İlgide inkişafa doğru gidece· 

ji 
l!İ \ı'e kısa bir zaman zarfında 

,. fllbrikanın özlediği müstakar 
Yt m iitehassıs el emeği nr. ka· 
\>llŞacağı muhakkaktır. 

Kayseri fabrikası istihlak ve 
1 nı;1Hitının biiyük miktarlarile 
llaınuk hıtm ve mamul madde 
lliyasalarında ehemmiyetli bir 
ı-oı oynadıktan başka Kayseri · 
11in muhiti. iktisCldi ve içtimai 
•eviye.,i üzerinde müessir bır 
Yllkseltici vazife görmektedir. 

Türk Buğdayı 
Hububalıınıza bu yıl hariçten 

~azla rağbel vard\r . Ziraat Ban · 
aııı yakında ihracata başlıya

''ıtktır. Türk kömiirü de hariç
tl!ı 
l( 1 çok rağbet kazanmıştır. 
k~ınanyaya mühim miktarda 

01nür ihraç edeceğiz. 

Tiitün satışlan 
1\ °l'üti.in piyasası bugün açıldı, 
trı~rikalılar da iştirak ettiler 

"e akşama kadar H0-132 kuruş 
:,'asında mühim miktarda sa
ttı,~ oldu. Piyasa yükselmeye 
l u_teıuayildir. Tütüncülerin yüı-
trı cr .. ı .. 

o:. u uyor. 

MÜNAKASA GAZETESİ 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1- Sartnamesi mucibince 800 kilo çemb~r raptiyeleri 

için kav~lye pazarlıkla '::ltın alın 1crıktır . 
2 Pazarlık 25- 1 1-9.iti tarihine raslıyan çarşamba 

günü saat 15 tt! Kabataş ı a levazım v~ Mubayaat şubeıı:İıı· 
deki Jlını Komisyon•ında yapılacaktır. 

3 Şartnameler JJaraqz olarak her f!Ün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

4 - İsteklilerin pazadık ıçın tayin olunan güıı ve saat~ 
te yüıde 7,fi giivenme paralarivle birlikte adı geçen ko-
ıııisyoua gdıuderi lfü•.ıındır ('~fü)3) 383 1 -4 

* "' . 
I0.000 rudre beyaz yağlı k:ıneviçr. 
().000 metre yeşil yaglı , 

1 Yukarda cins ve miktarı yazılı iki kalem malze· 
me şartnamesi mucibince pazarlıkla salın alınacaktır . 

ı Pazarlık 26 11-936 tarihine raslıyan perşembe 
günü saat 15 de Kabalaşta Levazım ve Mlibayaat Şube* 

sindeki komisyonunda yapılacal<tır. 
3 Şartnameler para'>•Z olarak her güıı süzU geçen 

şubeden alınacaktır. 
4 İsteklilerin pazarlık ıçın tayin olunan gün ve sa· 

atte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikle adı geçen 
komisyona gelmeleri lazımdır. (2692) 382 1- 4 r 

• . ... 

2100 kilo arap sabunu 
800 ıı beyaz sabun 

l - Yukarda cins ve miktarı yazılı iki kaiem malzeme 
şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 Pazariık 20-1.1 -936 tarihine rashyan cuma gunu 
saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

4 - isteklilerin pazarlık iç.!n layiıı oluııan gün ve saat
' te ylizde 7 .5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen ko· 

misyona gelmeleri lazımdır . (2691) 381 l 4 

1000 kilo 40 lık 
1500 45 " 
3300 " 50 ,. 
~600 ,, GO ,, 
4600 " 70 " 

çıvı 

" 
" ,, 
•ı 

• * • 

- Yukarıda miktarı ve eb'adı yazılı 13000 kilo çivi 
nümune ve şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alına· 

caklır. 
2 - Pazarl ık t 1-11- 936 tarihine ra&tlıyan Çarşamba 

günü saat 15 tt! K:abataşta Levazım ve mübayaat şube· 
sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız alarak hergün sözü geçen 

şubeden alınabilir. 
4 - isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve sa

atle yüzde 7 ,5 güvenme paralariyle birlikte ismi geçen 
komisyona gelmeleri lazımdır . (2S09) 369 3 - 4 .. 

1 f ratelli S P ( R CD 
Galata Gümrükleri karşısında 

Hürdaverdigı'ir Han. 

Telefon: 4-17~2 

Arnsterdanı Koınpani Ho1al 

Neerlaııdez dö Navigasyoıı a 
vap(ir Aııvers, H.otterdanı, A 
mıılerdaın v~ H .. nlıurK için ya· 
kında hareket. 
BACCHUS vnpuru 19--24 lci 

teş. !MH 

U L YSS ES vıı.purıı 2H·:l 1 1 ci 
teşrin 9.16 

Nerlandez kompanyasının 
nehri vapurları limanlar i jin 
hususi ve eeri seferler . 

Bütün limanlar ıçın Neer· 
l!mdez Kumpanyaaı ile anlwşıl 
mak suretile bütün dünya li· 
manlar1 için dotru ~onı,imen· 

tol ar verilir· 

İTHALAT SERVİSi 
Amsterdamdan beklenilen 

vapurlar. 
BACCHUS vapuru 
UL YSSES vapuru 

19·10 936 
20·10·936 

=-'' ızm.--couım;:;.!lll'mtll.,.,...,~----.... -~ .. 

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

JAPON VAPUR KUMPANYAS 
Yakohama, Kobe, Singapur, 

Colombo, Süveyiş, Port·Said, 
Beyrut ve lstanbul li ına oları 
arasında doğru sef etler: 

Pire, Marsilya. Liverpool ve 
Glaııkov. 

(do~ru vı:: aktarınaııız) 
LJMA MA~U 18-11 9J4i 

Halyan Seyahat Kumpanyası 

l>ünya seyahat teşkilatı 
Götürü 1ı1cyahllt 

Otellerde oda tutulma!!ı 
Deniz yolu biletleri 
Hava yolu ,, 
Demiryolları ,, 
liagajların ıigortaaı 

italyan demir yollarında 
yüzde ~.o tenzilat 

Galata Gümrükleri karşısında 
Hudaverdiıcar han 

Telefon : -14792 

daFRATELLI SPERCO 
nell:dinde C . 1. T. ye ınilra · 

ca.at olunur. 

Sayfa 3 

l' ~ Y ardımm azı çoğu olmaz 
Yardımın azı çoğu olmaz. Her ferdin Hava dıı.vasma 

t 
~ii <ıterueği ilgiden az çok bir fayda çıkabilir 

Herşeyi devlete bırakma. "Devlet yapsın,, diye bir ı 
pn..ı Çt!kilmek doğru değildir. Devletle ulusun el ele 

~). v ~rnek başaracağı işlerin en başında Havac1lık vardır. ~r 
) Uçak, Uzman, Alan, Hangar, Benzin, Yağ . . ,.Hava· .., 

cılık 11 deyip geçmeyini'Z. lfonlar her gün binlerce lirayı 

ı
) ~ıniyor. Yardımın arkdsını keserek ba~ladığımn işi ya- ~ 

rıdct bırakmış oluruz. ~ 

Türk Hava Kurumu ~ 

'V"VVV'VVVVV'V"V'V'"~~'°"'~"~"~~~~""""~~""~~~~~l'V'\n~~,, 

DENİZ POSTALARI 

Galatd, Merkez Rıhtım Han. l'el. -t4870·7-8-9 
• .. ..-:: ... c. • 

Beklenen vapurlar ·Hareket edecek vapurlar 

MERANO Çarşamba ~-1 l saat 

7de Cenova, Napoli, ve Pire 
den 

AVENTINO Çarşamba 4-11 

~aat 7de Tuna, Kfüıtence, 

Varna, Burgazdan 

, ALBANO Perşembe 5-11 saat 

!Oda Trie.tle, Venedik, Brin
dizi, Pire, İzmir ve Seliinik
ten 

BOLSENA Cumartesi 7- 11 saat 

7de Batum, Trabzon, Sam· 

sun, Varna ve Burgazdan 

CILıClA Pazar R-1 l saat \Oda 

Köslence, Varna ve Buq.:aı
daıı 

CEUO Çarşamba 11-l 1 saat 

12de Trieste, Venedik, Brin· 
dizi ve Pireden 

ABBAZIA Çarşamba 11-11 saat 

lOda Trieste, Venedik, Brin· 

dizi, Selinik ve Kavalladan 

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

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

QIURINAL çarşamba 18· 1 I OJaat 
H Trieste. Venedik, Brindi· 
zi, Pireden. 

SERANO çarşamba 18· l I saat 
7 Tuna, Köııtence, Varna, 
BurKaı.dan 

SPARl'İVENTO çarşamba 18· 
11 sa:ıt 7 Cenova, Napoli, Pi · 
reden 

İSEO per.şembe rn- 11 saat 10 
Trieııte, Venedik, Brindiıi, 

İz.mir, Selanikteıı 

ALBANO cumarte-si 21 · l l sa
at 9 Batuın, Trabzon, Sam· 
Run, Varna, Burgaıdan 

KAMPİDOGLİO paur 'l2-l l 
saat 7 Köstence, Var na, 
Hurgazdan 

CF.LiO çarşamba 25· 1 I saat 9 
Triesle, Venedik, Briııdizi, 

Pireden 

CALDEA çarşamba 25· l l saat 
IO Trieste, Pire, Selanik, 
Kavala dan 

ABBAZİA perşembe 26·11 sa
at 7 Tuna Konstanza, Var· 
na, Burgazdan 

AVENTfNO perşembe 26 11 
• öal 7 Genova, Napoli, Pire· 
den 

MERANO Çarşamba 4-1'1 saat 
16 da Burgas, Varna, Kös• 
tence, Sulina, Galatz ve Braila 

AVENTINO Çarşamba 4-11 saat 
17 de Pire, Napoli, Marsilya 
ve Cenova 

ALBANO Perşembe 5-11 saat 
17 de Burgas, Varna, Kös-

tence, Novorossisk, Batum, 
Trabzon, Samsun. 

QUIRINALE Cuma G-11 ııaat 9 

Galata rıhtı:nından Pire, Brin· 

dizi. Venedik ve Trieste. 

ASSIRlA Perşembe 12-11 saat 

17 Kavalla, Selanik, Volo, Pi
re, Patras, Santi·-10, Brindizi, 
lnkona. Venedik ve Trieste. 

MERANO Çarşamba 18·11 saat 

17 Pire, Napoli, Marailya ve 

Genovıa 

SPARTIVENTO Çarşamba 
18-11 saat 17 Burgaz., Varna, 

Köıtence. Sulina, Galatz, ve 
Braila. 

QUIRINALE Perşembe 19-11 

saat 20 Galata rıhtımından 

Pire, Brindiıi, V enedik ve 
Trieste. 

ISEO Perşembe 19·11 uat .ı7 

Burgaz, Varna, Küstence, Ü· 

dessa, Batum, Tralız.on, Sam
sun. Varna, Burıcaz. 

ALBANO Cumartesi 21 11 saat 
17 Selanik, Midilli, 1711üı·, Pı
re, Patras. Briudiıi, Veuedik 
ve Trieııte. 

CAMPIDOGLIO Pazartesi 23· l I 
saat l2 lzmiı·, Selanik, Pire, 
l'alras, Napoli, Marııily3 ve 
Cenova. 

CALDEA Çarşamba 25-11 saat 
17 Burı~aı, Varna, Kü•tence, 
Sulina, Galatz ve Braila. 

CELIO Perşt"mbe 26· 1 I saat 20 
Galata rıhtımından Pire, Brin

dizi, Venedik ve Trieıte . 

AVENTINO Pertembe 26-11 
saat 17 Burgaz, Varna ve 
Köıte-nce. 

1 ABBAZIA Perşe:nbe 20-11 aaat 
17 Kavalla, Selanik, Volo, Pi· 
re, Patraı, Santi-40, Brindiıi, 
(neona, Venedik ve Trieste. 

1 
1 
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1 
imtiyaz sahibi ve yazı işleri 

l Direktörü: lsmail Girit 

Basıldığı yer: ARTUN Basımevi 
Galata Billur <ıokak No. 10 



•• ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOlS Ptrıı. 450 

6 " " 850 
MUNAKASA 

AlJMINISTRATION 

Yogbourtchou Han 
ler Etage, N. 3-..J 

Galata, Perchembe Baıar 
12 " " 1500 

Etranger: 1 ~ mois Ptrı. 2700 

Le N o. Ptrs. S 
Pour Ja Publicite ı'adreuer 

a l' Adminiıtralion 

\ere Annee No. 192 

Objet de l' adjudication 

Construction-Reparation-Travaux Pub\i es 
- Materiel de Construction-Cartographie 

Pavage, carrelage el construclion de bordure sur la 
placc ııe trouvant derrit-re la ~are d'Eskidıehir 
(aj.) . 

Ameublement pour Habitation et' 
Bureaux- Tapisscrie· - ete. 

Poeles en fonte type Zongouldak: 20 p . (aj.). 

Couvertuı es: 172 pieces. 

Habil\ement - Chaussurt:.!I et Materiel. 

Article~ d'habillement µour les ;ıt:ves fai.) . 

GAZETESİ 

journal Quotidien des Adjudicationı 

JEUDI 

Lieu d' adjudication. 

9989 2'2 749 25 Pli cach. l.Com, Expl.Ch FerEtatH.pacha. 

480 
P. 750 lap . 

3-l 5 Gre a gn: 
96 15 Publique 

Coaı. Ach. lntend . lst. Toph~ne. 
Cum .Acb.Coaım.G.Gend. Ankara. 

Publique Comptabilite Ecolu Ankara . 

T elefone: 42425 

Boite Postale N. 12Gl 

Adresıe Teleııraphique: 

lıtanbul - MÜNAKASA 

5 NOVEMBRE 1936 

Cahier des Clıarges O ate 

26·11-36 15 _., 

1 
~ı 

10·11-36 14 30 
16 11-36 ıo .-

----"" 

Dır. Ec. Arti et Mitien, Ankara. S·l l-36 1-1 1 

-----------------~-------- ----·---·---==-•-------~--------------·-~==-"- ·------~ 
Combustible - Carburant-Huiles 

Benzine lt~gi>r!' : 2000 kilos - Cutroil : 40 kiloı-
Mo biloil: 80 kilos {aj.). 

Mazout ; 600 tones (pour lnten<lanC'e Marine). 
Cardiff: 1000 fonnes (pour lntendance Marine). 
Coke: 150 tonne-s (pour Tchataldja ı (aj.). 
Huiles pour machine : 11 sortes (aj . ). 
Charhon toul venant : 200 tonnes (aj .). 

Divers 

744 55 80 Gre a grt Coııı. A<'h. tntend . l!it. Tophane . 

9600 

11160 1 -
2300 248 
1058 - 80 

L.14,S la t_! 218 

" 
Mini<ıt . Ot-ft-nse Nationale Ank . 

" 
Publique 1 Com. Adı. Comm. l!it, Findildi. 

" " 
,, Comptabilite Lyc?eı lstanbul. 

10-J 1-36 

7· 11-36 
7. 11-36 

11·11-36 
15-11-36 

7-11-36 

15 

11 
11 :JO 
14 
14 
10 

Grilles en boiı pour les fours Davoutpacha et Top· L. ~ lap. 

hanı~ 180 pieces (aj.). 

54 GrF a !!rF Com. Ach lntend. lıt. TophıR~. 10-11-36 

Fabrication 2000 (?) charrues pour les immigres de 

l' Anatolie Centrale. 
Cavaliers pour agrafes de cercleıı: 800 kilos. 
Canevas huil~ blanc : 10000 m.- ld. vert : 6000 m. 

(aj. ). 

B) Adjudical ion.!I it la surenchere 

Cfıeval : l tae (a Ankara). 
Eviers, paravent, cadreıı; ete. ( 15eme ecole Bey-

oghlou). 
Filetıı de peche et hameçons. 
Objets hora <l'usage: 35 lots. lFoyers etudianta en 

medecine. 
Charbon ı:teint: 2000 kiloı (four de Tophane), 

Arbicles divers (aj.). 

lndustrie -Finances • Commerce 

Les hauts-fourneaux de Karabük 

On sa it 4ue la convenlion relative ıux haut•·feur · 
neaux de Karabi.ik a t!te deja signee iı. Londres. 

Des ingenieurs des firmes anglaises chargees de cette 

grande entrepriıe, viendront prochainement. 
La Sümer Bank a commence iı. faire construire a Ka· 

ralıük fes maisonıt et les edificeı a l'usag-e des ouvrier.ıı 
et du personnel. 

Dans les premieres annees, meme si l'on doit impor· 
ter ıie l' etranger, certaines matiereı, la nouvelle induıtrio 
du fer et de l'acier rapportera au pay!I preı de neut mil· 

lions de livres 

les hauts fourneaux seront install«Es a Karabük dans 
un endroit proche de la ligne fem~e Arıkara·Zonguldak. 

En ~el end•oit, le sol eat pla;.. 

L'~4u sera fournic:: par leıt Heuveı Aras et Sovanli. 

Karalıük t'lant destinee a devenır une ville de dix 
mille lıabitants, les plans de la futuı e citf. sont dresse• 
en conse4uenı·e. 

Dan::. lt's µremit.-res anneeı.. les uııines fabriqueront 
des ra•ls, <les poutrelleı'> en feır, du fer pour construction 
en beton arme. 

Publique Miniııtere Hyg. t't Ası. So<'iıle, Dir. Etabliuement Ankau·lııtanbul. 10·11-36 15 ~o 

Grı> a g-re Cow. Acb.Ecouom.Monop. K.tache. 25-11 -36 15 
15 " " 26-11-36 
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Coııı. Ach. Dir. lntend. Ankara. 

Publique 15i-me ecole de Beyoghlou. 

,, 14, rue Peynirdii (Bılikpazar ). 

6 24 Gre a gre Direction Hygiene lstanbul. 

3 - " 
Com. Adl. lntend. lııt. Tophane. 

" 
E.conom. Expl. Liınes Maritimes 

De la Societe Anonyme Turque Milli 
Reassurance 

Les perıonnea aııııur ı'es :tupres dea Societt>s d' Assu· 
ran<'e "Turlciye Milli,, et "Phoenix de Viertne,, et qui 
voudr•ient profiter de la decision priııe par le rouverne
rnent pour continuer leur a11urance dans les conditions 
publit-t-ı par l' Agence Anatolie, afin de ne pas etre le· 
ııees danı leura interets, ıont inviteeı a s'adre11er a par· 
tir du 3 novembre 1936, personnellement ou par lettre 
recommaııdee, au bureau installf srecialement a cet effet 
par la ,,Milli Reaasurance", au No. 12 du Turkiye Han, 
!IİI deı rit-re la Nou ve ile Poste a lıtınbul, jusqu' au 
24-10-937 pour les persorınes usureeı aupreı de la So· 
ciet~ "Turkiye Milli,, et juııqu'au 12-6-937 pour celleı qui 
•ont &ssureeı aupres de la Soci~te "Phoenix de Vienne,,. 

L'opium 
Les commerçants qui detiennent de l'opium provenant 

de la recolte de 1936 et des annees precedentes, ıont 

dan'I l'obligation de faire connaitre leura ıtockı au Mo· 

nopole par une declaration . 
Leıı formulaires de la declaration seront d~livr?ı aux 

commerçantı et a tous )es dt-tenteur8 de ıtocks a lıtan
bul par le Monopole et en Anatolie par leıı ıuccursalu 
de la Banque Agricole. 

Les dt:clarationı doi vent et re li belle es et remise. au 
ınonoµolc iu•qu'a la fın de <:e moıı au pha tard. 

5· 11-36 15 -
Municipalite d'lıtanbul. 11-11-36 14 - 15 

6me Bureau F xec. lıcanbul. 9-11·36 11-15 
Foyer etudiantı en Medeci•e. JJ-11-36 14 

11-11-36 H 
16 - 18·11-36 13 17,3 

WISITEZ L "URSS 
VOUS ":r VERREZ : 

Le niveau eleve de l'iıtdustrie et de l'agriculture. 
qui ont reçu un essor particulier a la ıuite du mouvement 
Stals.hanov; 

- Leıı conditionıı ıocialeı et ınaterielles des traYailleun i 
- Lı v:e de la jeunesııe et des enfants ; 
- Lea muııees et les expoıitionı (econo111ie nationale. 

scienceıı, artıı, culture) ; 
Les creations des artı ııceniques et du cinema ; 

- L~ ıyıteme de l'ioıtruction publique: ecoles moyen· 
nes et ıuperieureı, etabliısements prescolaireı . 

- L'organiution de la aante publique et celles deS 
aHuraııces socialeı ; 

· Le developpement dea !!porte : epreuves ıportive• 
et olympiadeıı, ıur les ıtades et danı leı parcı de cul 
ture et de repoı. 

INTOURlST 
vous rarantit tout le confort deıirable 

lNTOURIST 
met a votre diıpoıition des ıuides qualifies, des hôtelf 
confortab:eı et des 111oyenıı de tranıport moderneıt. 
Pour touı renııeiınemenb et l'aclıat dea billets et 

carteı de tournees en URSS, s'adreuer aux agentı d' 
l'lntouriıt. 

G. Scbeıubri et Fiıli Hovaııtbi•iu Han 
ler E.taı" Teleph. -42653 


