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Pi DEKİLER: ı a) MÜNAKASALAR 
~·•• Haberleri ; 
t Münakasalar : ı 1-t:rzak, Zahire, Et ve Sebze: 
ı,:·ı•1t, Zahire, Et ve Sebze t İstanbul Cümhuriet Müddeiumumiliğinden: 
ıe~••t, T •mirat, Nafıa iş- t 

•• l\f ı • İıtanbul Ceza ve tevkif evleri için mübayaa edilecek 3550 fı. •
1 

a zenıe, Harita. f )-! lr-Klinik ve lıpençi· ı 1 kilo ıüt ile 4050 kilo ikinci nevi dağlıç eti ve 14700-kaıe yo-
" ı alit-Hastane levazımıı • ğurdu açık eksiltmeye konmuştur. Sütün muhammen bedeli 355 
ç::•ucat- Elbiıe-Kundura-f lira olup muvakkat teminatı 27 liradır. Etin muhammen bedeli 

,e
1
,

1
_ a!ır v. s. , 1399 lira olup muvakkat teminatı l05 liradır. Yoğurdun muham-

te lltrık Tesisatı ve Mal - ; 

1 

men bedeli 735 lira olup muvakkat teminat 56 liradır. Eksiltme 
1( llleıi. ; 24 7 936 cuma günü saat 14te yapılacaktır. Şartnameyi görmek 

'~~eıte, tahta ve maire t ' isteyenler tatil günlerinden maada her gün istanbul Müddeiumu
Y•tı rukat, Benzin, Makine ı ' miliği Levazım dairesinde görebilirler. Eksiltmeye girecekler 
P.t lrı ve saire • Banka teminat mektubları veya teminat makbuzlarile birlikte 

Gteferrik i yeni postahane binasmda İstanbul Müddeiumumiliği Levazım dai-
t b) Müzayedeler. i resinde toplanacak komisyona müracaatları ilan olunur. 
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PİYASA 
~J\BERLERİ 
~, .:~4 .. ~~~ 
-~ ıle yeni bir ticaret 

ı. _ atması yapılacak 
~h. ·1 

• t. 1 e aramızda yakında 
uır t ' ıcaıet anlaşmasının 

~relerine başlanacaktır. 
,; tİdbirlerin kalkmasın
' \'e müddeti biten Türk
~ ticaret anlaşması mü-

' defalar uzatıldıktan 
d teahedilmi,, fakat bir 

d e t sonra yeni bir 

'-'• Yapılmıştı. Zecri ted-
11 llluayyen çerçevesi ha
;, ~alan bazı maddeler 

lld ı~rac edildiği zaman 
ı.ı ~il ıthalat olmadığı için 
~e il ~rın bedelleri J.ıususi 
~a a geçmekte idi. Yeni 

'-' • timdi zecri tedbirlerin 
.~•ı dolayısile yeni vazi· 
•Ore 1 I Yapı acaktır . 

~iter~ ticari 
v,._. betimiz kolaylaşıyor 

ııı:ılle H · 
~ıa:da r. . eye_ti lngiltere ile 

kı tıcarı münaaebatın 
~· İçin bir kararname 
1'1t 1t~ir '. Şimdiye kadar 

...._ t )' etimıze lngiltereden it-
11tt111 'P•bilrnesi için ithalat 

)il~~ kıymeti kadar ibra· 
.'dıııı, olması iktıza et
ı i y . k blld · enı ararnameye 

il İlla e~a mukabilinde aon-
'" •lat yapılmak şartile 

hl>~=~~en Ingiltereye ihra· 
lt b ılecektir. Yalnız bu 

t.ı:"- edelinin Merkez Ban
• ~L )'ltıralınış olmaaı Jizım 
' ııı:t•Uir. 

'ıa) -
•Ya ihracta ambalaj LA' markaları 

~ -.,•, Silberınann ve Şüre· 
,.:.,_''t P~r acentalıtı l.tanbul 
~ b-.ı daıına aşatıdaki tek· 

UQrn t 'diJIQ uş u~. Odaca tet-
'-da elet~ olan bu teklif 
'-li • alakadar ihracat ta· 

ııll ne d" - d"kl .. 't Od uşun u ermı 

ot111l ••ına bildirmelerini 
lıluttur 

)'aya . . • 
aıt malların en bü· 

llıı tGccar Baraelon 
.ol8rak )'Gk-

İstanbul Harici Askeri 
kıtaatından 

1- Beş alay için 13,900 ki
lo zeytin yağı, 27,000 kilo şe
ker, 1,100 kilo çay, her alay 
için ayrı ayrı açık eksiltme ile 
ihaleleri temmuzun 17 inci cu
ma gün\i saat 17-18 de Vizede 
yapılacaktır. Eksiltmeye girmek 
isteyenler mezkür saatlerde ko· 
misyonda bulunmalıdır. 

2- Zeytin yağın tahmin fiatı 
56-56,5- 58 kuruş hepsinin ilk 
teminatı 592 lira, çayın tah
min bedeli 300 - 302 kuruş ilk 
teminah 278 lira, şekerin tah
min fiah 27 - 27,5 29 ku
ruş ilk teminatı 574 Hradır. 

3 - Şartnameleri görmek is· 
ti yenler Vize Satınalma komis -
yonuna gelebilirler. 

• * • 
1 - Demirköy için 9 Alpullu 

için 7, Vize için 8, Pmarhimar 
için 9 ton ıade yağı kapah 
zarfla ihalelere ayrı ayrı tem· 
muzan 17 inci cuma wiinü saat 
14, 15, 16 da Vizede yapıla

caktır. Eksiltmeye girmek isti
yenler ihale günü teklif mek
tubile kanuni belgelerini iha
leden bir saat evvel komisyona 
vermeleri ve saatinde de Ko
misyonda bulunmalıdır. · 

2 - Vizenin tahmin fiatı 80 
kuruş ilk teminatı 480 L. Alpul
lunun 80 kuruş ilk teminatı 420 
lira, Demirköyün 82 kuruş ilk 
teminatı 553 lira , Pınarhisaran 

80,5 kuruş ilk teminatı 543 li
radır. 

3- Şartname her gün Vize 
Satınalma Komiıyonunda gö
rülebilir. 

• • • 
Edremit garnizonu ihtiyacı 

için 625 ton arpa kapalı zarf 
tısulile satın ahnacakbr. Malın 
tahmin bedeli 34375 liradır. Bi· 
rinci teminatı 2578 lira 15 ku
ruştur. İhalesi 29 7 936 çarşam
ba günü saat IOda Tümen Sa
bnalma binasında yapılacaktır . 
İetekli olanların birinci t emi
natlarım ve banka mektubla
rını ve yahut tahvilitlarını iha· 
le saatinden evvel Tümen mu
hasebeciliği veznesine teslim 
edeceklerdir. Evsaf ve şartna-
mesini gör.mek isti yenler 
ıçm her gün komisyonun 
açık olduğu . 

• • • 
Edremit garnizonu ihtiyacı 

için 350 ton kuru ot kapah 
zarf uaulile satın alınacaktır. 
Malın tahmin bedeli 12250 lira
dır. Birinci teminatı 918 lira 
75 kuruştur. İhalesi 29 7 936 
çarşamba günü saat 9da Tü
men binasında yapılacaktır. İs
tekli olanların birinci teminat
larını ve banka mektublarım 

veyahut tahvilitlarını ihale saa
tından evvel Tüm mühaıebe· 

ciliği veznesine teslim edecek
lerdir. Evsaf ve şartnamesini 
görmek istiyenler için her gün 
komisyonun açık olduğu. 

2-lnşaat- Tamirat· Nafıa işleri - Malzeme - Harita 
İstanbul Telefon Müdürlüğünden: 

Muham.men bedeli 3000 lira olan tam otomatik elli abonelik 
komple bir telefon santralı ve teferruatının tesisi açık eksiltmiye 
konmuıtur. Eksiltmesi 10-8-936 pazartesi günü saat 15 te Telefon 
Mildürliltü binaaında yapılacaktır . İlk teminat 225 liradır. Fenni 
tartnameıi her giln paraaız olarak Levazım Dairemizden alına
bilir. Talihlerin ayni ıünde nihayet saat 14 de kadar teminat pa
ralarile müracatleri. 

İstanbul Belediyesinden: 
K~şif bedeli 4059 lira olan 

Selami çeşme- Maltepe asfalt 
yolunun tamiri müteahhit nam 
ve hesabına açık eksiltmeye 
konulmu9tua. Keşif evrakı ve 
şartname1i levazım mGdürlü
tünde görülür. lıtekli olanlar 
iki bin liralık iş yapbğına dair 
,ıuutme l'Ünilnden en •OD iki 
~ ı.e••I mGraeaatla ba,ın· 

-~--Jji:tlıa.... fftal 

2490 N. lı kanunun tayin ettiği 
vesika ve 305 lirahk muvakkat 
teminat makbuz veya mektubile 
beraber 24 temmuuz 936 cuma 
günü saat 15 de daimi encil
mende bulunmalıdır. 

İstanbul Nafıa 
Müdürlüğünden: 

27 7,936 

Sa yyıdt'!f t'r abone/erimi :e. Gi>rdli!Jü 
c'ize rint' buyümlen itibaren gazetemizin 
kat daha biiyı'ilıiyoru:. Aym zamand~ 
twt daha zenyinleştlrım~k ı>e neşriyat uazl 
ha munla:am suretli! yapmak için teşkil 
m{İ/ eylediği mi=tlen sayın okuyucularım 

büyle mıinakasa ve mıizayede i~derlnt! dal 
/(imalı noksansı: ue 9üml. yü1111ne tc.ıkip e 

k<in bL1lacal:lard1r. 
Kaılirinas abonclerimizr bir kere da 

rw 11e kalbi ie'ickküriaimi::i sunma!Jı 
liri::. 

bedelli İstanbul Deniz Ticaret 
Müdürlüğü binasının kat ilave
si inşaatı açık eksiltme usuli
le e1tsiltmiye konulmuştur. 

Mukavele, ekailtme, nafıa iş

leri umumi, hususi ve fenni 
tartnameleri, proje, keşif hula· 
sasile buna müteferri diğer ev
rak İstanbul Nafıa Dairesinde 
görülebilir. 

Muvakkat teminat "298,, li
radır. 

İsteklilerin en az "2,000,, li · 
ralık bu işe benzer iş yaptığı

na dair idarelerinden almış ol
duğu v.esikalara istinaden İs
tanbul Nafıa Müdürlüğüne ek
siltme gününden en son iki 
gün evvel müracaat ile fenni 
ehliyet vesikası almaları lazım
dır. 

Zonguldak Valiliğinden: 
İhalesi 22 Temmuz 936 Çar

şamba günü .aat on beşte Vi· 
liyet Daimi Encümeninde ya
pılmak üzere "10,808,, lira "60,, 
kuruş keşif bedelli Ereğli-Dev· 
rek o+ooo 25+ 313 kilometre 
leri arasında şose esaslı tami-

r 

ratı işi kapalı zarf usulile ek
siltmiye konulmuştur. 

Eksiltme şartnameıile fiat 
bordrosu ve keşif hulasa cet
veli, mukavelename projesi 54 
kurı.ş bedel mukabilinde Zon· 
guldak Nafıa Müdürlüğünden 
satın alınabilir. Muvakkat te· 
minat "81 O ıı lira "64,, ku· 
ruştur. 

İsteklilerin 
nat, Ticaret 
yılı içinde alınm 

Nafıa Vekileti•CIJIJll{~(.-li.IWI 
müteahhidlik ehPJlfll"lM•ll 
birlikte teklif m 
karadaki gün ve. 
Vilayet Daimi i 
liğine vermeleri 

Babaeski 
ha:ıır ve milıta~k!!!!llil 
sabaya su isaleıl 
şebeke, plin v• 
yapılması açık e 
nulmuftur. 

ı - Hali hazır 
deli muhammesi • 
müstakbel plinı 

2 - Talihler ib~ ·:~--~ 

3.--llaçlar, Klinik ve ispençiyari alat: 
Kırklareli Valiliğinden. 

İliç 

Alitı tıbbiye 

Mubam. 
kalem bedeli 

Lira K. 
150 1179 35 

38 159 35 

Teminatı 
Lira K . 

88 50 

12 00 

lhaleai 

22-7-9.36 ç ......... 
aatıd'l 

" Çnae•ba 
... 1.5 

Kırklareli Memleket Hutanesi için cinı ve miktulaft 
melerinde yazılı 150 kalem ilaç ve 38 kalem alitı bbbiJ• ayn .
rı ekailtmiye konmuttur. lıteklilerin şartnamelerini ••rm• 
ekıiltmiye girmek üı;ere yukarıda yazılı gün ve ıaatte 
larile birlikte Kırklareli Daimi Encümeniae müracatl-t 
nur. 

4u· Mensucat • Elbise • Kundura · 



Satı 
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Fabrikalar Yollamuındaki Satınalma Komiıyonunda açık ekıilt 
me ile ihale edilecektir. Şartname ve nfimune her gün Komiı· 
yonda rörülebilir. isteklilerin 97,5 lirahk ilk teminatların ı Beyoğ· 
lu Malmüdürlüj'üne yab rarak makbuzu ve 2490 No.lu kanunun 
iıted iji veaaikle o gün ve saatte Komiıyonda bulunmaları 

Tahlisiye Umum 
Müdürlüğünden': 

Tahlisiye Umum MüdGrliltü 
mGıtahdemini için kapalı zarf 
uaulile aıriri 240 ve azami 
250 takım yazbk elbise yapti• 
rılacakbr. Muhammen bedeli 
4250 ve muvak'kat teminah 318 
lira 75 kuruftan ibaret bulunan 
mezkQr elbiselerin ihaleai 
24 7-936 tarihine raıhyan cuma 

... ı aat 15te Galat.da Çinili 
Rıhhm hanında T ahliıiye U
mum MtldGrltltl binuanda 
toplanan Satınalma Komiıyo· 

nunda yaptmlaoakbr. lateklile· 
rin bildirilen vakitten bir aaat 
evveline kadar teklif mektub· 
lannı Komisyon Reialitine tev· 
di etmeleri lbımdu. Şartname 
aözG reçen Komisyondan pa· 
rasız olarak verilir. 

5- Elektrik Tesisatı ve Malzemesi : 
Fethiye Belediyesinden : 

24 6 936 tarihinde kapah zarf uaulile ekıiltmeai ilin olunan 
Fethiye kuabaıı elektrik teaiaabnın intuına talip zuhur etmedi
tinden bir ay içinde puarbk)a yapdmaııoa karar verilmiştir. la· 
teklilerin Fethiye Belediyesine müracaatleri ilan olunur. 

(Eski ekailtme prtları için bak: •Mnnakaaa Gazeteıin aayı 43, 
tarih ıa Ma7ıa 936, ayaı hane). 

6-Kereste, tahta ve saire 
Devlet Demiryolları ve Limanları lıletme Umum 

ldareıinden: 

Metre mıklbı muhammen bedeli 39 lira olan a~tıda cin• ve 
miktan yazdı çam kereste 24 temmuz 9J6 cuma ıünü aaat 15 
ten itibaren 11ruile ve ayrı ayn ihale edilmek üzere Ankarada 
idare biauında pazarlık uıulile sabn abnncakbr. 

Bu ip rirmek iatiyenlerin her einıin hizuında yazılı muvak· 
kat teminat, kanunun tayin ettiti veaikalar ve l(eımi Gazetenin 
7-5-936 G. 32f11 numarab niiahuında intitar etmit olan talimat· 
name dairesinde alınmıt bir yeaika ile muayyen vakitte Komis· 
yonda bulunmaları liamdır. 

Şartnameler Ankaratla Malzeme Dairesinde, Haydarpapda 
TeaeWlm ye SeYk ŞeflitiDde, E.kitetir ve izmirde idare ••t•· 
zalarmda rirülehilir. 

-----------------~--~~...,~~--~ ........... 
Gazetemizin abonelerine tentin etlili 

Ga:ele rmındericalmdan maada: 
1 - Tacirleri alcikadar etlen kanun, ka 

ticaret muahede/eri, kontenjan lisleleri1,1i para 
rak türkce veya fransı :r.a il<iı1e surdtle a 
takdim eder. 

2 - Abonelerinin vergi muşkul<ilım /itil içlıt 
/erde tecrtibeli m· saltihiyel sahibi bir fll""' 
isli~are irin parası: olarak emirlerine a/ntidt 
durmaktadır. 

yazılı malzeme 2.1 7 936 pertembe rGnG bizalannd• 
aaatlerde Ankarada idare binasında ayrı ayr1 ve kap.ıs 
lile aatın alınacaktır. Bu itlere girmek lstiyenlerin 
röaterilen muvakkat teminatlarile kanunun tayin ettifl 
r1 Reami Gazetenin 7 5 3'16 G. 3297 numaralı nilalauı 
etmit olan talimatname daireainde alınm .. veıika ve 
tublarını aynı rGn 1'atik malzeme için "saat 14,45e,,; 
yıtlım için •saat l5e,,; kapalı ebonit kutular içinde • 
kadar Kemiayon Reiılitine vermeleri lbımdır. 

Bu itlere ait tartname Haydarpqada TeHellGm ve 
litin.&e, Ankarada Malzeme dairesinde paruıı olarak 
tadır. 

Muhammen Muvakkat 
lımi bedel teminat 

Muhtelif illcina IAstik ) 
Malzeme ) 
Muhtelif eb'adda ) 22765 lira 17(17 ,38 lira 
4310 metre bezli kau-) 
çuktan mamul varon ) 13116 n 983,70 

" dinamosu kayıtı ) 
800 aded kapakh ) 
ebonit akkümlltlSr ) 4800 " 360,00 " 
kutuıu ) 

b) MÜZAVEDEL 
1-- Emlak 

FeriklSy 

Galata 

-

Ram kiliseai sokatı eski 45 aayılı dOlrW 
nıa l 2 payı. 

Cinai 
1 V aıon tahtuı 
2- Çam muhtelif 

Takribi M3 ı 

1059,G74 
342,750 

Mu•akkat temı .. t Y•iky 
3097,79 lira 

Bayuit Mamlaane ıok.,ı )'eni 11·13 .. ,.aı 
daldd ve istlnde odalar l 2 payı 

Panaiya malaalleıi Kaybqa arkaaı .... 
18 yeni 20 aayıh aruının tamamı o 

lOO'l,54 lira 

7- Mahrukat -Benzin-Makine yağlan ve saire 
lıtanbul Levazım amirliği Satınalma komısyonundaa: 

idareleri lıtanbul Lenzım Amirlitine batlı müeueHler ıçın 
117500 kilo mete klSmlSrG 23 Temmuz ~ per,embe paü aaat 
14,30 da Tophanede Sabnalma Komiayonunda •Çlk eksiltme ile a· 
lıaacaktır. Tahmin bedeli 3.525 liradar. lık teminata 264 lira 37 
kuruttur. Şartnamesi komisyonda prülebilir. l.teldiler1nin kanu· 
ni veıikalarile belli ıaatte komisyonuna gelmeleri. 

Yeaik67 

YeniklSy 

Yeniköy 

Boyacıköy 

lstanbul Harici Askeri 
kıtaabadan: 

Malkaranın 800000 kilo o· 
duauna pazarhk m&cldeti da· 
hiliade talip çıkmadıtındaa ye· 
niden kapab zarfla mthaakua• 
ya kenulmut ve ihalealnin 22 
temmuz 9J6 çarfamba flal 
ıaat 15,30 da icruı kararlat· 
tmlmıtbr. Beher kilo odunun 
muhammen .. edeli bir kurut 

15 ıaatim Ye ille teminatı 690 Bataziçl 
lira olup tartnamni her rGn 
Tekirdatında Aıkeri Sabnalma Beykoz 
Komisyonunda r6rGlebilir. Ek· 

BGyükdere 
slltmeye •irecelder kanuaun 
2 inci ye 3üncil madcleleriacle· 
ki naikalan birlikte bulundur· BOyGkçal'fl 
malıdırlar. Kapah zarflar ihale 
ıaatiaclen bir aaat evvel ko Beyotlu 
miayon Bafkanbtına verilecek-
tir. 

8 ··Müteferrik 
Jandarma ıenel komutanhiı Ankara Sabnalma 

Komiayonuadan : 
A .. tıda çetit, mlkdar, tahmin, ilk teminab yazdı (4) kalem 

ef1• laizalannda sa.terileıa fGnde ıaat 11 de eksiltme usulile ... 
tın alınacaktır. lsteklller paraız tartaamelerinl komiıyondan ala· 
bilirler. Eluiltmeaiu firmek iatlyenlerin ilk teminat ve t•rtna• 
meleriade yaııla belreler içinde bulunacak teklif meldublarını 
ekaUtmeden en az bir aaat enel koaala7oaa Yermlt olmaları. 

Ciui Mikcları Abt Tahmin ilk te· Ta. 
usulG bedeli mlnab 

Ka. Z. L. K. L. K. 

8000 " 
6800 o 517 S) 

3000 " 15000 o 12'25 o 
1700 " 10442 o 785 40 

511100 adi açık 

Beyorlu 

Kamerhahln 

Beyotlu 

Yemkly 

metre mur•bbaı 
Güzelce Ali Oçyol akzf eaki yeni 
yalı tarlanın 4 5 payı, 919 metre 
simetre murabbaı 

Ayanikola malıalleai Çifte Kuap ıok•I' 
eski yeni 6 aayılı araanın l 2 payı, • 
metre murabbaı 

Panaiya Cetme ıolcak Mili 8 yeni 12 IA" 
yıh orıaaın tamama 30 metre 'R d .. V 
metre murabba1 

Retipata caddesi eıki l mGkerrer yeal 55 
aayıh arıa 3 4 payı, 18 •et~• 88 A-ıl· 
metce murabbaı 

Panaiya KSybqı aokak eski ynl 18 • · 
yılı arsa tamamı 80 metre murabbaı 
Çınaralt• caddesi Yeni Cetme ıokak .... 
64 yeni 1 ıa)'Jlı dGldcia ea40 6912 paJI 

Yenimahalle Birinci Misak eüi yeni 14 _. 
yılı araa 3 14 payı, 35 metre marabbal 

Uncu otlu ıokatı yeni 32 ayda dGkk ... 
nın tamamı 

Y enitehir mahallui Mumcu aokatı e1kl 
ao yeai 32 aayılı ananın tamamı, 5t 
metre 6 duimetre murabba,i 

Kemerhatun mahalleai Şirket cokatı .-ki 
31 yeni 35 aayıb araanın tamamı, 3' 
metre ve 4 desimetre murabbaı 

Maballeai Şirket aokatı eald yeni 8 .. ,.ıa 
anama tamamı, 13 metre 79 d•lm~ 
mdraltbaı 

Ymitelıür mahallesi Turtucu aokalt .. ~ 
7 y•i l aayab ananın tamamı, 78 metre
murabbaa 

Yeaifelür mahallesi Rlza pqa IOk.,. er 
ki 17 yeai 29 sayılı ananın tamamı, d 
metre 9 desimetre muraltbaı 

Paaaiya malaallesi Hakim sokak ukl ,r;. 
ni 8 sayalı ananın tamamı, 90 m..,. 
murabbaı 

Panayia Kaybqı cadd•i eski 44 yul 41 
Ayah anaaın tamamı, 4 l metre 94 clell" 
metre murabHı 

HO..Jin at• mahallesi Maear aokak 
75 Jul 77 ıa,W anaıaın ta•••• ...................... 

• _.. ....... .. .-... r~~ 



t ~ lahifeden devam) 

t '-nıuz Kontenjam 
...... uı ayına aid kontenjan 

' tı IÜnırüklere tevzi edil
' ': Bu defa İstanbul güm· 
~. ~ ~e 1545 kilo kara bi
~-- kılo kına , 30,600 kilo 
ı, r~ 637~ kilo idi çivi, 193 ki
~t .:•nızlı çivi ve 811 kilo 
!Dit l boya verilmiştir. 
'-'1 tt kontenjanlar gümrükte 
~ilttolrnaınaıından dolayı Ve-

tırı . 
rınde ahkonmuştur. 

Sug"d h l .. · · ay ma su u ıyı 

Tarlabaşı 

Tarlabaşı 

Tarla başı 

Kamerhatun 

Tarlabaşı 

Tarlabaşı 

Tarlabaşı 

Tarla batı 

eski 20-22 yeni 22·24 sayılı arsanın ta-
mamı, 86 metr& J9 desimetre murabbaı 43 09 

Hüseyin ata maballeai Küçük Şişhane ıo· 
kak eski 36 38 yeni 24 sayılı arsanm ta-
mamı, 55 metre ve 17 desimetre murabbaı 41 37 

Hüseyin ağa mahallesi Küçük Şişhane so· 
kağı eski 21-23 yeni 13 ıayılı arsanın ta• 
mamı, 40 metre 23 desimetre murabbaı 

Hüseyin ağa mahallesi Duvarcı sokak es· 
ki 55 yeni 65 sayılı arsanın tamamı, 71 
metre 72 deıimetre murabbaı 
Kurtuluş mahalleıi Akarca sokak eski l 2 
yeni 79 sayılı evin 52:960 payı 

Hüseyin ağa mahallesi Duvarcı aokak e11-
ki 69 yeni 91 sayılı arsanm tamamı, 101 
metre 87 deıiınetre murabbaf 

Hüseyin ağa mahallesi Bülbüldere ıokak 
eski 44 yeni 41 sayılı arsanın tamamı, 
23 metre t 9 desimetre murabbaı 

Hüseyin ağa mahallesi Bülbüldere sokak 
eaki 22 mükerrer yeni 29-31 sayılı arsa-

143 44 

97 uo 

203 74 

46 38 

nın tamamı, 29 metre 30 desimetre mur. 58 60 
Hüseyin ağa mahallesi Kavun sokağı es-
ki 14 yeni 1ayılı arsa 57 metre 55 desi
metre murabbaı 57 55 

İstanbul Belediyesi İlanlan 
Adet 

1560 
460 

5 

5 

Kilo 

4 

2 

Şişe Metro 

5 

Ampul 
Sigorta butonu 
Fiş abunayt 
Bant izole 
Singer makine yağı 
Vazelin 
Seyyar makine mu
haıazası 

50 ,. lamba teli 

Karaağa müessesatı içi!ukarda cinsi ve mıktar· 
ç k ksiltm konulmuştur. Bunların 

ları yazılı eşya açı e . ş rt 
. 798 1. 75 kuruş fi tahmın olunmuştur. a • 

hepsıne ıra ··1·· i t kt· l lar . .. d'. lüg· ünde göru ur· s e ı o an 
namesı levazım mu ur . .k 60 liralık 
2490 No.lu kanunun tayin ettiğı vesı a v.e ve 

. t kbuz veya ınektubıle beraber 24 
muvakkat temına ma . - d 

936 günü saat \ 5te daımi encumen e 
Temmuz cuma M (75) 
bulunmalıdır. 

~ l.t,ııbul borsasına yeni buğ· 
~d lnahıulünün vaziyeti hak· 
'la kat'i raporlar gelmeğe 
it blıtııştır. Bu raporlara gö
ltaıc" sene buğday mahsulü 
~ Yada da, ekseriya kurak
'- tehlikesi geçiren orta ve 
~llbi Anadoluda da iyidir. 
ıı.ı •deniz mıntakasında mah· 
~ıı l>tk az bozulmuştur. Garbi 
~•dolunun iyi olduğu daha 
Ş'1den bilinmektedir. 

Beyo~lu Yenişehir mahallesi eski Tuzcu, yeni Kay
tancı sokağı eıki 13 mükerrer yeni 28 sa· 
yıiı arsa 00 metre ve 21 desimetre murab. 90 21 

Beyoğlu Birinci sulh Hukuk\ 
Hakimliğinden: J 

~t thrhniıdeki buğday stoku 
~i C\'velki haftaya nazaran 

Tarlabaşı Hüseyin ağa mahallesi Şişhane sokağı es-
ki 19 yeni 15 sayıla arsanın tamamı, 
115 metre murabbaı 86 25 tlz d 

~ft.. aha azalmıştır. Geçen 
IQ11 llın raporunda ıtokun 3875 
~İt 0 ldutu gösterilmektedir. 
dıı. t\'\'elki hafta ise 3922 ton· 

Tarla başı Hüseyin ağa mahallesi Küçük Duvarcı so· 
kakı eski 7 yeni 11 sayıh arsünın tama· 
83 metre 20 desimetre murabbaı 124 80 

Tarlabaşı Hüseyin ağa mahalleıi Şişhane sokak 

\' t . 
Ilı afyon mahsulü çok 

bereketli 
'r', . 

t'k Ilı afyon mahsulü çok be· 
>ıı,:lli olınuştur. Alakalılar u• 
bıı llrucu maddeler inhisarına 
~ lll-,ı ıatmak için müracaat· 
~: başlamışlardır. Henüz bu 

A- "•ta bir karaı vnHmemiştir. 
~111>•da bulunan inhisarlar U
~ itli . müdürü B. Hamıanın 
~bndeki heyet döndükten 
ta İtin bir karara• bağla~a
l llllaşılıyor. 

~bze Hatları oahalandı 
'-. Soıı Yağan şidd~tli yağmur
''" •thze fiatlarının yükselme· 
~Ü fevkalade tesir etmiştir. 
lııı trin bir kıamı sebzeleri a· 
'~Ötürrnüş, bir yandan da 
di&• _ııllr bataklık haline gir· 
,, 1 • 

•ıı.d Çın sebzelerin toplanma· 't il tnüşkülit çıkmıştır. Do
~Ut tı fiatları 7,5 kuruştan 15 
\tıı llr· Ayşekadın da yine 7,5 

5 kuruşa fırlamıştır. 
-

liard .. ı ~ almak istiyorlar. 
l) .. 

dir11~11• Alınanyadan Türkofia 
lllit, ~~rlü.iüne bir mektup. g~l
\ttd r fırrnanın külliyetlı mık-
'laa..~ ~•rdal ile defne yapratı 
llliui 1•teğinde olduğu bildiril
ı,tı ~· Ofis, alakadar tüccar· 

•htrdar etmiştir. -
Jiit İplikliklerinden 

J ahnacak resim 

eski 47-49 yeni 33 sayılı arsanın tamamı, 
34 metre 47 desimetre murabbaı 25 85 

Yukarda yazılı mallar 31= 7 936 Cuma günü saat 14 de ka
dar peşin para ve pazarlıkla satılacakbr. Satış bedeline iıtikrazı 
dahili ve yüzde beş faizli hazine tahvill~ri de kabul olunur. 

İsteklilerin yüzde yedi buçuk pey akçelerile haftanın Salı ve 
Cuma. günleri idarede müteşekkil satış komisyonuna müracaatları. 

2 .. Müteferrik : 
Beyoğlu Mmtakası Tahsil Müdürlüğü Beşiktaş 

Maliye Tahsil Şubesi Tahsil Başmemurluğundan: 
Beşiktat Cihannüma mahallesi Yalı sokak 17-19 numaralı fab

rikada tahta hacze alınan muhtelif cins 400 sandık çivi 20-7-936 
tarihine teıadüf eden paıarteıi günü mahallinde aahlacağından 
isteklilerin vakti muayyeninde memuru mahıuıuna müracaatleri 
ilan olunur. 

ni zamanda nafıa vekaleti oto
büsler almak için de bütçeye 
tahsisat koymuştur. Alınacak 
otobüslerle İranın bütün nakli· 
yatı yapılabilecektir. Diğe~ ta: 
raftan nafıa vekaleti tımalı 
İranı da Trabzon limanına bağ· 
lamak için tertibat almaktadır. 
Bunun için Trabzon - Ağrı tran
sit yolunun inşasına da ıele· 
cek ay başlamıt olacaktır. 

1 Kereste ihracat tacirlerimizin 
Nazarı dikkatine 

Bu yol ayna zamanda Erıu
rumdan da ııeçmektedir. 

-
Kahve ithalı için 

le bir mukavele 

müteahhit· 
yapılacak 

Kahve ithalinin bir elden i· 
dareıi için hazırlanan muka· 
veleye 1röre bu iti alacak o· 
lanlar, memleket dahilindhe 

Oh. l ka· ıtok olarak 1 ın çuva • . 

isim ve adresi aşağıda yazılı 
Firma memleketimizden keres· 
te mubayaa etmek ve kereste 
ihracat firmalarımuı Tunis'de 
temsil etmek arzusundadır. 

Adres: 
S. Nataf 

Boulvard Loubet 
Sousae 

(Tuniıie) 

1
\ Neşe hayatm kaynağıdır 

936-930 

İstanbul Hazine Muhake· j 
mat Müdürlüğünün Şişli Şa
ir Nigar sokak 56 No. lı 
apartıoıanın l inci daire· 
sinde komisyoncu Hayred
din oğlu Ali Şinasi aleyhi· 
ne açtığı alacak davasından 
dolayı müddeialeyh namına 
gönderilen davetyenin y~· 
zıh adresten çıkarak Atı· 
naya gittiği ve oradaki ad· 
resinin ve ne zaman gele
ceğinin ~eçhul bulunduğu 
şerhile mübaşir tarafından 
bila tebliğ iade kılmması 
üzerine müddei vekilinin 
talebi ile 25 gün müddetle 
ilanen tebliğat icrasına ve 
muhakemenin 17-9-936 ta
rihine müsadif perŞembe 
günü saat 1 O da bırakılma· 
sına mahkemece karar ve-
rilmiş olduğundan yazlı gün 
ve saatte müddeialeyhin 
bizzat ve ya bilvekale mah· 
kemede bulunmadığı taktir· 
de hakkında gıyaben mua-
mele icra olunacağı tebli· 
ğat makamına kaim olmak 

Beklenen vapurlar 

QUIRlNALE Salı 14 7 Saat 17 
de Trieste, Veniıe, Brindizi, 
Pireden. 

BOLSENA Perşembe 16 7 Saat 
10 da Trieste, Veniae, Bria· 
dizi, Pire, izmir, Selanikclen. 

MERANO Cumartesi 18 7 Saat 
10 da Genea, Naples, Pire, 
Rhodeıdan. 

ALBANO Cumartesi 18 7 Saat 
7 de Batum, Trabzon, Sam· 
sun, V arna, Bourgazdan. 

CELIO Salı 21 7 Saat 17 de 
Trieste, Venize, Brindizi Pire· 
den. 

CALDEA Çartamba 22 5 Saat 
10 da Trieste, Venize Brin· 
d~zi Selanik, Kavalladan. 

A VENTINO Perşembe 23 7 Saat 
7 de Oanube, Koıtantz:a, Var· 
na, Bourgazdan. 

FENICIA Perşembe Saat 7 de 
Danube, Konıtantza, Varna, 
Bourgazdan. 

QUIRINALE Salı 28 7 Saat 17 
de Trieste, Venize, Brindizi, 
Pireden. 

üzere ilan olun ur. (~7..:.6.:,) _:.....,.."'""!"' ........ -'!"!""'"!!!'!!!!!!!'!!"--!!!'!'!"!!!!'!'!!!'!I.-!!'!"!!!"-

. Gt d 1thhbi 0 kurna fabrikalarının 
•ıt J... lnıeıini temin için kaıar· 
l llt . ı· -"11()1 ıp ıklerinin beher yuz 
lll, tllııb~n beş buçuk lira res· 
•. .. ı t 

ve bulundurmak mecburıyetın
de tutulacaklardır. Mukavele 
üç sene müddetle yapılacak, 
müteahhit teminat olarak 50 
bin lira verecektir. 

I
PHİLIPS RADYOLARI 

Yuvanızı şenlendirir 

~ .1 utularak munzam re• 
~ ı e 
il tı nıuarnele vergısının "' ... " '•illt \&zerinden hesap edil-
~lrl k•rar verilmiş ve ali· 
""lllar~r• teblit edilmiştir. 

t •ffo~n batka diğer veriJi· 
unnıuıtur. 

lt,ll -
"''-U transit yolu bu yıl 
4-.. •k surette bitirilecek 

~~1c ~u~ . 
."".."'eit ayetlerimizde Iran 

Yollarının ikmali için 
\la. ~alıtılnıaktadır. Bu yolh:ç •en~~e~beri yapılan 

Yll bıtirılecektir. Ay-

Fransanın verdiği 
kontenjan 

munzam 

Franıa hükumeti 936 yılı i· 
kinci üç aylık devreal.ne mah· 
sua olmak üzere Türkıyeye a· 
şağıda yazılı mun~a~. konten· 
janları tahıia etmıştır. 

T .f No Cinai Miktarı 
arı e · 

Ex 85 Kabuklu ceviz 27 kental 
n 85 Kabukıuı ceviz l 1 " 

,, 36 Peynir 50 n 

COUPON DE 
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Ptrı. MÜNAKASA . ,, . ,, 
GAZETESİ 

Journal Quotidien des Adjudicationı 

ages par l'accueil bienveillante /aite par 
aWes abonnes ti notre modesle publication, 

agrandi, ti pariir d'aujourd'lıui, le 

temps, noHs avons pris toutes le.~ me
tnrichir le contenu de notre jour11al el 

~lication plus rryuliere, de sorle que nos 
ront suivre au jour le jour et sans omis
loutes les adjudications. 

~,... ................... __._..._4 __________ .......... __...... ................ 

SOMMAlRE: 
eatlonı au Rabaiı. 
(Demee alimentaire, Viude, Lepme, L•it ete. 

R.eparation, Travaux Publieı, Cutoıraphie et ·. 
• Linıerie - Cbauaaurea ete. 

et Materiel Electriquea 
tlllmique et Pharmaceutique·lnatr11menta Sani 
~iture rour H6pitaux 

truction, planehea ete. 
• Charbon - Carburant. 

Huile d' ohe l'aftftft . •t 
56

_
56 

50-- uauu kıloı. Prix 
p"8 la re ' 58 P. le K. d'a· 

S 
!::.'::. C-t. prov. 592L. 

UCM ••vvu Lıa_ p. 
27 - 27,50 29 .,... nx eat. 

574 L 
P · le K. Caut. 

prov. • 
The ı, ıoo kilo.. p . 

302 P. le K. C. n:ı eıt. 300-
I belol ut. prov. 278 L. 

pour .. •• de 5 refimeats. 
Adi aepar m•t ........ cbaq . 

C 
...,... ue re· 

rameat. om. dea Acbıtı llilitai· 
reı de Vıze fl'hrace) veadr~ 
11-1 936 • 11-1a " c.h. de• eh. 
t la dıte Co••lllioa. 

2 

Conıtruction- Reparation 
Travaux Publica,Materiel de 
Construction Cartograpbie 

tribution et du reaeau d'eau 
(Prix eat. 1000 L.) du ıouı·Gou• 
veraorat de Babaeıki (Tbraee). 
C.ut. 7,5 poar ceat. Adj. publi· 
que. Com. de la Municipalite de 
Babaeıkl, vendredi, 24 juillet 936 
a 16 h. Cab. el• cb. aux Muni
cipaliteı de Babaeski, de Kirkla· 
reli et d'Edirae. -Reparation fondamental de la 
chauaaee Eresli-Devrek, sur leı 
kilometrH o+000-25+313 Prix 
eat. 10,808,60, caut. prov. 810,64 
L. Adj. ıous pli cacbete. Com. 
Permaoeate du Vilayet de Zon
ıouldak, mercredi 22-7-936 a 15 
b. Cah. de. eh. a la Direction 
dea Travaus Publicı de Zonroul· 
dak, moyenoaat 54 P. -Coutruction d'un etaıe ad· 
ditionnel ıur le bitlment de la 
Direction du Commerce Mari
time d'ı.tanbul. Prix eat. 3972,59, 
caut. prov. 298 L. Com. des En· 
cberea de la Oirection deı Tra· 
vaux Publicı d'lıtanbul, lundi, 
27-7-936 a 15 la. Documentı re· 
quiı au Bureau ele la Dir. des 
Tnvaux Publicı. 

Reparation ele la chauıee 
uphaltee de Selami tcheame
Maltepe (lataabul, côte uiatique). 
Pris eıt. 4059, caut. prov. 305 L. 
Adj. ouverte au nom et pour le 
co•pte de l'entrepreneur. Com. 
Permanente de la Muaicipalite 
cl'latanbul, vendredi 24-7-936 a 15 
h. Cab. cleı eh. au Service de 
l'Ecoaomat. 

-3 -

Habillement - Linıerie -

Chauııureı ete. 

Etoffe pour coafection d'ba · 
biti interieurı 450 .Ctreı. Prix 

1300, caut. prov. 97 ,50 L. 
d'is· 

-

VENDREDI 

Coafection d'uniforme pour 
le perıonnel de la Direction Ge
nerale de Sauvetawe, 240 a 250 
eoatumea. Prix eıt. 4250, caut. 
prov. 318,75 L. Adj. souı pli ca· 
cbete. Com. d' Achat de la Di
rection Generale de Sauvetap, 
(Tchinili Ribtim Han, Galata), 
vendred• 24·7-9:'6 İl 15 h. Cah. 
dea cb. ırat. a la dite Commiı· 
ıioa. 

- 4 
1~-l--nst_a_ll_a_ti_o_n_e_t __ M_a_t_er_i_e_l __ I 

Electriqueı 

Aucun soumiuionnaire ne ı'e· 
tant pal preaente a l'adj. IOUI pli 
cachete du 24-6-936 reldive İl 
l'in•tallation electrique de la ville 
de Fethiye, ce travail ıera adju· 
ree de rre iı rre, en l'espace 
d'ua mois, a un entrepreneur. 
S'adre11er a la Municipalit~ de 
Fethiye (Voir les conditions de 
l'adj. precedente "Münakaaa Ga
zete1i,, No 43 du 13-5-936, meme 
rubrique). 

Produib, Cbimiqueı et 
Pbarmaceutiqueı - lnstru· 
ments Sanitaires - F our• 

niture pour H6pitaux 
Medicamentl cliven 150 •or

tea. Prix eat. 1179,35, caut. prov. 
88,50 L. 

laıtrument. medicau:x 38 pie
eea. Prix eıt. 159,35 caut. prov. 
12 L.Pour l'bôpital gouvernemen· 
tal de Kirklareli. Adj. ouverte et 
separement. Com. Permanente du 
Vilayet de Kirklareli, mercredi, 
'J:1.-7 936 a 15 b. et a 15 h. 15. 
Cah. dea eh. et liıte a la dite 
Commiaa'on. 

-6-

Bois de Conıtruction, 
Plancbes ete. 

Planche en aapin pour wa• 
wonı, approx. 1059,074 metrea 
cubes. Prix eıt. 39 L. le 19etre 
cube. C•ut. prov. 'JflJ7 ,79 L. 

Boiı divera en ıapln, approx. 
342,750 metres eube1. Pris eıt. 
39 L. lem. c. Caut. prov. 1002,54 
L. Adj. deı rre a gre et ıepare
ment. Adm. Generale cle8 Che• 
minı de Fer de l'Etat a Ankara, 
vendredi, 24-7-936 a partir de 15 b. 
Cab. deı eh. au Service deı Ap
provisionnementı a Ankara, au 
Bureau des Reeeptions et deı Ex
peditiooa a Haydar pacba et au 
maraaina d'Eıkiebebir et d'lzmir. 

-7 
Combuıtible, Cbarbonı, 

Carburant. 

Charbon de boil de ch6aeı 
117500 kiloa. Prix eat. 3S25, caut. 
prov. 264,37 L. Com. d'Acbat de 
&'Economat d'lıtanbal, jeudi, 23-
7-936 İl 14 h. 30. 

1 

--------------------------~ Les avantages procures par notre jou 
a ses abonnes 

En delıors de son contenu, le <<Münakasa 
sin of f re ,; ses abonnrs les aı1antayes suivanl 

1.- il publie en supplf ment le texte en Jr 
de toutes lts lois, decrels-loi, traites de com 
lislt's des contingentemt'nls ele. el les $oumet g 
lemenl ,; ses abonnes. · 

2 il met yracieusement d la dispoıition 
abonneı un specialiste en matiere jiscale, c a 
C.1."/>t;rimentf, f>Ollr iouie l'OnSultafion, aj fn de f f 
les questions epineuses de (ise et d'impot. 

pli cıchetee Ht orraniıee et qui 
aura lieu le mercredi, 22 7-936 a 
15 h. 30 a la Commiııion de• 
Acbats Mılitaireı de Tekirdarh. 

-8-

Divera 

Sac de pain 6000 pieoe•. Prix 
est. 6900, caut. prov. 517,50 L. 

Haneaac 3000 piecea. Prix eıt. 
15000, caut. prov. 1225 L. 

Tente portative 1700 piecea. 
Prlx eat.10442, caut. prov. 785,40 
L. Adj. aouı pli eacbete. 

Clou pour fer a cheval, sim· 
ple 551700, p. rlace 70000 pieces. 
Prix eat. 2481,46, caut. prov. 
186, 11 L. Adj. ouYOrte. Com. d' A
chat du Commaadanat Gene al 
d' Ankara, lundi 27-7-936, mardi 
28-7-936, mercredi 29-7-936 et 
jeudi 30-7-936 a 11 b. Cab. deı 
eh. rratuitemeat ala Commiaioa 
precitee. -Objeta diven en eaoutchouc. 
Prix eat. 22765, caut. prov.1707,38 
L. 

Counoie de tranımiuion, en 
caoutcbouc, inaertion toile, de 
dimeoaioa differeote, pour dyna· 
moı de warona, metre• 4310. 
Prix eıt. 13116, caut. prov. 983,70 
L. 

Boltu en ebonite avec cou· 
verele, pour baMerle d'accumula
teur, piecea 800. Prix eıt. 4800, 
caul. prov 360 L. 

Lea aarobandiae• detailleeı ci
baut dont la ~remiere adjudica• 
tioa a ete annulee aeront acbeteH 
le jeudi 23-7-1936 par voie d'a· 
djudieation ıouı pli cacbete et 
ıeparem~nt, au loeal 4'e l' Admi· 
niıtration Geaerale dea Cbeminı 
de Fer de l'Etat reıpectivement 

iı 15 b. 45, a 16 h. et a 16 b. 15. 

Ceux qui deairnt y prendre 
part doivent remettre a la Preal· 
deace de b Comaİ9aion le m~•• 
jour jusqu'a 14,45 b. pour leı oh· 
jeta en caoutcboac, jusqu'a 15 b. 
pour lea c:ourroieı en truaıll'lia· 
aion pour dynamoı, jusqu'a 15,15 
b J>O•r ... boiteı de ebonit• 
leur• offreı, le1 rarantie1 provi· 
ıoireı illdiqueeı pour cbaque ad
judicatioa, ı.. certificate exirea 
par la lol et ua crifJoat 

Leı cabierı des eh 
bueı rratuitement it 
le Service de1 Ap 
ments et a Haydarpach• 
Bureau de Receptioa. 

B) Adjudicatilıs 

Clou 400 cı.i11e1 .. 
ıouı le coup d'une 
la fabrique ıise au No. 
la rue Yali, quartier Dl 
a Becbiktacbe ıeront 
plac:e par vole de 
par lea ıoin1 du lhırelll 
de Becbiktacbe. 

f ratelli SPE 
Çinili Rıhtım hu ... 

Rıhtım Telefon: 
Amıterdam - Kom.,..ı 

Neerlaıulez da Na• 
vap4r Anverı, Rntllldlllli.-ı 

materclam ve Hambarı 
landa hareket. 

VULCANUS vapuru 
6 ill 11 Te•muJ: 

CERES vapuru 
18 Ul 23 Temmuz 

Nerlandez kom 
nehri vapurları lim 
buuıl •• eeri teferler 

Bitin limanlar içilt 
landez Kumpaıayuı O• 
mak ıuretile bitin 
manian içia dotru 
tolar verilir. 

iTHALAT SER 
Amaterd.,..dan 

va pulu. 
CERES vapuru 6 1ı 

UL YSSES vapuru 23 1ı 
dotru Amlterdamdaa 
hareket ORESTE.S 

T emmua dotru 

Nippon Yusen 
JAPON VAPUR KU 

Y akohama, Kobe, 
Colombo, Sl•e,if, 

Beyrut ve ı.tanbul 
araııncla dotru .. ,_ 

Pire, Marıll1a, U 


