
ABONE ŞARTLARI: 

3 
G 

12 

AYLIGI 

" 
" 

KURUŞ 

450 
850 

1500 

Sayısı S kuruş 
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PİYASA 
liABERLERİ 

' =<>·~ .... ~ 
'lllele vergisi kanununda 
\' tniden tenzilata tabi 

eşyalar 

~uaınete vergisi kanununun 
t•nci ınaddeıi mucibince ha· 
~•nan iptidai mallar tevziat 
._~eli 15-7-936 tarihli Resmi 
~ltte ile neşredilmiştir. Bu 
t\~ele sröre yeniden tenzilata 

1'. tutulacak eşya şunlardır: 
~·Çı ate, tuğlasile kaplanmış 
~ 1 

.'ie galvanizli sobalar yüzde 
l . 1 ,.._ Çı ate, tutlasile kapa ı 

ıııu '}'e sobalar yüzde 35, 
~.~takil demir dökümhane· 
ııı,d ~eya dökümhanenin ve 
~ b·ellı eşya fabrikalarının sa-
!lıı ır takım mamulat. yüzde 
)G~d kiğıt ve mukavvalar da 
~b· e elli niıbetinde tenzilata l olacaklardır. 
>,ı,ebzilat nisbeti arttırılan eş
ııı11 r arasında "jütnten dokun
>iit~ kuınaşlar da yüzde lOdan 
lod, e 75e, ayakkaplarda yüzde 
)o11 ~-Y~zde 35,otomobil, kam· 
'ili b aatıklerinde yüzde ondan 
llıiı ~t.e,ayna veya tesviye edil-
'Gtd tıatal eşyada yüzde 5ten 
ııı11: Yirmi beşe çıkarılmış 

d,ı, .uYor. Diğer iptidai mad-
'>ıı1~'n tıiıbeti reçen senekinin 

ır. 

!~rk Na;:; anlaşması 
d 'lirJt· 
' . ıye He Norveç arasın· 

~t'-l1~la edilen klerlng an• 
1~b,:aı, 12-6-936 tarihinden 
"'•tirel\ llleriyet mevkiine gir· 

il . 
'dile "na 2Öre, Norvece idhal 
.... " 1'.ıırk• O ' A 

"I\} ~ .. ıye menşeı zıraı ve 
"~çte h ahıullerinden biriıi Nor· 
"1~ ı,. b• k • d .. ~' tlh ! ır ontenJan ve o-
~~tıııd dıclatına tabi bulunma-
!l~e ,~ e~er bu vaziyet Tür
ı_ ""•a .Y.hın.e tebeddül edecek 

dil ~d~~ılaf icap ettiği şekilde 
) ~id, 1 ecektir. 
~tı,.,1htte kullanılan bahk 

~ "' it- "••mi kağıtları korun
~~ "e. t~tları nistar ince muka-

Çbi., ~rbe _Türkiyeye idhalinde 
dıt Jconmıyacaktır. 
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GÜNLÜK 

•• 
İDAREHANE: 

"POLİGLOT .. 
T erceme Bürosu 

Galata. Billür sokak 17 
Tünel yanında 

İLAN ŞARTLARI 
İdarehanemizde görüşülur 

1

GAZl;TESI 
TP!gr .: ist. MO~AKASA 

Teic· 1oıı: 4B097 

CUMARTESi 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muahedeleri 

İptidai maddeler tenzilat hakkında kararname 

Karaaname N. '49l7 

Kararname No. 2 4917 4917 

2430 sayılı Muamele Vergiıi 
Kanununun 5inci maddesi mu
cibince 1936 yılma ait olmak 
üzere iktısad V ~killiti ile müş
tereken hazırlanarak Maliye 
Vekilliğinin 24·6 936 tarih ve 
18563 23223 sayılı tezkeresile 
gönderilen ilişik iptid~i mad
deler tenzilat cetveli; icra Ve· 
killeri Heyetince 29-6-936 da 
tetkik edilerek l haziran 936 
tarihinden itibaren meriyete 
konulması onanmıştır. 

19 6 '936 
CETVEL 

1 - Toprak aanayii 

Tenzilat niıbeti 
100 de 

Çimento 
Su kireci 
Alçı 

Kireç 
Kiremit 
Tuğla 
Çini veya mozaik 
Beton malzeme 
Kiıiloit 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

10 
10 
10 

2- Madeni aanayi 
İçi ateı tuğlası ile kaplan
mış adi veya galvanizli 
ıobalar 30 
İçi ateş tuğlası ile kaplan-
mış emaye sobalar 35 
Müstakil demir dökümha
neleri voya dökümhaneli 
madeni eşya fabrikaları
nın aafi döküm mamulatı 10 
Demir tel(dikenll tel dahil) 60 
Demir boru (döme hariç) 50 
Çivi 
Toplu iğne 
Nal veya nalça 
Civata veya perçin 
Karyola 
Demir fıçı 

60 
50 
50 
50 
50 
50 

TeraLİ (biliımnm tartma 
aleti) 50 
Teneke bidon veya kutu 30 
Bakır kap 30 
Kova 30 
Musluk 30 
Kurşun boru 
Bakir tel (tek telli veya 
müteaddid tellerin bU -

50 

külmü' olanı) 65 
Harf dbkümü 25 
Kıliıe 20 
Kurfun tüp 10 
Galvani:ıli saç 65 
Zikredilmiyen ıair ma-
deni eşya 50 

-ilanlar, Emirler, Tebliğler: 

3 - Tahta sanayii 

Doğrama ve marangoz 
mamulatı 

Bilcüme mobilye 
Ahşap araba 
Tahta kutu 

JO 
10 
10 

İncir kasası 
Kundura kalıbı 

o 
o 
o 

Karoseri 10 

4 - Kimya sanayii 

Kimyevi ve tıbbi müıtah· 
tahzarat 20 
itriyat 
Hamızı karbon · 
Müvellidülhumuza 
Tıbbi pamuk 
Debagat hüliıaları 
Çivit veya hoya 
Her nevi sabun 
Sülyen 

20 
IO 
o 

10 
20 
20 
10 
50 

Asfalt 5 

5 - Gıda sanayii 

Elekli un değirmirle· 
rinin bilcümle mamulatı 10 
Değirmenli makarna ve 
şehriye fabrikalarının i
mal ettiği makarna ve 
şehriye O 
Değirmensiz makarna ve 
şehriye fabrikaları mamu-
latı 50 
Konserve IO 
Sucuk, salam, pastırma ve 
benzerleri .O 
Sütlü çikolata (kakao ya
ğını kendi istihıal eden 
fabrikalar için) 20 
Sade çikolata (kakao ya
ğını kendi istihsal eden 
fabrikalar için) O 
Sütlü çikolata (kakao ya
ğını satın alan fabrikalar 
için) 4o 
Sade çikolata (kakao ya-
- ını alan fabrikalar için) 25 
g . b' k" . 25 Her nevı ıı uvı 

6 - Mensucat sanayii 
A. Yünlü Sanayii 

Yön ipekleri 
İpliğini kendi 
rikaların bu 
dokudukları 
ınaşlar. 

yapan fab
ipliklf'!rden 
yünlü ku· 

o 

5 
T enzilit nisbeti 

IOOde 
Dahildeki baıka fabrika-
lardan veya memleket ha· 
ricind~ satın alınan iplik· 
lerle dokunan yünlü ku-
uıaşlar 60 
Yün fanila 50 
Yün çorap 45 
Sun'i yün (Şodi) 5 

==:ı -

----------------------------
İstanbul Belediyesinden: 

1 açılan parçasmın dubalarından 
Karaköy köprüıünün ıabah arıb le köprü ayın 20 nci pazar· 

· · d · t' ·1 kt' Bu ıe ep bır taneıı etış m ece ır. aembe akşamma kadar 
d kt sonra per ... 

tesi 1abahı açılıp kapan ı a~l . Halice girip "tkmalara kabil 
k geını erın T açılıp kapanmayaca ve fı d k" ük merakibin Ha-. b üddet zar n a uç olamıyacaktır. Yıne u m aki öz kapalı kalacağı cihetle me· 

li,.ten ç1ktığı Galata tarafınd alng 1' b l ta f d k' t k b' 
T ı y ız stan u ra ın a ı e ır rakibin Halice girip çıkma arı . . _ . A 
.. d ı kt AlAkadarlarca bıbomek uzere llan olunur. goz en o aca ır. a 

• 
18 Temmuz 1936 

-----------------------------------------------------Gazetemizin abonelerine temin ettiği faydalar 

' 
Ga=ele miindericaluulan maada: 

1 - Taclrlerİ alıikaclar edt'/1 kanun, kararname, 
ticaret m11a/ıe,fr/eri , konll'njan lislde.rirıi parasrz ola
rak lürkce ueya fransc-:l'a iltiPc surtlile abonelerine 
takdim eder. 

'2 - Abonelerinin vcrrıl 1111'işkül<llwc luil için bu fa
/erde lccrülwli llt' saldhiyel snhibi bir ımilehassısı 
istişare irin parasız olarak emirlerine anuide b11/un
durmaktadı r. 

3. - Bilumum /ercı·me i~lerindc «Poliglofo Htirosu 
tara/imlan yti:de 2.i frn zil<it yaplltr. 

a) MÜNAKASALAR 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 
İstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 

İdareleri İstanbul Levazım Amirliğine bağlı müesseseler için 
doksan üç ton sade yağı 4 Ağustos 936 salı günü saat 15,30 da 
Tophanede Sabnalma Komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 72540 liradır. İlk teminatı 4Bn lira · 
dır. Şartnamesi 363 kuruşa komisyondan alınır. İsteklilerin ka
nuni vesikalarile teminat ve teklif mektublarını ihale saatinden 
bir saat evvel kom is yona vermeleri. 

İstanbul Harici Askeri Kı· 
taatından: 

Pınarhisarda topçu ala -
yının 320,000 kilo kuru otu 
kapalı zarfla, Demirköy için 
70,000 kilo kuru ot, üç alay 
icin 155,000 kilo kuru ot, iki 
alay için 38,000 kilo yulaf, üç 
alay için 22,000 kilo makarna, 
iki alay için 6 ton kuı u üzüm, 
üç alay için 60,000 kilo saman 
açık eksiltme ile ihaleleri Tem
muzun 31 inci günü ayrı ayrı 
Vizede yapılacaktır. 

2- istekliler ihale gü-
nü saat 14, 15 te teminat mek
tubu veya, makbuzlariyle ko· 
misyonda bulunmalıdlr. 

3 - Kuru otun tahmin bedeli 
2 kuruş (j )) e ili santimdir. 

Topçu alayın teminatı HOO, 
Demirköyü alayının teminatı 
315, üç alayın teminatı 290 li
radır. 

4- Üç alayın saman, tah
min fiyatı 1 kuruş 25 santim, 

teminatı 40 liradır. 
5- Alpullu, Vize alayının 

üzüm tahmin fiyatı 22 kuruş· 
tur. İlk teminatı 100 liradır. 

6- Vize, Alpullu, Demirköy 
alaylarının makarna fiyatı 23, 
25 kuruştur. İlk teminatı 380 
liradır. 

7- Vize, Alpullu alaylarının 
yulafının tahmin fiyatı 5 kuruş 
30 santimdir İlk teminatı 152 
liradir. 

8- Şartnameleri görmek is· 
tiyenler Vize satınalma komis· 
yonund'a her gün görebilirler. 

2-İnşaat- Tamirat - Nafıa işleri - Malzeme - Harita 
İstambul Telefon Müdürlüğünden: 

Yer altı kablo ve saire tesisat ve tamiratı münasebetile İstan· 
bul Vilayeti hududları içinde bir sene zarfında yapılması İcab e
decek tahminen 500 M2 adi ve 3000 M2 parkt" kaldırımla 50 M2 
çimento, 25 M2 asfalt, 50 M2 şose veya kaldırım tamiratı bir 
aıene müddet ve 2000 lira muhammen bedelle açık eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

Ekıiltme 3·8-936 pazartesi günü saat 15 te İstanbul Telefon 
Müdürlüğü binası içinde yapılacaktır · İlk teminat ,1~0 lira~ır. 
Fenni şartname malzeme dairesinden parasız alın~bılır· Eksılt
meye gireceklerin bu işleri yapabileceklerin.c dair lstan~ul Bele· 
diyesinden verilmiş ehliyet vesikası ve temınat paralarıle ayni 
ğünde saat 14 e kadar müracaatleri. 

Sümer Bank Umumi 
Müdürlüğünden: 

1-Safranbolu civarında Kara· 
bükte kurulacak demir fabri
kalarına aid ikamet2ahların 
temelleri vahidi fiat esasile ve 
temelden yukarı kısımları top
tan götürü suretile eksiltmeye 
çıkarılmıştır. Tahmin edilen be· 
deli 164,840,59 liradır. 

2- Bu işe aid eksiltme ev-
rakı şunlardır: 

A) Eksiltme şartnameıi. 
B) Mukavele projesi. 
C) Fenni fartname. 

D) Fiat cetveli, keşif hulasa-
ları. 

E) Husuıi şartname. 

F) Projeler. 
İstiyenler bu evaak; 8,25 Ji. 

ra mukabilinde Ankarada Zi
' raat Bankası binasındaki Sü· 
/ mer Bank Muamelat Müdürlü 
i ğünden alabilirler. 
1 l 3- Eksiltme 30-7-1936 günü 

saat 16 da Ankara Ziraat Ban-i kası binasında Sümer Bank 

merkezinde Komisyonda yapı· 

lacaktır. 



_ (1 inci sahifeden devam) 

Balık ihracatı 
ihraç edilecek taze balığın 

ne şekilde olacağı ve menşe 

tahedetnamesinin nasıl verile· 
ceti hakkında neşredilen ka
rarname lktieat Vekaletince a
likadar makamlara · tebliğ e· 
dilmiıtir. 

Takas Komisyonları 
Vekilete bağlı büro haline 

konacak 
d Takaı komisyonları hakkın

a hazırlanan proı' e İkt· t V . kil f ısr. e 
e ı tarafından tetk'k d· ı-

m •-t d' ı e ı e.: e ır. 

1 
Bu projede Takas komisyon

;ının . lağvedilerek vekalete 
:~h bır büro halinde idare 

ed' 1 meıi münasip görülmekte• 
ır. 

Vekaleti . k 0 vercceğı karar ya· 
ında alakadarlara bildirilecek· 

tir. 

ihracat san -:-k k . . ayn oruma ıçın 
b' k 
l 

ır anun hazırlanıyor. 
ktiaat Vek"l t• b .h a e ı azı ı racat 

aanayiini korumak . . b. k 
ıçın ır a-

nun proı' esi h l 
l 

azır amaya başla-
amıştır. Bu k . . 

1 k 
anun proıesı, 

meme et dab'l' d . . 1 1 ın e ıstıhsal o· 

hun~nt, fakat iptidai maddesi 
arıç en gel k " • . ere gumruk res-
~ın~ veya umumi vergilere ti
r 1 

: an mumulitın ihraçları ha-
ın e vergilerini iade ederek 

•alışlannı t h'l . . eı ı ve teşvik gaye-
yeaını hedef ittihaz etmektedir. --. Çuvalların ağırlığı 

Tıcarette t . . . 
'b •tşışın men'ı ve 
~ racatın kontrolu hakkındaki 
e~unun altı ay sonra tatbik 

ı ecetinden bahsetmiştik. lk
~ı~at Vekaleti kanunun tatbiki 
ıçın fİlndid h l en azırlıklara baş· 
amıştır, Vekalet tarafından ti-
~aret odaları ve ticaret borsa· 
arına gönderilen bir tamimde, 
çuvalların kar k"l k d 1 
can. bild y ı o a ar o a · 

aı irilrnekt d. B 'h 
cat taciri . e ır. azı ı ra· 

erı, rnalın ağır olma
ıını ternin t 
la ~ mek için, çuval-
k ra aş~ğı büyük parçalarla bir 

d
8

1 

çl yer8ınden yama vurmakta· 
r ar. u g'b' l ı ı uıullerle çuval· 

arın ağırhıı.. l 
b 1 k •• a tı kiloyu bile 

u. ma tadır. 

1 
lktıaat Vekaleti ticaret oda· 

arına ve bo 1 tamimd rıa ara yaptığı bir 
f 

1 
e, çuvalların iki kilodan 

d~z a olmamaıını emretmekte· 
ır. 

Pazar --b ru satiyeleri için 
Yeni formül 

Belediye · 
ıine tibi nın, pazar ruhsatiye-
h' olanlar hakkında Şe· 
ır meclisinden b" k l 

cağı y l ır arar a a· 
. . . azı nııttı. Belediye bunun 
ıçın şımdilik b" 
l ır formül hazır· 

da_nkmk~ştır · Kanuna göre her 
u anın va 'd . . . . n atı gayrısafıye· 

ıın~n yfizde IOu niıbetinde ruh
aatıye harcı vermesi icab edi
yordu. Belediyenin hazırladığı 
formüle göre b . b • d u nıı et yuz e 
3 ile yüzde 10 ara11nda tehalüf 
etmektedir. Bu f .. 1 kabul 

d"td· . ormu 
e ı ığı taktirde bütün alaka-
dar eınafın nıenınun olacağı 
ümid ediliyor. -Mezat idaresindeki 

satışlar 

5465 lira değerinde 420 altın 
;;. r\lmilş avani, 8248 liralık 

balı ve 7038 liralık 1170 
mtltefenik etya olmak ilzere 
geçen ay aarfında mezat idare· 
ıinde 20752 lira kıymetinde 
2359 parça etya 1&blınıtbr0 --

(Devamı 3 ilncü ıahifede) 

4 - Eksiltme kapalı zarf u · 
sulile yapılacaktır. 

5- İsteklilerin 9,493,00 lira 
muvakkat teminat vermesi la· 
zımdır. Bundan başka eksilt
meye girecekler, ihale günün
den uç gün evveline kadar 
bankaya bu işi başarabilecek
lerini isbat ederek evrak gös
tererek bir ehliyet vesikası a-

MÜNAKASA GAZETESİ 

Iacak ve bu ; vesikayı teklif 
mektublarına 25 kuruşluk pul 
ile beraber leffedeceklerdir. 
Posta ile gönderilecek teklif 
mektublarının nihayet ihale 
saatinden bir saat evveline ka
dar gelmiş ve zarftn kanuni 
şekilde kapatılmış bulunma11 
şarttır. 

3· ·· Mensucat. Elbise · Kundura - Çamaşır ve v .s 
İstanbul Bel.ediyesinden: 

İtfaiye amir ve efradı için yaptırılacak kasketile beraber bir 
caket ve pantolundan ibaret 418 takım elbbıe açık eksiltmeye 
konulmuştur. Bir takım elbiseye 10 lira fiat tahmin olunmuttur. 
Nümunesi ve şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. iıtekli 
olanlar kanunun tayin ettiği vesika ve 314 liralık muvakkat te
minat makbuzu veya mektubile beraber 31 Temmuz 936 cuma 
günü saat 15 te Daimi Encümende bulunmalıdır. 

4.--ilaçfar, Klinik ve İspençiyari alat: 
Kırklareli Valiliğinden : 

İlaç 
Alatı tıbbiye 

Kalem 

150 
38 

Muhammen 
bedeli 

Lira K. 
1179 35 
159 35 

Tf'ıninatı 

Lira K. 
88 50 
12 ()() 

İhalesi 

22-7-936 saat 15 
22-7-936 saat 15,15 

Kırklareli Memleket Hastauesi için cins ve miktarları şartna· 
melerinde yazılı "150,, kalem ilaç ve "38,, kal~m al atı tıbbiye 
ayrı ayrı eksiltmiye konmuştur. İsteklilerin şartnamele1'ini gör
mek ve eksitlmiye girmek üzere yukarıda yazıh gün ve 1aatte 
teminatlarile birlikte Kırklarf'li Daimi Enciimenine müf'&caatleri 
ilan olunur. 

fAskeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Satınalma 

Komisyonundan: 
3500 Kilo arap sabunu 

Tahmin edilen bedeli 875 li
ra olan yukarda miktarı ve 
cinsi yazılı malzeme Askeri 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satınalma komisyonunca 7-A· 
ğustoı·936 tarihinde cuma gü· 
nü saat l 4te pazarlık ile ihale 
edilecektir. Şartname para1ız 
olarak komisyondan verilir. 
Talihlerin muvakkat teminat 
olan 65 lira 63 kuruş, ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. mad
delerindeki veıaikle mezkur 
gün ve saatte komiıyona mü·I . 
racaatları. 

İnhisarlar Umum Müdürlü· 
ğünden: 

Şartnamesi mucibince ( 1500) 
kilo esans bergamot ve (150) 
kilo kinin 3-8-936 tarihine rut
lıyan Pazartesi günü .aat 1 1 de 

pazarlıkla satın alınacaktır. iı 
teklilerin şartnamelerini gör· 
mek için her giln ve pazarlık 
için de tayin olunan ründe 
yüzde 7,5 muı·akkat güvenme 
paralariyle birlikte Kabatatta 
Levazım ve Mübayaat Şube· 
sindeki Alım Kömiıyonuna 
müracaatları. 

içel Sıhhat ve içtimai mua· 
venet müdürlüğünden: 
Meuin, Tarsua ve Silifke 

hastanelerinin 445 kalemden 
ibarel 3686 lira 12 kurut tah
min bedelli ilaç alit ve edevat 
ihtiyal:ı 29-7-936 tarihine düten 
carşamba günü saat 16 da ihale 
edilmek üzere İçel Vilayeti 
daimi encümenince açık ek•ilt• 
meye konmuştur. 

Muvakkat teminatı 276 lira 
45 kuruştur. isteklilerin şartna
mesini görmek ve fazla bilgi 
edinmek üzre her gün Sıhhat 
Müdürlüğüne ve ihale rünü 
belli ıaatta Vilayet Daimi En
cümenine baş vurmaları ilin 
olunur. 

5-Kereste, tahta ve saire 
Milli Müdafaa vekaleti Satın Alma Komisyonundan : . 

1-- 80 metre mikabı amerikan çamı pazarlıkla ekıiltmeye 
konmuştur. 

2 - Hepsinin biçilen ederi 1400 lira olup ilk inanç paraıı 1050 
liradir. 

3- Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 üncü mad· 
delerindeki bilgelerile ihale gün ve sa~tinde M. M. V. Satınahm 
komiıyonuna varmaları. 

Askeri Fabrikalar Ticaret Kaleminden: 
500 metre mikabı ceviz tomruğu 

Yukarda yazılı malzeme 22 Temmuz 936 günil pazarlıkla satın 
alınacaktır. Şartnameıini germek iıtiyenlerin ticaret kalemine 
bat vurmaları. 

-6 -- Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzeme 
İstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden : 

Müdürlütümüz için lüzumu olan 60 kalem evrakı matbua pa• 
ır.arhkla baatıralacaktır. Tahmin bedeli 500 liradır. Teminatı mu· 
va1r.1r.atte "37,S lhMIU'. 'Tallblerin 31 Temmuz 936 Cuma lhtl H*t 
14 te, teminab muvaldaateyl VU&yet Mu~elteaine J'&tırditdanna 
dair makbuz veya banka mektublar\le GalaüWa Dealz '°Add'W 
Müdürlü~nde Komiıyona, şartname ve nlbnuneleri sBrmek il••· 
re idare Şubesine mGracaatleri ilan olunur. 

7 ... Müteferrik 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 

Muhtelif eb'adda "5600,, kilo fıçı çemberi 25-7-936 t~ 
!••lıyan Cumarteıi günü 1aat 11 de pazarlıkla 1atın ~lı~ıc• "'° 
l•teklilerin yüzde 7,5 muvakkat güvenme paralarile bırhk! ,_.,, 
batatta Levazım ve Mubayaat Şubeıindeki Alım, Satım ...,.o 
yonuna müracaatleri. 

İstanbul Limanı Sahil 
Sıhhiye Merkezi Sabnlma 

Komisyonundan · 
MoUSrler için 53 kalem eşya 

kapalı zarf uıulile şartnamesi 
üzerine ıatın alınacaktır : 

1- Tahmin bedeli 5435 lira 
25 kuruttur. 

2- Adı geçen etya için şart
nameler merkezimiz levazımın· 
dan parasız alınır. 

3- Eksiltme kapalı zarf u 
sulile 31 Temmuz 936 Cuma 
günü 1aat onbette Galatada 
Kara Muıtafapafa ıokağında 
mezkür merkez Sabnalma ko· 
miıyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf uıu· 
lü yapılacaktır. 

5- Teminatı muvakkate 407 
lira 64 kuruttur. 

6- Ekıiltmeye girecek olan
lar kapalı zarf uaulile teklif 
mektublarını 1&at 14 de kadar 
komisyona mühürlü olarak 
vermelidirler. Saat 14 den son
ra teklif mektubları kabul e· 
dilmez. 

7 - Teklif mektubJarı veril
meden evvel teminatların mer
kez veznesine yatırılma11 ve 
mukabeleten makbuz almaları 
ıarttır. 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğti Satınalma 

Komisyonundan: 
8100 Kilo karpit 

Tahmin edilen bedeli 2430 
lira olan yukarda miktarı ve 
cinai yazılı malzeme A..kert 
Fabrikalar Umum MidürlütG 
ıatınelma komisyonunca 3 A· 
guıtoı-936 tarihinde pazarteıi 
günü Hat 15te açık ek.iltme 
ile ihale edilecektir. Şartname 
parasız olaNk komiayoadan ve• 
rilir. Taliplerin muvakkat te· 
minat olan 182 lira 25 kurut 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 maddelerindeki veHikle mez
kur gün ve aaatte komiıyona 
müracaatları. 

• • • 
30 ton üatilpü 

Tahmin edilen bedeli 12600 

fi 
lira olan yukarda aıik~ fi 
cinai yuılı malzeme ~~~ ' 
brikalar Umum Mildürllll~ 
tınalma komisyonunca 7 .. ~ 
toı-936 tarihinde culll• ib 
saat 15te kapalı zarf il• 
edilecektir. Şartname P 1ı 
olarak komisyondan verilil• 
liplerin muvakkat teminat 
945 lirayı havi teklif 111~ l 
larını mezkur günde ı••1 

kadar komiayona vernı• 

kendilerinin de 2490 naJJll 
kanunun 2 ve 3. maddel ff 
ki veaailde mezkur po~ 
1&atte komiayona müraca' 

-
Milli Müdafaa Vellil,ti 

Satınalma Komiıyon•-" 
Kalorifer kazanları t•'-' 
1 - Müteahhit nam v• ~ Jr.f".' 

hına ve 2922 lira 25 kufllf~ 
tif bedelli Genel kurnı•~ ~ 
rifer kozanları tamiratı ıf, 
niden açık ekailtmeye 1' 
muştur. 

2 · Ekıiltme.i 'rl 'f e 
10 936 pazarteıi günü ıaat 

M. M. V. Sa. Al. Ko. dı 1 
lacaktır. 

3- lık teminat 219 lir• 

Ko. ela bulunmalan. 
• • • 

lnhiHl'lar Umum 
tünce 60,000 metre dO• 
kanaviçe •atın alıaacakö'· 
teklilerin lnbiıarlar U111 
dirlljil ilinlarma mürac_. -

Darbhane ve oaıoı' 
Matbaası Mildilrlüitl-' 

Yirmi bin dikit•lz t 
açık ekıiltme•i 25-7~936 
teıi glnü •aat ona bır 
tır. lıteklilerin muhat,b 
müracaatları. 

b) M 0 Z AY E D E L e: 
1-· Emlik 

Beyoğlu Vakıflar Dir.ektörlllğinden: 

Beyotlu Kamerhatun Kı:ı.alcık 26 ev 
Kaıımpııa Gazihaıanpat• atik Ter1anekapı11 44 dükklO 
Kaıımpaıa Camiikebir Tayyarefendi l ahir 
Ka11mpafa Gazibaaanpaıa Dereboyu 22-24 ahır 

,, ,, ,, 18 dGkkln 

" it " 2 " 
" ,, ,, 20 ,, 
,, ,, Havuzkapııı 37-39 ahır 
,, Camiikebir Turaltibaba 12 d6Wcin 
,. Beclteclclin Havu:ırkapııı 41, 300 UflD arA 
,, Gazil•aua11,at• Nayıkiae&e.i o No. Jndtlbe 
,, Bedreddin ffayuzkap111 41 No. 400 U,f!D .art• 
,, ,, ,, · 7 No. kulObe • aıt' 
,, Gazibuaanpafa HaYuzkapııı 7 No. 300 111'• 

,, ,, Kayıkiakeleıi 41 No. kultlbe 
Botaıiçi Arnavudköy Te't'flkiye Cami altı 42 No. bodrtl .. 

,, ,, ,, ,, ,, 38 ftlo " S 
,, Ottak8y BGyGlm,..._a 12 Jılo • ..__ içHMI• 

T._ne ~ti*•• 'hH91ar 384~daldlln 
.... _,.,. -s.,ıı.t..w .-ıelti'lflaml•J••-• 41 -dAWD 

B•f4thl ltlhırltiMfa OMIMkablr 84"58 maldub iki" dlkk'° 
,, ,, -r.thllMatı 44 No .ev 



ı P.a~galtı Feriköy Büyükdere caddeııi 185, 353 No. ev 
--::~......:;,_,, ____ , Şışh Mecidiyeköy Mecidiye 9 ila 15 No. dükkan 
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~ -~tk-Yugoslav afyon 
q anlaşması 
•k.y b· ugoslav müşterek af-

t,i lıtoaundaki Yugoılav de-
t Dr. Mibailoviç şeh· 

llelınittir. L llıltıeınıeket arasındaki af· 
' ~kavelesi 938 senesi ao· 
l~t~~dar uzablmıştır. 
\~Yugoslav ticari anlaş· 
j 1)-h teşrinievvelde bitecek
t )~rı· il geniş esaslar dahilin-
~~ıııd 1 bir mukavele aktı için 
t~ b a Belgratta müzakere· 

ı ••lanacakbr. 

1 '"' f b iltka malları hakkında 
( ~ •tıını 
ı '~ 1 1\d •rka menşeli mallar 

,tıı l2 a 1 l sayılı kararname·· 
d'.tı~ b •nci maddeıinin tatbi· 
:ıı ~ .. aşlanıldı. 17 mart 936 
'l' •\>el ~4 ~ ll Danımarkadan gel· 
.. "i~ .~ ar hakkında ıerbeıt 
'~ •er' ) ~ ~t~kl 1 ınesi kararlaştırılarak 
,~ıbten ere bildirilmiştir. Bu 
~ 1~t•to ~vel gelen malların 
~ıı· ı "" b. 1~or. ın lira tahmin e· 

1 
~otı •. ~---
d~ıı~ı·bftik alım salımında 
~f}' 1Ye ücreti kaldırıldı 

\~ Otı f ft• ~ Ilı ve' 1 ık ve yapağıların 
~-· de •atıınında şimdiye ka-
'> ""Ilı d ~ ltı~tl . e en faturalardaki 
~d ttın y" d b' . . b t~ e d uz e ırı mı e-

ı, ''-lGıu e!laliye ücreti almak 
•ı k.. caret ve zahire bor-
& ..... r·ı 

~ lı tıl 1 e kaldırılmıştır. 
~1-tı ik·ddelerin alım ve sa· 
~ '" d 1 a.borıe arasında do"tq Oh 6 

1 ıtıiy uya olursa dellaliye 
ti.tıt~la ~Cektir. 
ıl \taı ti tı trde 81 a yapılan ahş ve· 
·~~\1e •atı:utavasaıt ücreti alı-

tll b 
1 tarafından müşte

,,arı 
Yarıya verilecektir. 

1 • ~tı}' 
'>: ••h"b• 

~ {)İt-ek .. 1 
h 

1 ve Yazı işleri 
"•lcı loru: iımail Girit. 
(.l '~'Ye. '''t• n·'· ARTUN Buımevi 

•llur ıokak No. ıo 

Galata Yenicami Kuyucular 5 No. arsa 
,, Okcumusa Karamolla 22 No. aparhmanın ikinci dairesi 
" " ,, 22 No. aparmanın üçüncü dairesi 

Beyoğlu Hüseyinağa Caddeikebir 197 apartımanın .tüncü daires.i 
Tophane Çavuşbaaı Tramvay caddesi l9 İzari Mehmed Efendi Ca

mi atlında odalar 
Galata Sultanbeyaıid Mumhane 22 No. dükkan 

" " 
,, 24 No. ,, 

" ,, " 6 ncı Vakıf hanın altında 132, 135 
maklub ma.faza 

Beyoğlu Firuzağa Süruri Sirkecimescid 1 No. müozzin meşrutası 
Kasımpaşa Sürurimehmedefendi cami aragında 60 62 baraka 
Feriköy Şişli ikinci kısım 257 garaj ve müştemimalatı 
Galata Kemankeş Çömlekçi 10 No. dükkan 
Galata Kemankeş Çömlekçi 12 No· aöartıman 
Hişantaş Muradiye Galibdede 34-41 No. dükkan 
Galata Yenicami Fermeneciler 44 No. dükkan ve odalar 

Yukarıda bulundukları yerlerle cinsleri yazılı Vakıf mallar 31 
Mayıı 937 sonuna kadar kirya verilmek üzere açık arttırmıya 
konmuştur. İsteklilerin 20-7-936 Pazartesi günü saat on dört bu 
ukta Beyoglu Vakıflar Direktörlüğünde Akarat kalemine gel· 

meleri. 

2-· Müteferrik 
İstanbul Zir~at Mektebi Müdürlüğünden : 

_ H~lkehda bulunan. latan bul Ziraat Mektebi Çifliğinin 16 dö
numluk bağlarının, mıkdarı 405 lira tahmin ediien üzüm]eri 31 
Temmuz 936 Cuma gü~ü saat 15 de açık: artırma ile mektebde 
mektebde aatıl~caktır .. r . .teklilerin bağları görmek üzere her gün 
ve artırmay~ gı~mek ıçın de 30 lira 37 kuruş ilk teminat ile be
raber mezkur gun ve saatte Mektep Müdürlüğüne müracaatları . 

Milli Müdafaa Vekaleti Sa
tınalma Komisyonundan : 
Kalorifer kazanları tamiri : 
1- Müteahhit nam ve hesa· 

bına ve 2922 lira 25 krş, keşif 
bedelli Genel kurmay kalorifer 
kazanları tamiratı işi yeniden 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltmesi 27 Temmuz 
936 Pazarertesi günü saat 10 da 
M. M. V. Sa. Al. Ko. da yapı · 

lacaktır. 

3- İlk teminat 219 lira 17 
kuruştur. 

4- Şartnamesini görmek ia
yenler her gün ne eksiltmeye 
girecekler 2490 ıayılı kanunun 
2 ve l üncü maddelerinde ya
zılı belgelerle kanuni teminat
ları ile birlikte ekıiltme gün 
ve saatında M. M. V. Satınal

ma Komisyonunda bulunma· 
ları. 

• • * 
İnhisarlar Umum Müdürlü

ğünce 60,000 metre düz beyaz 
kanaviçe satmabnacaktır. İs 
teklilerin İnhisarlar Umum Mu· 
dürlüğü İlanlarına mürac"aatları. 

İstanbul Belediyesinden: 
Hepsine 100 lira kıymet ko

nulan Unkapanında Elvanzade 
mahallesinin Yeşil Tulumba so
kağında Süleyman su başı mek . 
tebi ankazı satılmak üzere acık 
artırmaya konulmuştur. Şart

namesi Levazım Müdürlüğünde 
görülür. İstekli olanlar 750 ku· 
ruşluk muvakkat teminat mak· 
buz veya nıeklubuyla 23 Tem
muz 636 perşembe ğünü saat 

15 te Daimi Encümende bulun
malıdır. 

İstanbul Levazım amirliği 
Satınalma Komisyonundan: 

Tophane Askeri fmnında top· 
lanmış olan 1400 kilo sönmüş 
kömür ile 800 kilo kazıntı ve 
kırıntı Tophanede satınalma 
komisyonunda 21-7-936 salı gü
nü saat 15 te pazaalıkla satıla· 
caktır · Tahmin bedeli beher 
kilosu birer kuruştur. Kömü
rün teminatı 210 kuruş, kazın
tinın &20 kuruştur. İsteklilerin 
belli saatte komisyona gelme-

leri. 

İnhisarlarUinumMiidürlüğünden: 
idaremiz ihtiyacı için şartnamesi mucibince 60,000 met· 

re düz beyaz kanaviçe 3·8-936 tarihine rastlıyan Pazar
tesi günü saat 15 de pazarlıkla satın alınacaktır. İstek· 
lilerin şartnamesini sörmek üzere her gün ve pazarlık 
içinde tayin olunan gün ve saatte yüzde 7,5 güvenme 
paralarıla birlikte Kabataşta İnhisarlar Levazım ve Muba
yaat Şubesi Müdürlündeki Alım Komisyonuna müracaat· 
ları . (94) 1-3 

* * • 
1- 6-7-936 gününde kapalı zarfla eksiltmeye konu· 

lan 17845 lira 1 O kurus keşif bedelli Polathane İdare 
binası .inşaatının isteklisi çıkmadığmdan ayni şekilde 
yeniden eksiltmeye konmuştur. 

2- Eksiltme 29-7-936 çarşamba günü saat 15 te Ka· 
bataşta İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
alım salım komisyonunda yapılacaktır. 

3- Eksiltme evrakı 90 kuruş mukabilinde İnşaat 
şubesinden alınacaktır. 

4- Muvakkat teminat ı 339,06 liradır. 
5- İsteklilerin ihaleden en az üç gün evveline ka· 

dar inhisarlar İntaat şubesine gelerek en az bu büyük· 
lükte bir binayı muvaffakıyetle yapmış olduklarını ve 

Mimar veya Mühendis bulunduklarını 

ibraziyle ehliyet ves ikası aldıktan sonra 
gösterir 
eksiltme 

vesaik 
evra-

kını istemeleri lazımdır. 
6 - Kapalı zarflar ihale 

mezkur Komisyon Reisine 
melidir. 

günü saat tam 14 e kadar 
makbuz mukabil;nde veril· 

(85) 2-4 

İstanbul Belediyesi İlanları 

dükkan senelik 
Lira 

6 
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f t il. S p ( R CD l Nippon Yusen Kaisha ra e 1 l :rAP~N VAPUR KUMPANYSI 

Çinili Rıhtım han 93·97 Galata 
Rıhtım Telefon: 44792 

Amsterdam - Kompani Ro.1al 
Neerlandez dö Navigasyon a 
vapör Anvera , Rotterdam, A 
msterdam ve Hamburg için ya· 
kında hareket. 

CERES vapuru 
18 ila 23 Temmuz tahmil 

Nerlandez kompanyasının 

nehri vapurları limanlar i ; in 
hususi ve seri seferler . 

Bütün limanlar için Neer· 
landez Kumpanyası ile anlaşıl

mak suretile büt ün dünya li
manları için doğru ~~onşimen· 

tol ar verilir . 
İTHALAT SERVİSi 

Amsterdamdan beklenilen 
vapurlar. 
ULYSSES vapuru 23 Temmuza 
doğru Amsterdamdan yakında 
hareket O RESTE.S vap. 15 

Tem muza do~ru 

Yakohama, Kobe, Singapur, 
Colombo, Süveyiş, Port-Said, 
Beyrut ve lstanbul limanları 

arasında doğru seferler: 
Pire, Mar.silya. Liverpool ve 

Glaskov. 

(doğru ve aktarma sız) 
DAKAR MARU 19Temmuzadoğru 
DURBAN MARU 19 A~ustosa ,, 
DE.LAGOA MARU 19 Eylula,, 

ltalyan Seyahat Kumpanyası 

Dünya seyahat teşkilatı 
Götürü seyahat 

Otellerde oda tutulması 
Deniz yolu biletleri 
ffava yolu n 

Demiryolları ,, 
Bagajlnrın sigortası 

İtalyan demir yollarında 
yüzde 50 tenzilat 

Galata Rıhtım üzerinde Çi
nili Rıhtım hanında 93-97 N. 
daFRATELLI SPERCO 
ncırdinde C. 1. T . ye müra · 
caat olunur. 



Ville et Province 
3 MOIS Ptrı. 450 
8 • n 850 

MÜNAKASA 
)2 n n 1500 

.,.-c:,. ...... ~..,., nıaaes procuris par notre journal 
a ses abonnes 

G AZETES i 

Journal Quotidien des Adjudlcationı 

SAMEDI 

bricı-ı Militair.,, veaclredi 7-8-
936 a ıs h. Cali. del eh. i. la 
dite CoaaiMioa. -

ı.tanbtll-

(t}tprs de son contenıı, le «<Münakasa Gazete-· 
d ses abonnes les avanlages sufoants: 

D publie en supplement le texte en f rançais 
••1 lt1 lois, decrets-Loi, 11-ailes de commerce, 

IH apnt• deı upeur•·poapien, 
(Compoıe• d'u• veıtoa, crun 
pantalon et d'uae casquette). 
418 coatume•. Priz eıt 10 L le 
coıtuJDe. Caut. prov. 314 L. 
Adj. ou~erte Com. Permaaeate 
de la Munlcipalite d'lstuhul, 
vendredi, 31-7-9368 15 h. Echan• 
tillon et cab. deı eh. İl la Dir. 
de l'Economat. 

Repuatioa cı.. ebau•ou • 1 
l'iutaUaha 4a cbaalfap ceıa· 
tral du bltimut chı Ourtier G•· 
neral a Aakata. Prix ut ~25 _ __.___.__...;.._.......,., 

contingentements ele. et les soumet gratui-
-.. abonnea. 
met gracleıısement ci la disposition de ses 

.,. s~cialiıte en mailere jiscale, capable et 
r.fnlraılri':1 pour toute consultation, afirt de rt'soudre 

ona 4pintuses de (ise et d'impôt. 
Bureau de Traduction e<Poliglol» effectue, 

O- de nos abonnes une escompte de 25 
s leurs travaux de traduction et de copie. -

SOM M A 1 RE: 
~ Adjudieatiou au Rabaiı. 

-Nelion, Reparation, Travaux Pablia, Cutofraphie ete· 
•11t1 Clilmique et Pharmaceutique-lub-umeats Sani· 

.-Foamitme pour H&pitau 
•ltıDnt • Uaıerie • ClaauH\INll •· 
,_.._.., •'imprimerie. Relit1re - Papeterie 

eoaatradiell, pluch• ete. 

Eıseace de peıyametelSOO ki· 
loa. Quinme 150 kile•ı Adj. 
ele ,..0 a p§. Caut. prov. 7,50 
p.c. Com. d' Achat de la Direc· 
Geaerale deı Monopolea, luadi, 
3-8-936 a 11 h. Cah. de. cwra 

• la dite Comaiuio•· -
Medicameatl 150 eapeces. Pr. 

eat. 1179.SS, caut. prov. 88,50 
uq.. 

liaatrum-.au aedicau, 38 .Sr· 
teı. PriX tıt U9,35, caut. prov. 
12, ı.. Adi· ~emea•. Com. Per
manant• da Vilayet de Kirklar
eli, •rcredi 22·7-936 a ıs b. 

et • ıs, b ıs. -

4-

T ravaux d'lmprimerie 
Reliure • Papeterie 

F o~rniture de Bareau 

lmpte11ion de 60 mode&M d'im• 
priııaeı, pour la Diroctioıı du 
Coınmarce Marltime d'latan bul. 
Prlx ••t 500, caut. pTov. 37,50 
L. AdJ. de l'l'e a rre. Com. de 

1 la Dirl9ctt9a du Co•merce Ma• 
ritime a Galata, veadte4i 31-7· 
936 İl 14 h. Cala. dff cllarp• et 
echantlllonı • la Sectlon Ad•i· 
niıtrative de la elite Directioa. 

........ 
Sapija ···~ ao --· cu· be.. Priz Ht 1400, eaut. prov. 

1050 L. Adj. ele ıre a ,..e. 
Commüı. d' Achat a Milai8ire 
do la Defea1e Natio.-..a Ankara. 

-..8-

ArticlM diven, 53 ıortea pour 
leı moteuH d" l' Admiai8"ation 
Sanltaire clu Port cl'lstaab ul. 
PriS eıt 5435,25, caut. prOv. 
407,64 L. Aclj. aqu pli eachete. 
Cp•. ti' Achat lu aieıe de l'A4-
ataiıt. S.DiWre clu Littôral dU 
Port cl'Lltubul. {Rae Lramu· 
tala paeha, Gaiaa), v•Mhdi 31., 
7·996 • ıs h. c.ta. d• eharfU 
patiı l l'Ecoaom•t de l' A• . .......... 

eaut. prov. 219.,17 L. Ce traYal 
a ete de nouveeu miı ea .a4!_. 
cati•a au nom et pour le c91Djlt• 
de l'eatrepreneur. Com • .PA· 
ebat •u lliai•tere ele la Deı.a.. 
Nationale l Adkata, hindi, ~-
1·936 a 10 la. Cala. du ela. ~ la .......... -

Toil., a chanvre, blıac ui, 
60.000 •Mres. AdJ. de ftf a 
aft• Cati. 7,5 p.c. Com. cl'A· 
ebat ele l' Achlt. Gnerale el• 
Monopol•• a Kabatache, >•••il 
3·8 936 • 15 h. 

ALBANO Chaı .. 1- 18 T_. 
mu ..... tUa..._., •. 
.Ul, &.dr, ~ ...... . 
düıl, VeM411i, Trı-... 


