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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin 

3 AYLIGI 
» 

" 

Kuruş 

450 
850 

1500 

Ecnebi memlek ellt' ri ç in 
12 aylıg ı 2700 

Sayısı 5 kuruş 
Reımi nıakbuı. bedeli olma -
yan tediyat makbul değildir . 

Yıl: t Sayı: 193 

PİYASA 
HABERLERİ 

:<? • •*·-~ 
İnhisarJarda bir yılık ıslahat 

istihsal ve imal usullerinde 
yapılan yenilikler 

İnhisarlar idaresinde bir sene 
4.arfında yapılan ıslahat, teşki

lat ve yenilikler hakkında bir 
rapor hazırlanmıştır. 

Bu rarora göre, bu ıslahat 
bir taraftan tütün mamulatı ka
litesinin yükselmesini, diğer ta
raftan da randımanın rasyonel 
usullerle arttmlmasını istihdaf 
etmektedir. 

idare, kalitenin ıslahına de
polardan başlamak lüzumunu 
hissetmiş ve son sene zarfında 
memleketin muhtelif yerlerinde 
bol ha va ve bol ışık alan asri 
tütün bakımevleri inşa ettirmiş
tir. 

Bundan başka, Şemsipaşada 
mevcut tütün deposu civarm~a 
2,5·3 milyon kilo tütün alabile
cek genişlikte ve tam manasile 1 
asri bir bakımevi inşasına baş· 
lanmıştır . Burada lOOO kadın 

ve 300 erkek ameleye mahsus 
ııhhi şartları haiz yemekhane, 
sıhhi mutfak, soyuma yerleri, 
lavabo, du' salonu, 50 çocuk 
için bakımevi, kum havuzunu 
havi çocuk oyun salonu, 14 ya· 
takh bir hastane , bir eczane 
yapılmıştır. Yakında İzmirde 
de bu tarzda bir balumevinin 
inşasına başlanacaktır . 

Bu seneden itibaren tütünün 
amele tarafından yerde otura
rak manipüle edilmesi usulü 
terkedilmiş işçilerin üzerinde 
tütün işlemeleri için buıuıd 

masalar ve işçıler için iakemlc
ler yaptmlmıştır. 

Makinelerle yapılan tasfiye, 
tütünü içim ve yanma bakımın
dan esaıh bir surette ıslah et
miş, tütünün kalitesi yilk.sel
rniştir. Harmanda yapılan mü
hinı ıılahattan biri de harman 
reçetelerine temamen sadık ka
lınması ve nevilerin içiminde 
istikrarı temin edecek tedbirler 
alınmasıdır. 

Ankarada, iklim icabı olarak 
ıigaraların çabuk kuruyup 
•ertleştik~eri ve bu yüzden i
çimlerinin bozulduğu görülme
si üzerine geçen ağustosta An
kara Ba,müdürlüğil binasında 
a1ri terakkilere uygun şekilde 
<tütün klimatizasyon) tesisatı 
Vücude getirilmiştir . 

Tuz sahasında da son sene 
zarfında gösterilen başlıca ye· 
nilik Çamaltı tuzlasında. öte· 
den beri metruk bir halde bu
hınan degirmenin işlemeğe 
başlamasıdır. Bu dC'ğ'irmen in
ce ıofra tuzile mutfak tuzunu 
•Yrı ayrı istihaal etmektedir. 

Gerek tütün, gerek içki ima· 
lirıe yarayan maddelerin müba· 
hası hu11uıuada doğrudan ----------(Devamı 2ci aahifada) 

•• 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. 1261 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

CUMA 6 İkinci Teşrin 1936 

iÇiNDEKİLER: 
a) Münakasalar 

Piyasa Haberl~ri 

1 

?.25 liradır. Tıliblerin şartnamesini görmek üzere 
~: S ahnalma Komiıyonuna müracaatleri. 

Erzurum Kor 

ilanlar, Emirler, Tebliğler 
t - Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 
2 - inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 
3 - ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane levazımı 

4 EJektrik·Havagazı · Kalorifer tesisat ve Malzemesi 
5 - Mahrukat, Benzin, Makine yağları v, s. 
6 -- Nakliyat Boşaltma - yükletme v. s. 
7 Matbaa işleri - Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 
8 - Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
9 - Mobilya, Ev ve Büro eşyaları muşamba halı v. s . 

1 O - Müteferrik 
b) Müzayedeler 

1 - Müteferrik 

ilanlar, Emirler, Tebliğler: 

lktısad Vekaleti iç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 
30 ikinciteşrin 1330 tarihli kanun hükümleri dairesinde Tür

kiyede iş yapmağa izinli bulunan ecnebi şirketlerinden (Singer 
Dikiş Makinesi Kumpanyaaı) nın Türkiye umumi vekili haiz ol
duğu selahiyete binaen bu kere müracaatle şirketin (İstanbul Vi
layeti) acentalığına, şirket namına yapacağı işlerden doğacak da . 
valarda bütün mahkemt>lerde dava eden, edilen, edilen ve üçün
cü ş~hıs 11ıfatlarile hazır bulunmak üzere İ stanbulda oturan (Ni-
11im lzak Behara) tayin ettiğini bildirmiş ve lazım gelen vesaiki 
vermiştir. Keyfiyet kanuni hükümlere uygun görülmüş olmakla 
ilan olunur. 

- ·- -- __._ 

a) MÜNAKASALAR 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Cinsi 

Yoğurt 

İstanbul 
Miktarı 

kilo 
25000 

Vakıflar Direktörlüğünden : 
Muhammen bedeli hk teminat 

kuruş Ltra kuruş 
16 300 00 

Gureba hastanesine lüı.umu olan 25000 kilo yoğurt pazarlıkla 
alınacaktır. Pazarhğı 10-11-9.16 çarşamba günü ııaat 15 te lkomis· 
yonda yapaJacakhr. Şartnamesi her gün Levazım Kaleminde gö
rülebilir. 

Selimiye Askeri Satinalma Komisyonundan: 
1 -- Tümen birlil..lerile Haydarpaşa hastanesinin mayis 937 ıo· 

nuna kadar olan bir senelik ihtiyacları için 13300 kilo kuru so
ğan alınacaktır. Soğanın tahmin bedeli 665 liradır. 

2- Şartname Komisyonda her gün görülebilir. 
3 - Ekıiltme 23-11-936 pazartesi günü saat 14 te Selimiye as· 

keri Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 
4- Münakasa açık ekı;iltme suretile olacaktır. 

5- Kuru soğanın ilk teminatı 49 lira 88 kuruştur. 
6 - Teminatlar vaktinden evvel komisyondan verilecek kağıt~ 

la tüm muhasebesine yatırılarak bu işe 1ıirecekJerin bu işle ala
kadar olduklarını gösterir vesikalarını beraberinde gösterir vesi
kalarını beraberinde getirmeleri şarttır. 

İstanbuJ Harici Askeri Kıtaatından: 
Tümen birlikleri kıtaatının hayvanata için yulaf, yahut arpa 

ihtiyacı 308 ton olarak münakasaya konulmuşsa da talip çıkma• 
dığından bir ay zarfından pazarlık suretile alınacaktır. Münakasa
sı 24-11-936 sah günü saat 1 ide Çatalcada Tümen Satınalma Ko
misyonunda yapılacaktır. Şartnamesi parasız olarak tatil günleri 
hariç hergün görülebilir. Gerek arpanın, gerekse yulafın ilk te· 

minatları l 155 lira, muhammen bedeli 15400 liradır. İsteklilerin 
ilk teminat makbuzlarile birliktC' ve vakti muayende Tümen Sa
tınalma Komisyonuna müracaatleri. 

• ... 
30000 kilo kuru fasulye, 12000 kilo kuru üzümün münakasası 

13-11-936 cuma gfinil kuru fasulye saat lOda. kuru üzüm 1 lde. 
kuru fasulyenin muhammen bedeli 3600 liradır. İlk teminatı 270 
liradır . Kuru üzümün muhammen bedeli 3000 liradır. İlk teminat 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğu Satınalma Komisyonundan : 
Yevmiye 15-25 kilo sığır eti 

Tahmin edilen bedeli 1218 lira 75 kuruş olan yukarda mik
tarı ve cinsi yazılı etin Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 17-11-936 tarihinde sah günü saat l4te açık 
eksiltme ile ihale edilecektir . Şartname parasız olarak komisyon
dan v~rilir. Talihlerin muvakkat teminat olan 91 lira 41 ku· 
ruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

2-İnşaat- Tamirat·Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 
Karaca bey Merinos Yetiştirme Çiftliği Direktörlüğünder.: 

Karacabey Merinos yetiştirme çiftliği dahilinde yapılacak iki 
memur evi in,aatı eksiltmesine talip zuhur etme.Jiğinden 10 gün 
müddetle eksiltme günü uzatılmışhr. 

6-11 -936 tarihine müsadif cuma günü saat 1 ide Buraa Baytar 
müdürlüğü binasında teşekkül edecek Merinos çiftliği inşaat ko
misyonunca ihalesi yapılacaktır. 

Beher evin keşif bedeli 3369 lira 77 kuruş olup yekun keşif 
bP-deli 6737 lira 54 kuruştur. 

Muvakkat teminat miktarı 506 liradır. 
İsteklilerin şeraiti kanuniyeyi haiz olmaları ve güniinde ko

misyona müracaat eylemeleri ilan olnnur. 

Maliye Vekaletinden: 
1- Eksiltmiye konulan iş : İzmitte yapılacak kırtasiye deposu 

inşaatıdır . İnşaatın keşif bedeli 30450 lira 73 kuruştur. 
2 Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
A- Eksiltme şartnamesi. 
B- Mukavele projesi. 
C- Nafıa işleri şeraiti umumiyesi. 
D- İnşaata dair fenni şartname. 
F- Keşif cedveli. 
G - Proje. 
İstiyenler bu şartname ve evrakı 153 kuruş bedel mukabilinde 

Ankarada Maliye Vekaleti Kırtasiye Müdürlüğünden, ~i.tanbulda 
Dolmabahçe Kırtasiye deposundan, lzmit defterdarhtından ala· 
bilirler. 

3 - Eksiltme 20-11-936 tarihinde cuma günü saat 15 te An· 
karada Maliye Vekaleti Kırtasiye MüJürlüğünde yapılacaktır . 

4 - Eksiltme kapalı zarf u1Ulile yapılacaktır. 
5- Ekıiltmiye girebilmek için 2283,80 lira muvakkat teminat 

vermesi bundan başka aşağıdaki veıikaları haiz olup göıtermesi 
lazımdır. 

A- Nafıa Vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği ehliyet ve· 
si kası. 

B- En aş•ğı 8 gün evvel müracaatla 30.000 liralık bir inşaata 
yapabileceğine dair Nafıa vekaletince tasdikli veaika. 

C - Ticaret odası vesikası. 
6- Teklif mektubları yukarda üçüncü maddede yazılı saatten 

bir saat evveline kadar Kırtasiye Müdürlüğüne getirilecek Eksilt· 
me komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Pos
ta ile 2önderilecek mektubların nihayet üçüncü maddede yazılı 

saate kadar gelmiş olması ve dış zarfı.1 mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeleri kabul edilmez. 

Kartal Belediyesinden: 
Membaları Yakacıkta bulunan Kartal kasabası tatlı su yolla

rının yeniden yapalabilme-si için lüzumu olan su yollarının güzer 
gah ve tesisabna ait projelerin tanzimi 28-10-936 gününden itiba
ren 21 gün möddetle açık eksiltmeye konmuştur. Muhammen be
deli 900 lira olan bu işin ihalesi 18-11-936 çartamba günü aaat 
14te Kartal Belediyesi Daimi Encümeninde yapılacaktır. İstekli. 
lerin İstanbul Belediyesi Sular İdaresinden alacakları fenni ehli· 
yet vesaiki ve yüzde 7,5 pey akçeJerile meı.kiir gün ve saatte 
Belediye Encümenine, fenni şartnameyi görmek istiyenlerin de 
hergün öğleden evvel Kartal Belediyesine müracaatları ilin olunur. 

Ankara P· T. T. Başmüdürlüğünden: 
Ankara telsiz verici istasyonunda yapılacak tamirat pazarhkla 

yapılacaktır . Keşif bedeli 1150 lira 85 kuruştur. Muvakkat temi
nat 86 lira 32 kuruştur. Buna ait şartname hergün yazı itleri 
büromuı.da IJÖrillebilir. 

İateklilerin l 2-ll -936 perşembe günü aaat 15 te Ticaret odası 
ve nafıa müdürlüğünden ahnacak fenni ehli3·et vesikaları ve te• 
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PİASA HABERLERİ 

( 1 inci sahifeden devam) 

doğruya müstahsile teması 
prensip ittihaz edinen idare, 
bu sayede piyasada oynadığı 
nazim rölüne bu sene de de
v11m ederek müstahsilin men
faatini azami derecede koru
muştur. 

lzmirde yapılan tecrübeler
den rnüsbet netice alınması ü · 
zerine geçen sene ve bu sene 

İzmirin yaş üzümlerinden 1 
milyon kilo kadar mübayaatta 
bulunulmuştur. 

İnhisarlar idaresi, Türkün 
milli sporu olan nişancılığı teş
vik için Ankarada açtığı atış 

poligonuna karşı gösterilen rağ
beti dikkate alarak bu poligon
da büyük bir atış müsabakası 
tertip etmiş, müsabaka şartla

rını bastırdığı broşürlerle mem
leketin her tarafında ilan ede
rek halkı bu yarışlara iştirake 
davet etmiştir. -

Ziraat Bankası · 

Ziraat bankasını, daha çok 
çiftçi ve köylü ekonomisine 
yararlı bir hale getirmek ve o
nu kanuni esaslarına göre 
kontrol imkanını sağlamlıyacak 
şekilde sahiplendirmek gayeıi

le ve bu günkü dar kredi 
menbalarını ziraatla ve zirai 
istihsal ile hiçbir alakası kal
mamış bulunanlara kapbrma
mak kararile hazırlanan kanun 

layihası yakında Kamutaydan 
&eçecektir. 

Yeni kanunla Ziraat bankası 
tam bir devlet müessesesi ol
maktadır. Bu kanunla banka
nın ıermayeıi 100,000,000 lira· 
ya çıkmaktadır. 

Hamal ücretleri ucuzlatıldı 

Gümri\kten Liman idaresi e
line geçen hamalların bir kıs · 
mı ihtiyarlıkları, hastalıkları ve 
ıicillerinin vaziyetleri dolayısi 
le tasfiyeye tabi tutulmuşlardı· 
Bu tasfiye neticesinde limanın 
ihtiyaçlarına göre çok geniş o
lan hamal kadrosu makul bir 
hadde indirilmiştir. 

Liman idaresi, hamallar aza
lınca, masraf da azalmış oldu• 
tundan eşya hamal ücretlerin
de ton başma 50 kuruş bir 
tenzilat yapmağa imkan bul
muş ve bunu derhal yapmıştır. 

Romanyaya kömür satıyoruz 

Bükreş Havagazı şirketinin aç
tıtı münakasada gerek yüksek 
vasıfları, gerek ucuz fiatluı yü· 
zünden Türk kömürleri kazan
mıştır. İlk parti olarak Romanya-

ya 1,200 ton kömür satılmıştır. 
Romanyada diğer bir hava· 

gazı şirketine bu münakasadan 
•yrı olarak külliyetli miktarda 
kamür satılmak üzer cdir. 

lflaa eden sigorta Şirketleri 
Müflis Türkiye Milli ıigorta 

şirketi ile Fönikı dö Viyen 
şirketinde sigortalı bulunanla
rın poliçelerile prim makbuzla
rı dünden ıHbaren Milli Reasü
ransta açılan bir büroda tetki
ke başlanınıttır. Müracaat e 
denlerin muameleleri istedikle· 
ri şirketlerde devredilmektedir. 

Müracaat sahipleri için hazır-
1.nan formül şudur: 

1 - Türkiye milliye sigortalı 
olanlar 24· 10-937 tarihine kadar 
ve Fönikse sigortalı olanlar l 
12-1-937 tarihine kadar şahsen 

(Devamı 3 cü ıahifede} 
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minat makbuzlarile birl ikte başmüdürlük binasıııda müteşekkil r 
5 

_ Mahrukat B · 1 ve saire 
komisyona müracaatları. - enzm - Makine yağ an _ 

Maliye Vekaletinden: 
7-1 J-936 tarihinde pazarlıkla 412 lira 50 kuruş keşifli Çanka

yadaki garaj binası tamir ettirilecektir . 
isteklilerin Milli Emlik Müdürlüğüne müracaatları. 

• * • 
Büyükada, Kaymakamlık evi. Üsküdarda Belediye şubesi bi· 

nası, ve düşkünler evi kazan dairesi çatısının tamirleri pazarlığa 

konulmuştur. Bak: İstanbul Belediyesi ilanlarına. 

3-lfaçlar, Klinik ve ispençiyari alat: 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 
Gazdan koruma evi için 103 kalem kimyevi ecza ve alita iha· 

le günü talibi çıkmadığından 23-11 936 pazartesi günü saat l 4tc 
pazarlıkla satın alınacaktır . Muhammen tutarı 2800 liradır . Şart

namesi komisyonumuzda görülebilir. İsteklilerin 210 liralık ilk 
teminat makbuz veya mektubları ile beraber Fındıklıda komu
tanhk satınalma komisyonuna gelmeleri. 

* * * 
Cebeci hastanesi için 83 kalem alata ihale günü talibi çıkma-

dığından 23-11-936 pazartesi günü saat 14,30da pazarlıkla satın 
alınacaktır. Muhammen tutarı 1112 lira 30 kuruştur. Şartnamesi 

komisyonumuzda görülebilir. İsteklilerin 83 lira 42 kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya mektubları ile beraber Fındıklıda komu
tanlık satınalma komisyonuna gelmeleri. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

Şişli Çocuk hastanesi Tıp F akülteıi çocuk hastalıkları ve ba
kım seririyatı için lüzumu olan 6g kalem alatı tıbbiye açık ek
siltmeye konulmuştur. 

1 Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai Muavenet Mü-
dürlüğü binasında kurulu komisyonda 25· 11-936 çarşamba günü 
saat 15 te yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat: 767 lira 70 kuruştur. 
3- Muvakkat garanti 58 liradır. 
4- İstekliler şartname ve listeyi her gün komisyonda göre

bilirler. 
5 - İıtekliler cari ıeneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 

sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti 
makbuz veya banka mektubile belli ıün ve saatte komisyona 
gelmeleri . 

* • • 
Şişli Çocuk hastanesi Tıp Fakültesi çocuk hastalıkları ve ba-

kım seririyahna lüzumu olan 41 kalem ilaç açık eksiltmiye ko
nulmuştur. 

1- Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Mü
dürlüğü binasında kurulu Komisyonda 25- ! 1-936 çarşamba günü 
3eat 14,30 da yapılacaktır. 

2 -- Muhammen fiat: 567 lira 95 kuruştur . 

3 Muvakkat garanti 43 liradır. 

4 - İstekliler şartnameyi ve listeyi her gün komisyondan göre
bilirler. 

5 f stekliler esri seneye ait Ticaret odası veıikasile 2490 sa-
yılı kanunda ya'l.lh belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti 
makbuz veya banka mektubile belli gün ve saatte komisyona 
gelmeleri. 

Kocaeli Memleket Hastanesinden : 
Kocaeli Memleket hastanesi için alınacak ecza , alat , röntgen 

malzemesi 1700 lira muhammen kıymeti üzerinden teşrinisaninin 
23üncü pazartesi günü saat 15te Vilayet makamında ihaleıi ya 
pılmak üzere açık eksiltmeye konmuştur. İsteklilerin mezkur gün 
ye 9aatte muhammen bedelin yüzde 7,5ğu nisbetinde muvakkat 
teminat mektubu veya banka makbuzu ile Vilayet makamına 

şartname ve ecza listelerini görmek istiyenlerin İıtanbulda Sıh
hat Müdürlüğüne, İzmitte olanların da Vilayet Daimi Encümeni
ne müracaatleri . 

4 -Elektrik, Havagazı- Kalorifer Tesisat ve Malzeme 
Ankara P. T. T. Başmüdürlüğünden: 

Umumi Müdürlüğümüz binasındaki kalorifer kazanla:ından bir 
kıımının tebdil ve sair teferruatının tamiri işi pazarlığa çıkaral

mışbr. 

Muhammen bedr.li 1889 lira muvakkat teminatı 141 lira 68 ku
ruştur. 

Pazarlık 13-11-936 cuma günü saat 15 de başmüdürlüğümüz 
binasında müteşekkil komisyonda yapılacaktır. isteklilerin o gün 
ve saatte bu işi yapabileceklerine dair Nafıadan alacakları fenni 
ehliyet ve ticaret odası vesikasile komisyonumuza müracaatları. 

İstanbul Belediyesinden: 
Adet Beherin fiyatı W. 
600 32 25 Ampül 
20 80 100 " 

Zührevi hastanesi ıçın lüzumu olan yukarda miktarları yazılı 
elektrik ampülü pazarlığa konulmuştur. Şartnamesi encümen ka
leminde görülebilir. İstekliler 15 lira 60 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 6-11-936 cuma günü saat 14 de 
daimi encüm<nde bulunmalıdırlar. 

Istanbul Belediyesinden: 

Yeni çöp kamyonlarına lüzumu o~an. 62000 li~~~ nıo~ 
törin açık eksiltmeye konulmuştur. Bır lıtre motorıne .. 
kuruş fiyat tdhmin olunmuştur. Şartnamesi levazım ınu· 
dürlüğünde görülebilir · İsteklilerin 2490 N. lı kanunda 
yazılı vesika ve 279 liralık ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 20- 1 t-936 cuma günü saat t 4 de da· 
ımı encümende bulunmalıdırlar. (M) 

Liseler Ahmsatım Komisyonu Başkanlığından: 
Komisyonumuza bağlı Erenköy, Kandilli Kız Liselerile Erke~ 

Öğretmen okuluna alınacak kömür münakasa günü seh\'eıı 
19-l 1·936 olarak ilan edilmiştir. Münakasa 9-11-936 pazartesi •••1 

15te yapılacağından keyfiyet tashih olunur. 

Ankara P. T. T. Başmüdürlüğünden: 

İdare ihtiyacı için Ankarada ' e şartnamede gösterilen yerler· 
de teslim şartiyle 207 ton kok kömürü pazarhkla satın ahnacak· 
tır. 

Pazarlık 11 - 11-939 çarşamba günü saat 15 de Başmüdürliik 
komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 6624 liradır . Buna ait şartname yazı işleri 
b üromuzda her gün görülebilir. 

İsteklilerin o gün ve saatte 496 lira 80 kuruşluk teminat ile 
birlikte komisyonumuza müracaatları. 

6· Nakliyat: Boşaltma_ ·Yükletme v .s 

Istanbul Belediyesinden: 

Belediye ve müessesatına lüzumu olan 2070 ton Türk 
Antrasiti Kuru çeşme deposurıdan mahallerine taşmması 

açık eksiltmeye konulmuştur. Bir ton kömürün taşınması· 
na 2 lira fiyat tahmin olunmuştur. Şartnamesi levazun 
müdürlüğünde görülebilir. İst~kliler 2490 N . lı kanunda 
yazılı vesika ve 31 O lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuı 
veya mektubile beraber 20· I O 936 cuma günü saat t 4 ı' 
te daimi encümende bulunmalıdırlar. (M) 

7 -Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane M1\Jzeme 

• 
* * 

istatistik Müd. için 10 kalem matbaa levazımı ahnacaktır· 
Bak: İstanbul Belediyesi İlanla~ına. 

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

30 Çift amir için çızme 
418 ,, efrad ,, ,, 

448 

' 

İtfaiye amır ve efradı için yaptırılacak 448 çifi çizme 
açık eksiltmeye konulmuştur. Nümunesi ve şartnamesi le· 
vazım müdürlüğünde görülebilir. Bir çift çizmeye 10 lira 
bedel tahmin olunmuştur. İstekliler 2490 N. lı kanunda 
yazılı vesika ve 336 liralık ilk teminat makbuz veya 

1 

mektubile beraber 20-l 1-936 cuma günü saat 14 de da· 
imi encümende bulunmalıdırlar. (M) 

Tahlisiye U. Müdürlüğünden: 

Tahlisiye müstahdemini için azı 240 ve çoğu 260 takım kışlık 
elbise kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

23 l l -()36 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 15 te Galatad• 
Merkez Rahbm hanında Tahlisiye Umum Mudürlüğü satınalın• 
komiıyonunda ihalesi yapılacak olan bu elbiselerin muhammerı 
bedeli 4810 lira ve muvakkat teminat bedeli 360 lira 75 kuruf' 
tın. İsteklilerin teklif mektublarını yukarıda bildirilen vakıttaıı 
bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine tc.avdi etmeleri li· 
zamdır. Şartname ve elbise nümunesi sözü geçen komiıyond• 

görülebilir. 

Ankara Belediye Reisliğinden : 
1- İtfaiye memur, şöför ve mürettebat için yaptırılacak 85 ta· 

kım elbise ve kasket için verilen bedel haddiliyık görülmedi· 
ğinden eksiltmesi on gün uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 1087.5 liradır. 
3- Muvakkat teminat 81 ,5 Uradır. 
4- Şartnamesini görmek istiyenler lıer gün yaza i,leri kale• 

mine ve isteklilerin de 10-l 1 -936 salı günü eaat 10,30 da Bele' 
diye encümenine müracaatları. 

1 

' 
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~~~ taahhütlü mektupla müra
ı tdeceklerdir . 

iıt Müracaatlar iflaa eden 
~, ttlerden alınan ve hüküm
~ ~er'i sigorta poliçeleri ile 
,•ı~ortalara müteferri zeyil· 
~ .e. t\>'rak ve verdikleri son 
•ıt • kb 

0 Prım ma uzları ile be-
tt l Yapılacaktır . 

' Hangi sigorta şirketine 
~Ilı edeceklerini bildirecek
ıt, 

Sigortalılar, Föniks ve 
Türkiye sigorta şirketle

\ iflas ettikleri tarih olan 
1'an 936 primleri ödenmiş 
ttına)arı lazımgeld !ğinden 
~tiınJere tekabül t1den meb-
~illi Reasürans şirketi ta-

1~1an devir alan şirkete ö · 

1
teektir. 
~- Sigortaları başka şirket

: d~vredilenlerin iki yıl zar· 
il ııtikaaz iştirakleri olmı· 
;ktır. Yalınız bu müddet i
~ e ölüm halinde, şirketin 
. hiidü baki olacak, mukave· 
1 tı diğer şartlarında da hiç· 
S·değişiklik yapılmıyacaktır. 
1iOrtahlar 1 Nisan 936 dan 
~ilki bütün tediyatı yeni 

)ddedikleri şirkete yapacak-
ır . 

~telli S P(RCO 
Galata Gümrükleri karş11ında 

Hürdaverdigar Han. 
~ Telefon: 44792 
ltıaterdam . Kompani Ro ıal 
trlandez dö Naviga1yon a 

1~1it Anvera , Rotterdam, A · 
1trdam ve Hamburg için ya· 

a. hareket. 
tCHUS vapuru J9-24 Jci 
ş. 936 

YSSES vapuru 26-31 1 ci 
~ttin 936 
Nerlandez kompanyaaının 

lı İ vapurları limanlar i jin 
llai ve seri seferler . 
liQtün limanlar için Neer· 
de2: Kumpanyaaı ile anlaşal

•uretile bütün dünya li· 
~la.rı i~in dotru kon4imen
't verilir. 

ITHALA T SERVlSI 

A.ınııterdamdan beklenilen 
~llrlar. 
~CCHUS vapuru 19-10-936 
l l'SSES vapuru 20-10-936 

• 
ıppon Yusen Kaisha 

a ~~-----------------a ON VAPUR KUMPANY AS 

.. ~kohama, Kobe, Singapur, 
0tnbo, Süveyiş, Port·Said, 
Yrut ve lıtanbul limanları 
~~tnda doğru seferler: 

1re, Marsilya, Liverpool ve 
ıl< Glaakov. 

it. (do2'ru ve aktarmuız) 
• '

11A MARU 18-11 ·936 

• ltaıyao Seyahat Kumpanyası 
,, 

)j· 

d• 

Dünya ıeyahat teşkilatı 
Götürü ıeyahat 

Otellerde oda tutulması 
Deniz yolu biletleri 
Hava yolu ,. 
Demiryolları " 
Barajların ıirortaaı 

İtalyan demir yollarında 
i · ~ Yüzde 50 tenzilit 

"1•ta Gümrükleri karş11mda 
Hudaverdigar han 

Telefon : 44700 

•• 

e' 
da FRA TELLi SPERCO 
neadinde C. 1. T. ye müra · 

'' olunur. 

- -- - -- -------------. -

MÜNAKASA GAZETESİ 

Edirne Kültür Direktörlüğünden: 
Cinai Azı çoğu İlk teminatı Tutarı Kırdırma tarihi 
Lacivert kumaş 500 750 m. 242 L. 3225 L. 19- 11-936 

Edirne Kız Öğretmen okulu talebesinin ihtiyacı için cins ve 
miktarı yukarda yazılı elbiselik lacivert kumaş 4-1 l -936dan itiba
ren 15 gün müddetle kırdırmaya konulmuştur . Vermeğe istekli 
olanların perşembe günü saat 15te dairemizde toplanacak Komis· 
yona gelmeleri ve nümuneyi görmek için de her gün Okul İda
reıine başvurmaları _ilan olunur. 

= • • nz 7EEiT7 

9-Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Halı v~s. 

Istanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
Askeri Baytar okulu için 70 aded lake karyola 11-11 -936 çar

şamba günü saat 14,30da Topanede Satınalma Komisyonunda 
pazarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 700 liradır . Teminatı l05 
liradır. Şartname ve nümunesi Komisyonda görülebilir. İsteklile · 
rin belli saatte Komisyona gelmeleri. 

• * • 
Askeri Baytar okulu için 100 aded battaniye 11-11-936 çar· 

şamba günü ıaat 15te Topanede Satınalma Komisyonunda pazar
hkla alınacaktır . Tahmin bedeli 650 liradır. Teminatı 97,50 lira 
dır. Şartname ve nümunes: Komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
belli saatte Komisyona gelmeleri. 

-
1 O-Müteferrik 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 

Kapalı zarf uaulile satın alınacağı ilan edilmekte bulu· 
nan motorlu cansandalmm idari şartnameıinde bazı tadilat ya· 
pılmasına lüzum görüldüğünden buna dair şimdiye kadar neşro· 
lunan ilanlar hükümsüz sayılmışttr. 

2 - Mevzuubahs motorlu cansandalı 6-11-936 tarihinden iti
baren 45 gün müddetle ve kapalı zarf usulile yeniden eksiltmeye 
konulmuştur. 

3 - İhalesi 21-12--936 tarihine rashyan pazartesi günü saat 
15 te Galatada Merkez Rıhtım hanında dördüncü katta Tahlisiye 
Umum Müdürlüğü satınalma komisyonunda yapılacak olan mez
kur sandalın muhammen bedeli 19250 lira ve muvakkat teminat 
miktarı 1443 lira 75 kuruştur. lsteklileril" teklif mektuplarını bil
dirilen vakitten bir saat evveline kadar sözü geçen komiııyon re· 
isliğine tevdi etmeleri şarttır. Buna ait resim ve şartnameler 
mezkur komiıyondan parasız alınır . 

Vize Askeri Satınalma Komisyonundan: 

1- Muhtelif cinste ve adedde tümen hayvanlarına aid muta· 

biyedir · 
2- İhale açık eksiltme olarak Vizede yapılacaktır. 
3 Muhammen bedeli 4650, ilk teminatı 149 liradır. 
.ı - İhalesi 23-11-936 pazarteıi günü saat 14 de yapılacaktır . 
5 - Şartnameyi hergün Vize sahnalma komisyonunda görüle

bilir. Talihler birer nümune getirecek ve hangisi kabul edilir· 
ıe nümune ittihaz edilerek ekıillme başlıyacaktır. 

Bursa ipek Böcekçiliği Enstitüsü Müdürlüğünden : 

Enıtitüye bağlı Kondisyonman müeaseaeııi için takribi tutarı 
2950 lira olan üç tane elektrikle teshin edilir ipek Kondiıyon
man aletlerile bir tane seripilan ve bir tane de 200 kiloluk has · 
su baskülün açık ekııiltmesi 16-11-936 pazartesi gününe kadar 
uzatılmıştır . iıteklilerin ayni iÜn saat 16 da ekıiltme için Ensti 
tüdekı satınalma komiıyonuna müracaatleri ilan olunur. 

* * * 
Üıküdar tebhirhanesi etuvün tamiri ve 2 şer tane iç ve dış 

lastik puarlık pazarlığa konulmuştur. Bak: İstanbul Belediyesi 

ilanlarına . 

b) M Ü Z A Y E D E L E R 

1-Müteferrik 

İnhisarlar U. idaresinden: 

6.664 aded iıkarta çuval Paşabahçe fabrikaaı 
7.625 kilo yamalık kanaviçe Ahırkapı Bakım Evinde 
9.496 " is karta kanaviçe ,, " ,, 
1.625 ,, yamalık çul ,, ,, ,, 
1.267 ,, iskarta çul ,, ,, " 
1.111 ,, iskarta çuval ,, ,, ,, 

3l6 ,, gayrimamul kıl çul n " " 
l .200 ,, çinko Karaağaç fişek deposunda 

500 " çuval "keten,, Kabataş levazım ambarında 
250 ,, aded tuğla Kabataş levazım ambarında 

l.500 ,, boş bobin sandıkları Cibali fabrikasında 
97 ,, boş fıçı Likör fabrikasında 

727 kilo çul Şemsipaşa Bakımevinde 
Yukarda cinı ve miktarları yazdı iska~ta malzemenin satışı 

1-12-936 sah sıünü ııaat IOa uzattlmı9tır. isteklilerin ma1ları gör
mek üzere her gün hizalarında gösterilen mahallere ve pazarlık 
için de tayin oluna? gün ve ıaatte yüzde 7,5 güvenme par~lari~e 
birlikte Kabataşta lnhiaarlar Levazım ve Mubayaat Şubeaı Mu· 
dür)üğ'ündeki Satıı Komisyonuna müracaatları . 

- - - - . -- -·-- --- . -- - -

Sayfa 3 

İstanbul Belediyesi ilanları 
Keşif ve muham. ilk 

bedeli teminatı 
Büyükada Kaymakamlık ikametgahı· 
nın tamiri 273.64 20,52 
istatistik müdlrlüğü için 10 kalem 
matbaa Levazımı 490 

64,11 
36,75 

4,81 Üsküdar tephirhanesi Etüvün tamiri 
Mecari şubesi kamyonuna iki iç ve 
iki dış lastik (iç lastiğin beheri 910 
kuruş , dış lastiğin beheri 92 lira 35 
kuruş olarak tahmin olunmuştur) 
Düşkünler evi kazan dairesi çatısı· 

202,90 

.. 

15,22 

mn tamiri 89.42 

Üsküdar belediye şubesi binaıının tamiri 270,41 
6,71 

20,28 
Yukarda keşif ve muhammen bedelleri yazılı tamir ve 

malzeme ayrı ayrı pazarlığa konulmuştu. 
Keşif evrakı ve şartnameleri Encümen kaleminde 

görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen (tamir-
ler için belediye fen işlerinden vesika almak şarttır) . İlk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 10-t 1-936 sah 
günü saat 14te Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (8)384 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
280 adet kova 

6 ,, kanca 
1 l ,, Balta 
27 ,, yangın söndürme aleti 

l 00 metre hortum 
4 adet yanğın çanı 
1 ,, merdiven 6 metre 
Yukarda cins ve miktarları yazılı 7 kalem yangın mal

zemesi şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık, 17-11 -936 tarihine rastlayan salı günü 
saat t 4te Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şartnameler parasız olarak here;ün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

4- İsteklilerin pazarlık ıçın tayin olunan gün ve 
saatte yüzde 7.5 güvenme paralarile birlikte adı geçen 
Komisyona gelmeleri lazımdır . (2604) 377 2 - 4 

DENİZ POSTALARI 

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

Beklenen vapurlar 

BOLSENA Cumartesi 7- 11 saat 

7de Batum, Trabzon, Sam· 
sun, Varna ve Burgazdan 

CILıCIA Pazar 8~ 11 Hat 10da 

Köstence, Varna ve Burg-az
dan 

CELIO Çarşamba 11 -11 saat 

J 2de Trieıte, Venedik , Brin· 

dizi ve Pireden 

ABBAZIA Çarşamba 11-1 1 ıaat 

IOda Triute, Venedik, Brin· 

dizi, Selanik ve Kavalladan 

CAMPIDOGLIO Perşembe 

12-11 saat 7de Cenova, Na

poli ve Pireden 
ASSIRIA Perşembe 12- 11 saat 

7de Tuna, Köıtence, Varna 

ı Hareket edecek vapurlar 
QUIRINALE Cuma 6-11 saat 9 

Galata rıhtımından Pire, Brin· 
dizi , Venedik ve Trieste. 

ASSIRIA Perşembe 12· l 1 saat 
17 Kavalla, Selanik, Volo, Pi-

re, Patras, Santi-40, Brindizi, 

lnkona, Venedik ve Trieıte. 
MERANO Çarşamba 18-11 ııaat 

17 Pire, Napoli , Marailya ve 

Genova 
SPARTIVENTO Çarşamba 

18-11 saat 17 Burgaz, Varna, 

Köstence, Sulina, Galatz, ve 

Braila. 

QUIRINALE Perşembe 19-11 

saat 20 Galata rıhtımından 

Pire, Brindizi, Venedil< ve 

Trieste. 
lSEO Perşembe 19·11 saat 17 

ve Burgazdan. j 
QIURlNAL çarşamba 18-1 l saat 1 

Burgaz, Varna , Kö•tence, O· 

dessa, Batum, Trabwn, Sam
ıun, Varna, Burgaz. 

9 Trieste, Venedik , Brindi- 1 

1 
zi, Pireden. 

SERAN O çarşamba 18- 11 saat 
1 

1 

7 Tuna, Köıtence, Varoa, 
Burgazdan. 

imtiyaz sahibi ve yazı işleri 
Direktörü: lsmail Girit 

Bastldığı yer: ARTUN Basımeva 
Galata Billur sokak No. 10 
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Ville et Province 
3 Ptn. 450 

,, 
,, ,, -

850 
1500 

12 mois Ptrı. 2700 

Le No. Ptu. 5 
Pour la Publicite ı'adreaaer 

a l' Adminiıtratioa 

tere Annee No. 193 

Objet de l' adjudication 

Conıtruction-Reparation-Travaux Publics 
-Materiel de Construction-Cartograpbie 
Conıtruction d'un pont a Teheribaehi (aj.). 
Construetion de 2 maiıons pour les employes (ai.).

1 
Reparation Maiıon du Kaymakam (Buyukada). 
Reparation salle deı ehaudierea Aıile des Pauvrea. 
Reparation immeuble Munieipal (Uskudar). 
Conıttuction d'un depot de papeterie a lzmidt (cah. 

eh. 153 P.). 
Preparatio:ı projet relatif au trace et a 1 'inıtallation 

du reıeau d'adduotion de l'eau de Yakadjik a 
Kartal. 

Reparation station emisaion TSF. Anlrara. 
Reparation garage de Tchankaya. 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques -
lnıtruments Sanitaires -F ourniture pour Hôp· 
Produitı ehimiques et instruments : 163 lota fpour 

Maison proteetion eontre gaz) (ıj.). 
lnıtruments medicaux : 83 lotı (pour hôpital Die

bedje). 
laatrumentı medieaux : 68 lotı (pour hôp. enfanta 

Chiehli. 
Medicamentı: 41 lots (pour le meme hôpitalı. 
Medicamentı instrum· medieaux, ma'eriel de Roent-

•• 
MUNAKASA Y oghourtchou H•D 

ler Etaıe, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bal 

GAZETESİ 

Journal Quotidien des Adjudicationı 

ViNDREDI 

7490 3 561 7 Publique 
6737 506 - " 

'273 20 52( Gr~ iı gre 
89 4 6 71 " 

270 41 20 28 ,, 
30450 7 283 sof Pli cach. 

900 Publique 

86 3 Gre a gre 

" 

2800 - 210 - Gr~ agre 

1112 30 83 42 ,, 

58 - Publique 

43 - ,, 
,, 

Lieu d'adjudication. 

Oirection Veterinaire, Boursa. 
,, 

Com. Peraı. Munieipalite lstanbul. 

" 
" Dir. Papelerie Min. Finarıces Ank. 

Com. Perm. Municipalitr Kartal. 

Direction Gen. PTT. Ankara. 
Dır. Biens Nationaux Ankara. ·------

Com. Aeh. Comm. lıt. Fiadikli. 

" 
Oir. Hyg. et A11. Soe. Djahalog. 

,, 
Pena. Vilayet Kodjaeli. 

T elefone: 42425 
- 1 

Boite Poıtale N. 1-- h. u•. Adreaıe T ele1rr1P ıq 

l•tanbul M0NAKAS~ 

1 Cahier des Chargeı 1 Date 

Com.ConstrFermeMerinosKaradjb. 6-11-36 
,, 

Secretariat Municipalitr lstanbul. 
,, 
" 

Dep.Pap.Oolmab-Oefterd Jzmidt. 

S~erH O. Gen. PTT. Ankara. 

Direction Hygiene lstanbul. 

6-1 ı-36 
10·11-36 
10-11-36 
10-11-36 
20-11-36 

18-11-36 

12-11-36 
7-11-36 

23·11-36 

23-11-36 

25-11-36 

25-11-36 
23-11-36 

14 ..... 
ı4 
ı• ..... 
ıs 

ren pour hôpital R~gioaal Kodj._a_el_i·-------•·----•---ı----
ı Com. 

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

Ampoulea: 25 W.: 600 p.-100 W.: 20 p. P 2et80lap. 15 6 Gre a gre Com. Perm. Munieipalite latanbul. I Seeretariat Municipalite lıtanbul. 
Modifieationı a faire dana les chaudierea deı cale- 1889 - 141 ,, Oirection Gen. PTT. Ankara. -

riferea et reparation aceeasoires. 

Ameublement pour Habitation et 
Bureaux-Tapi11erie- ete. 

Litı laques : 70 p. (pour Eeole Veterinaire Militaire). 
Couverturea : 100 p. (pour le meme eeole). 

HabiUement - Chaussures et Materiel. 

Botteı pour lea sapeurı-pompiers : 448 p. 
Coatumes completı avec eaıquette pour leı aapeurs 

pompiera (aj.). 
Etoffe bleu marine : 500-750 m. 
Confeetion de vHementı pour l'hiver : 24C-260 p. 

Travaux d'lmprimerie- Papeterie 

Tranaport-Chargement Decbarıement 

700 - 105 
650 - 97 ---· 

L. 10 lap. 336 
1087 5 81 

32'25 - 242 
4810 - 360 7 

Gre a gre Com. Ach. lntead. lst. Tophane. 

" " 

Publique Com. Perm. Munieipalite lıtanbul Oir Eeonomat Municipal lıtanbul. 

" Com. Perm. Munieipalite Ankara. ... -
,, Dir. lnıtr. Publics, Edirne. Eeole Normale Filles, Edirne. 

Pli \.aeh. Com. Aeh. D.Serv .Sau vetageGalata. 

Tranıport de 2070 tonnos d'anthracite ture de Kou- L. 2 la t. 310 50 Publique Com. Perm. Municipalitı" lıtanbul. Oir. Econom. Municipalite lstanbul. 
routcheohme aux bureaux de la Munieipalite. 

Combumble - Carburant-Huilea 

L'adj. relat. au eharbon a fournir aux ee. Erenkeuy 
Kandilli, ete. aura lieu le 9-11-~6 et non le 19-11-36 

Motorine: 62000 it. (pr. leı eamions ıerv. voirie). 
Coke : 207 tonneı. 

Diverı 

L'adjudication relative a lal barque de sauvetage a 
ete ajournee pour eauıe de aaodifieations appor
tees au eahier d .. chargea. 

Appareilı de conditionnement de la ıoie (ehauffes 
electr.): 3 p.- Seriplane : 1 p.- Bascule (200 
kr.) : ı p. (aj.). 

Articles de ıellerie pour lea cbevaux de la diviıion. 
Repar. etuve serv. deıinfeet. Uıkudar-2 ehambres a 

air et 2 pneuı (ıeJ>.)· 

8) Adjudications a la surencbere 

Articleı divers telı que : Canevas, jute, briques 
tonneaux ete. (en diff. endroitı): 13 lots (aj.). 

Publique Com. Ach Lyeeea lıtanbul. 

P. 6 le it. 279 Com Perm. Municipalite latanbul. 
6624 1....;4,;..96;;....;;;.;ı·--_.._1 Oirection. Gen. PTT. Ankara. 

2950 

4650 -
267 01 

Oir. Gen. Serv. SauvetaıreGalata. 

Publiquc Oi r. lnıt. St>riciculture, Bourea. 

149 - " Commission Achat Oivision Vize, 
20 03 Gre a ırt- Com. Perm. Municipalite lıtan '.. ul. 

Com. Aeh.Econom.Monop.K.taehe 

Oir. Eeonomat Municipal. lıtanbul 

Secretariat Municıpalite lstanbul. 

1 

6-11-36 
13-11-36 

11-11 36 
11-11-36 

20-11-36 
10-11-36 

19-11-36 
23-ll-36 

10-11-36 

20-11-36 1' 

9-11-36 

20-11-36 
11-11-36 

21-12-36 

16-11-36 

23-11-36 
10-11-36 

1-12-36 


