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tli derhal alınmıyan 
~ r Veresiye addediliyor 
"-lllele Vergiai Kanununun 
. llladdesindeki pe,in ve 
•rtı •atışların ayırt edil
delti tereddüt dolayısile 

~ ~ a.•kanlığ'ı alakadarlara 
~' lrıtm yapmıştır. Bu ta
~ töre, bedeli derhal ahn-

"&ya az çok bir vadeye 
~il, ' 11 ••htlar vereaiye ad· 

'•le.tir. .. 
'llıukipliği buhranı 

~ kalkıyor 
·~~at ~ekileti tarafından 

eınır üzerine piyasada 
~~iııedilen pamuk iplik 

ciaJt._ IÜn zarfında piyasa· 
i f ele Üzere Sümer Bank 
t •brikalarına emir ver• 

~· 
. •ı.tr l 

- et e piyuanın iplik 
tı b• 
. ır kaç güne kadar 
•rte tern· d"I · ola-. ın e ı mıt 

lt.ı -
'-~ Yaya yumurta 

-)a Yu1rıurta tüccarlarımız 
~ Yumurta ihraç etmek 

'td, r 'le ihraç ettikleri 
Ilı lt Paraaını alabilme yol

il:lrı•ta başlamışlardır. 
il •lllatma bulunmadı

'-'· :•ra alma müşkülitı 
~i~, ~ıı tüccarlar italyadan 

~~-ı oy~, demir mamulitı 
'ile edılen ihtiyaç mad

";''dcabil yumurta ihra
''-t.d~lc.Gn olduğunu ileri 
d\lt ırler. Bir bal şekli 

a'\~•ktirte yumurta pi· 
9'~canhhk bqhya-
' görülmektedir. 

iıltıh ~ 
~ it· af azası için mu-

~~k kralıyanlardan al1na· 
ı..~ ~, •zanç Yergisi 1 

~ 't ~ lon ve mavnalarda 
'-'~, l'~ını nıuhafaza için 
(b~ •ralayanların yilzde 
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_a..:..)_M_Ü_· _N_A_K_A_S_A_.L_A __ R_ I ' Türk Maarif cemiyeti 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze : 

İzmir Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden: 
İzmir Ceza evinin 936 tnali yıh sonuna kadar yirmi bir bin 

sekiz yüz lira muhammen bedelli mahkum ve mevkufların ikinci 
nevi 960 gramdan ekmek ihtiyacı kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuşsada yapılan teklifler komisyonca haddi layıkta görül
mediğinden arttırma ve ek•iltme ihale kanununun 40 ıncı mad
deai mucibince yeniden ekıiltme yapılmasına karar verilmi,tir. 

1 - Ekıiltme 15-8-936 cumartesi günü saat 12 de Cezaevinde 
Müdüriyet makamında yapılacaktır. 

2 - Tt:klif mektuplarının bir saat önce Müdüriyet makamında 
Komiayon başkanlığına teslim edilecektir. 

3 - Talipler her zaman şartnameleri Ankara, İstanbul Cum
huriyet Müddeiumumiliklerile Cezae vi Müdüriyetinden alıp oku· 
yabilirler. 

İstanbul Harici Askeri kıtaatından: 
Tümen kıt'aları için 417700 kilo yulaf kapalı zarfla 11 Ağüs

toı 936 &alı ~ünü saat 17 de İzmitte Tümen satınalma komisyo
nunda eksiltmeıi yapılacaktır. Tutarı 20900 liradır. İlk teminatı 
1567 liradır. Kapalı zarfla saat 16 da makbuz karşılığı komisyon 
başkanlığına verilecektir. İatekliler hergün şartnamesini komis· 
yonda görebililerr. 

• 1 

2- inşaat- Tamirat· Nafıa işleri· Malzeme. Harita 

Yenidogan ve esenkent istasyon Binaları 
inşaatının eksiltmesi 

İhalesinin tehir ediidiği evvelce ilin olunan Haydarpa• 
şa·Ankara hattının 504.1·400 ve 335. 0920 inci kilometrele
rindeki Yeni doğan ve· Esenkent İstasyon binalarının in
şası kapalı zarf usulile yeniden eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu iki bina inşaatının keşif bedeli 24372,63 liradır. 
2- istekliler bu işe ait şartname, proje vesair evrakı 

Devlet Demiryollarının Ankara ve Haydarpaşa veznele· 
rinde 122 kuruş mukabilinde alabilirler· 

3- Eksiltme 14-Ağusios-936 cuma günü saat.15te An
karada Devlet Demiryolları İşletme Umum Müdürlüğü 
Yol Dairesi binasında toplanacak Merkez Birinci Komis
yonunca yapılacaktır. 

4- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yaw 
zıh teminat ve vesaiki aynı giln saat l 4e kadar Komis
yon Reisliğine teslim etmiş olmaları lazımdır. 

a - 2400 sayılı kanunun 16 ve 17inci maddelerine uy
gun 1828 liralık mtrVakkat teminat, 

b- Kanunun tayin ettiği vesikalar 
c - Kanunun 4üncü maddesi mucibince eksiltmeye gir

meye bir mani bulunmadığına dair imzaları tahtında bir 
metup. 

d- Bayındırlık Bakanlığından musaddak ehliyet vesi
kası. 

5- Teklif mektubları ihale günü saat 14te kadar mak
buz mukabilinde komisyon Reisliğine verilecektir. Posta 
ile gönderilecek teklif mektublarının iadeli teabhütlü ol
ması ve nihayet bu saata kadar Komisyona gelmiş olma· 
sı lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak isteyenler DXD. 
Yolları Yol Dairesine müracaat etmeleri. · 

Afyon İlbaylığından : 

İki defa kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan ve evvelce 
ilanları yapılan Afyonda yapılacak 14627 lira 75 kuruş bedelli 
vali konağı bakiyeai inşaatına talip çıkmadığından işbu vali ko
natı inşaatı 25 Temmuz 936 tarihinden itibaren haftanın pazar
tesi, çarşamba ve cuma günleriune endimen huzurunda &aat 14-
ten itibaren pazarlık auretile 24 Ai'ustos 936 pazarteıi gününe 
kadar bir ay müddetle pazarlıfa konulmuştur. 

1- Bu pazarlığa iştirak edecek taliblerio Nafıa Vekaletinden 
resmi ehliyet vesikaıı almaları ve talihlerin kendileri ya mimar 
veya mühendia olmaları veyahut ta teahbüt edecekleri bu itin , 

Resmi ilan işleri bürosu 
Yeni Postahane karşısında Erzurum hanında 2 ci 

kattaki dairede 20 Tem muz 936 tarihinden itibaren 
işe başlamıştır. Alakadarların Resmi ilanları bu ad-
rese göndermeleri. Tel. 21101 
(Resmi İlanlar Türk Limitet şirketile alakası yoktur.) 

Gazetemizin abonelerine temin ettiği faydalar 
Ga::.ete miinciericalından m aada: 

1 - Tacirleri ai<l/mdar eden kamın, k ararname 
ticaret. nwahedele~i, kontenja!ı listelerini paras1ı ola~ 
rak tur/.i.ce veya jrans1:ca il<me surd lle abonelerine 
takdim eder. 

2 - Abonelerinin vergi müşk.ılldllm hdl için bu i'i
~er_de lecrtlbell Vl' saldlıiyel sahibi bir ımilelıassİs1 
tsflşare için parası:: olarak emirlerine anuide bulun
durmaktadır~ 

3.- Bilumum lerccm e işlerinde ccPoligloi» Bürosu 
tarafından yüzde 2.) tenzildl yap1lzr. 

hitamına kadar nezareti fenniyesini noterden musaddak bir se· 
netle teahhüt etmiş bir mimar veya mühendis bulmaları ve bu 
mimarı ve mühendis ve fen memurunun da bu nezareti fenniye
yi kabul etmiş olduğuna dair bu senedi müşterek imzalariyle 
ibraz etmeleri lazımdır. Teahhütler bu suretle müracaat edecek
lerdir. 

2- Muvakkat teminat 1098 liradır. 
3- Eksiltme şartnamesi ve teferruah daimi encümen ve Na

fıa Müdürlüğünde görülebilir. 
. _4- Talihlerin 25 Temmuz 936 tarihinden 24 Ağustos 936 ta

rı~ın~ kad"ar her pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 16da 
daımı encumende pazarlığa iştirak edebilecekleri ve encümene 
ve Nafıa Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

istanbul Harici Askeri Kıtaatından : 

Ankarada Cebeci hastanesinde yaptırılacak dahili kısmı in· 
şaatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bu insaatın keşif be· 
deli 135186 lira 28 kuruştur. İhalesi 17 Ağustos 936 Pazartesi 
günü saat 15 dedir. Şartname keşif ve projeleri 676 kuruş 
karşılığında inşaat şubesinden alınır. İlk teminat 8009 lira 32 ku
ruştur. Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı belgelerle kanuni teminat ve Bayındırlık Ba· 
kanhğından alınacak ehliyet vesikalarile birlikte teklif mektubla
rını ihale saatinden en az bir saat evvel Ankarada M. M. Vekıi· 
leti Satınalma Komisyonuna vermeleri . 

• 
İstanbul İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 

Kabataşta Başmüdürlüğümüz binasında yapılacak 9.13 lira ke· 
şif bedelli tadilat ve tamiratın 25-7-936 tarihinde icra kılınan pa· 
:ıarlığına istekli çıkmamış olduğundan, çıkacak isteklilerin arzu• 
suna göre topluca veya pencere denizliklerinin ıdahı ve çatlak
ları, oluk tamiri, regar kapağile tamirat, sıva , boya işleri ayrıl
mak suretile 8-8-936 cumartesi günü saat lOda tekrar pazarlık 
ya.pılmuı kararlaştırılmıştır. İsteklilerin, bu işlerin mütehassısı 
olduklarına dair vesaikile ihale saatinden evvel yüzde 7,5 temi· 
nat akçesi olan 75 lirayı veznemize yatırarak Başmüdürlüğüınüz
deki Komisyona müracaatleri. 

İstanbul Harici Askeri Satınalma komisyonundan: 

Diyarbekirde yapılacak yapılar kapalı zarfla ekıiltmeye ko· 
nulmuştur. Keşif bedeli 240;467 lira 15 kuruştur. İlk inanç pa• 
rası 13,274 liradır. İhalesi 3-8-936 pazartesi saat 15 dedir. Ketif
name re.aim ile idari ve fenni şartnamesini almak isteyenler 12 
lira beş kuruı karıılığında komisyondan alırlar. Eksillmeye gire· 
cekler istekli bulunanlar için 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad
delerinde istenilen ve bayındırlık bakanlığından alınması gere· 
ğen fenni ehliyetnameler için ihale gününden sekiz gün evvel 
mezkiıl' Bakanlığa müracaai edilerek buradan da alınacak bel· 
gelerle idari şartnamede istenen ve behemehal verilmesi mec
buri olan vesaikle birlikte teklif VP. teminat mektublarını da i
hale saatinden en geç bir saat evveline kadar Ankarada M. M. 
V · 1abnalma komisyonuna vermeleri 



Sayfa ?. 

Borsa - Piyasa 

3)-7-1936 

Para Borsası 

1 Sterlin 
1 Dolar 

20 Fransız 1· r. 
20 Lire 
20 Uelı,:ik Fr. 
2U Drahmi 
20 ılsv\·re Fr. 
20 Leva 

ı Florin 
20 Çek kronu 

1 Avusturya şı. 
1 Peı,:eta 
1 Mark 
1 Zloti 
1 Peııgii 

2U Ley 
20 Dinar 
1 Yen 

Alı~ 
G27,-
1 '1'> -. 
ıı;a, -

ıoo, • 
80, -
21,-

815,-
')•J ... _, -
82, 
&i,-
22,--
13,f.ıO 

28,-
20,-.,,, 
..:.G,-
l!!,-
49,-
32,-

20 ls""ı; k 
1 

..... roııu 31,-
1 l urk altını 9()1) _ 

Banknot Os.B. 24./ _ 
-ı 

Çekler 

Londra 
Açılış 

~ev York 
1 29,50 

Par is 
0,1910 

Milaııo 
12,IJ6 

Brüksel 
10,095 

Ati na 
4,72!i0 

Cenevre 
tı:ı,at>20 

Sof ya 
2,4384 
GJ,55 

Amsıert.laın 1, 173:3 
Prag 19,2237 

Viyana 
Madrid 

4,1G75 

Berlin 
5.8314 

Var~ova 
1,98 
4,2a40 

Uudapeşt 4,328.i 
Bükreş 108,0:~42 
Belgraıl :ı4, 7{):\'• 
Yukohama 2,7006 
.Moskova 24,82Kı 
Stokholm :l,os 

--=--~ 

Satış 
raı,-

126, 
167,-
196,-
s.ı,

la,-
820,-

2.'J, -
s.ı,-

94,-
24,
Hi,-
&1, -
23,-
24,-
16,-; 
52,
:34,-
33.-

<.!70, -
24:.:S,-

Kapanı~ 

G31, 
U,7~ı0 

12,0G 
lU,0883 
4,7230 
B-ı,3l)20 

2,4875 
63,55 
l,172fi 

19,2238 
4,1G75 

5,8275 
1, \l78:i 
4,2:WJ 
4,!32~:ı 

108,03!!2 

:34, 7934. 
2,70ifü 

24,82% 
3,07&"ı 

PİASA HABERLERİ 

(l inci aabifeden deva•) 

20 kazanç yergisine tabı tutul· 
nıasa Ticaret odasınca karar· 
la ıtırı im aıtar. 

-
Karpuz kavun nakliyat 

tarifesi 
Şark şimendiferleri idaresi 

bu a T k · ' ene ra yadan lstanbula 
~~lecek olan kavun, karpuzlar 
•~ın . mevcut tarifede yüzde 
Y•rmı tenztlit yapmağa muva
kat et · t' K . mıı ır. arpuz için ten-
ıılltlı tarife •imdiden baılamıı· 
hr. 

-
ispanyaya giden 

Yumurtalarımız zaptedildi 
On 'k· T d I 1 1 ürk tüccarı tarafın· 
~ •panyaya ıevkedilmit olan 

l 
•andık yumurta karışılık· 

ar yü - d 
l 

. zun en yiyecek madde· 
erı bula h" • f mıyan ukumet tara .. 

Tı~dkan zaptedilmiştir. 100.000 
ur r ıaaaı değerinde olan bu 

i-~mdurtaların zaptı buradaki a· 
a a arlara ~ok •t . . 

V d
" • mu ee11ır etmıı 

e un f ıcaret odasına müra· 
caat etmiıl d' 

k
• er ır. Oda meseleyi 

ve alete bildirecektir. -
Tütün Rekoltesi 

Bu sene mahsul l 8 milyon 
kılo kadar fazla 

Ye · t" d nı utün rekoltesi hakkın· 
8 dün ıehrirnize malumaı gel-

miştir Hazırl .. · anan rapora gore 
bu ıenek·ı t•t" h l" M u 'in ma ıu umuz 
55 ·ı mı yon kilodan fazladır. 

Bunun 16 milyonu Karadeniz 
mınlakaıında 25 m'l 750 0000 . E • ı yon , 
1 gede, 12 milyonu Marmara 
mıntakasında 1 m"l 200 000 k"l • ı yon , 
Rl :s~ dotu viliyetlerindedir. 
~ 0 te, geçen seneden l 8 

mılyon kilodan fazladır. Fa· 
kat istek çok oldutu için bü
tün mahsulün elden çıkarılaca
ğı umuluyor. 

MÜNAKASA GAZETESİ 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhıye Merkezi Satınalma 
Komisyonundan: 

- Tuzla Tahaffuzhanesine Ayazma mahallinden getirilecek 
o~a? su ve yapılacak mötör tertibatı eksiltmesine istekli gelme
dığındeo eksiltme on rün sonraya bırakılmıştır. Keşif bedeli 1953 
liradır. 

2 - Bu İfo aid şartname şunlardır: 

-' sine müraacaatle görebilirler. Eksiltmeye çıkarılan nakliyatı~ 
hammen bedeli 5340 liradır. Eksiltmeye girmek için bu P ;ıı' 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde dört yüz lira muvakkf ~ te~,.
vermek lazımdır. Eksiltme 10 Ağustos 936 Pazartesi g~nu y•f 
15 te fabrikada müteşekkil Komisyonda kapalı zarf usuhle lı•j)l' 
lacaktır. Muvakkat teminat makbuzlarile teklif mektubları e ııtıt 
me saatinden evvel Komisyon Başkanlığına verilmiş bulunac• 

A- ldari şartname 
B- Fenni şartname 

3 - İstekliler bu şartname evrakını parasız olarak İstanbul 
Limanı Sahil Sıhhiye merkezi levazımından alabilirler. 

7- Mahrukat -Benzin-Makine yağları ve saire 

4 - Eksiltme 7 Atustos Cuma günü saat 14 de Galatada 
Karamustafapaşa sokağında mezkur merkez aatınalma komisyo
nunda yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeğe gireceklerin 146 lira 48 kuruş muvakkat te· 
minat parası ile en az 3000 lirahk bu gibi işler yaptığına dair 
bir ehliyet vesikası g~ıtermeai ıarttır. 

Kapalı Eksiltme İlanı İstanbul Vilayeti 
Nafıa Müdürlüğünden : 

20-8 936 tarih perşembe günü saat 15 te İstanbulda Nafıa 
Müdü~lüğü binasında 10058.03 lira keşif bedelli Gümrük Muha· 
faza Orgüdü için Hasköyde yaptırılacak anbar ve büro kısmı 
inşaatı kapah zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme Nafıa işJeri umumi, hususi ve fenni şart• 

nameleri proje keşif hülasasile buna müteferri diğer evrak İs
tanbul Nafıa Müdürlüğünden 50 kuruş mukabilinde verilecektir. 

Muvakkat teminat 755 liradır. 
İsteklilerin teklif mektublarını ve en az 5000 liralık bu işe 

ben-ıer iş yaptığına dair Nafıa Müdürlüğünden almış olduğu 
müteahhitlik ve Ticaret Odası vesikalarını havi teklif mektub
larını 20-8-936 perıembe ıünü saat l 4e kadar İstanbul Nafıa Mü-
dürlüğüne vermeleri lazımdır. (90) 

Ankara Valiliğinden : 
]- Çankaya, Atatürk Erkek, Atatürk Kız Okullarımn bedeli 

ke,ifleri 723 lira 32 kuruştan ibaret olan tamir işi açık artırma· 
ya konulmuştur. 

2 - Açık artırma I0-8-936 pazartesi günü Vilayet binasında 

encümeni daimide saat l6da yapılacaktır. 
3 - İstekliler şartnamede yazılı muhammen bedeli yüzde 7,5 

niabetinde para tahvilat, esham, banka mektubu ile eksiltmeye 
gireceklerdir. 

4- Şartnameyi görmek iatiyenler Ankara Kültitr Direktör· 
lüğüne müracaatları. 

3.--llaç(ar, Klinik ve ispençiyari alat: 
Zıraat Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

1- Kapalı zarf usulile 100 kilo sülfat dö iatiriknin satın alı

nacaktır. 
2- Muhammen bedeli 4950 lira, teminat 372 lir~dır. 
3- Eksiltme 16- Eylul-936 da saat l 5te vekalet binasında ya

pılacaktır. 
4- Şartnameler Ankarada Ziraat Vekaleti aatınalma komia· 

yonundan, iıtanbulda ziraat müdürlüğünden parasız olarak ve· 
rilir. 

5 - isteklilerin teklif mektublarını teminatlarile birlikte muay· 
yen günde 2490 sayılı kanunun 2 ve 3üncü maddelerinde zikre· 
dilen vesikalarla eksiltme aaatmdan bir saat önceye kadar ko· 
miıyona vermeleri. 

4· t:lektrik-Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

İstanbul Belediyesinden: 
Büyilkadada araba durak yerinin temizlenmesi için lazım olan 

20-25 beygir kuvvetinde bir elektrik motörü ve tesisatı paıı:arbğa 
konulmuştur. Bu motöre 1600 lira bedel tahmin olunmuştur. Şart
name Levazım Müdürlüğilnde görülür. istekli olanlar kanunun 
tayin ettiği vesika ve 130 liralık muvakkat teminat makbuz ve
ya mektubile beraber 3 Ağustos 936 pazartesi günü saat l4te 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

5- Makineler, Motörler, sair teferruatı 
İnhisarlar Umum Müdür1üğünden. 

l adet 36 m/m makkap makinesi 
1 ,, 12 1,2 mim makkap makinesi 
1 ,, Zaviyeli mengene 12 1 2 m m lik 
4 Kavan (Makkaplar için) 
Şartnameleri mucibince yükarıda miktarı yazılı makkap ve te

ferruatı 13-8-936 perşembe günü saat 1 O da pazarlıkla satın alı
~~caktır. lıtoklilerin şartnameyi görmek için her gün ve pazarlık 
~çın de tayin olunan gün ve saatte yüzde 7,5 güvenme paraları 

ıl~ Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki alımaatım ko
mısyonuna mGracaatları. 

6-· Nakliyat: 
inhisarlar Saamsun Tntnn Fabrikasından • 

Fabrikalarımı:un bir aene i . d . • 
yollanacak ve iskel 1 d çın e tartnameaınde yazılı yerlere 

. e er en vapurlara 1rönderilecek tütün ve ai a· 
ralarla aaır etyanın nakliyesi 25-7-936 ta ib' d i 'b lr . r ın en ti aren 15 1rün 
milddetle eksıltmeye çıkarılmııtır. istekliler ekslltm .._ · · • . . e şar .. ~amesını 
reımı daırelenn açık olduğu saatlerde bergiln fabrika se.k şube-

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
3600 kilo .~oğaziçi grubuna bağlı depolara teslil1l 
3200 ,, Usküdar ,, ,, ,, " 
2650 ,, İstanbul ,, ,, ,, ,, 
3000 ,, Cibali fabri~ası çocuk yuvasına ., ,, lf''"' 
1000 Galatada ve Meydancıktaki teftiş ve muhaıebe ,tilll 
-- - lerine depolara te 

13450 i' 
Yukarıda teslim yerleri gösterilen müeaıeselerimiz içiP c,-'pl 

13450 kilo mangal kgmürü 6-8-936 gününe raslhyan per% 
günü saat 15 de panrlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin ~ 
melerini görmek üzere her gün ve pazarlık icin de tayııı .~ 
güu ve saatte yüzde 7,5 muvakkat güvenme paralariyle b~/' 
kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım ıatıJll 

yonuna müracaatları. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: tc•VI 
30 Ton Kriple kömür Boğaziçi gurubuna bağlı 3 depoya 
29 ,, ,, ,, Üsküdar ,, ,, 5 ,, 
36 ,, ,, ,, İstanbul ,, ,, 6 ,, 
10 ,, ,, ,, Cibalide kutu fabrikasına 
50 ,, ,, ,, Mecidiyede Likör fabrikasına 

158 !-
Yukarıda isimleri yazıh müesseselerimize teslim 4artY

1
' i" 

ton kriple maden kömürü 6-8·936 tarihine ~aatlıyan per'~' 
günü saat 11 de pazarlıkla satın alınacaktır. lsteklilerirt 'ııl 
meaini görmek üzere her gün ve pazarlık için de tayin ~~jf 
gün ve saatte yüzde 7,5 muvakkat güvenme paralariyle b~ 
Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım satını 
yon una müracaatları. 

8-· Müteferrik 

Gedikpaşada lstanbel Jandarma Satınaırna 
Komisyonundan: 

1 - Jandarma dikim evi için yirmi milyon elli 
metre renkli ve üç milyon beşyüz bin metre beyaı 
kara ipliği kapalı zarf usulile eksiltmeğe konulOSıJ 
Reııkli ipliğin tahmin bedeli sekiz bin yirmi lira \'~ 
yaz ipliğin bin elli lira ki cem'an 9070 liradır. Ş• 
ğıdı hergün ~omisyonumuzda görülebilir. 15 

2 - Eksıltme 17-8-936 pazartesi günü saat · 
Gedikpaşada Jandarma Dikim evi binasındaki k0 

numuzda yapılacaktır. 
3 - Renkli ve beyaz makara ipliğinin bir is\ 

ihalesi caiz olduğu gibi ' ayrı ayrı isteklilere de 
1 

caizdir. 
4 - İsteklilerin renkli iplik için "602., lira beY11

$ 

lik için "79., liralık ilk güvenme akçasına aid ve:ıııe ~ 
buzu veya banka kefalet mektubunu ve ~kanunda 
saik belgeleri havi olan teklif mektublarmı eksiJtrııe, 
bndan bir saat evveline kadar Komisyonumuza ' 
bulunmaları. 

Elazis İskan Müdürlüğünden: 
1- Elıizizin göçmen bulunan köylerinde yapılacak •" '' 

2 parmak kutrunda 4276 metre, bir buçuk parmak kutrılıı 
metre ve 1 parmak kutrunda 470 metre galvanizli çeli1' il 
boru Elaziz lakin anbarına teslim edilmek üzere açık e1'' 
konmuştur. 

2- Keşifnamesi mucibince 4276 metreliği 5345 lir• . 1 
reliği 588 lira 470 metreliı}'i de 329 lira ki ceman 6262 

11
' 

buna nazaran muvakkat teminat 469 lira 65 kuruştur. jlıtd 
3- Eksiltme 3·8-936 tarihine raıtlıyan pazarteıi f 

onbeşte iskan dairesinde yapılacaktır. 
Talip olanların ikinci maddede gösterilen muvakkat ., 

akçelerile vilayet iskan dairesine müracaat eylemeleri ilJ 
nur. 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletıJJ' 
Umum idaresinden: 

Muhammen bedeli 540 lira olan 6 adet iki gözlü el 
bilet dolabı için olunan teklif haddi lıiyıkında görüldl' 
ihalesi yapılmamı,tır. 

2 nci açık eksiltme 31-7-936 cuma günü saat 10 da .fi 
şada gar bina11 dahilindeki 1 inci işletme komisyoııcl• 
caktır. ;lı 

Bu işe girmek iatiyenlerin 40 1 2 lira muvakkat te~~ 
meleri ve kanunun tayin ettiği venikle birlikte ek•ilcP' 
saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu i•e ait şartnameler komisyondan parasız olaralı 
maktadır. 



İhracatın Mürakabesi 
Yeni kanunun esbabı mucibesi 

~ttte tağfişin meni ve 
~ h.~ lllurakabesi ve korun
;""lr kındaki kanuna ek d· 

'" lltşredilen 3018 sayılı 
'~:tçen sayımızda neş
"' ti ' Şinıdiye kadar ibra -
ıııl. _c'1et· . 
"'~I ınıızi yalnız madde '411 e lılurakabe altında bu· s·-- '705 ıayıh kanunun 

lılucibeıini ve Büyük 
tlll t.lecliıinde muhtelif en

er tarafından yazılan 
llları ehemmiyetlerine ... 
•t•ğıya alıyoruz. 

'l'i etin esbabı mucibesi 
•carett t . . . e ağşışın menı ve 
c,tı 
l b 11 nıurakabesi ve korun• 

'9e1c•klcında,, 1930 yılında, 
l<anıutayca kabul bu

: laıuş olan 1705 sayılı ka· 

'" ti~rGııkü güdümlü ekonomi 
•ıııız ve durumumuz i
l. 

bta11ı1a ticaret politikası ve 
--~•llın almış olduğu şekil. 

1P \'e ileri memleketle
s:'~1lllla tarzı. 

: ~t ve dikkatle başarmak 
i•llliz ekonomik kalkın

" 
11 

'Ve yenmek kararında 
iuıaauz dahili, harici müş· 
: bakımından, ihtiyacını 

111lunıuz bir çok hüküm
t llıahrum bulunmaktadır. 

"-ı"din ıadece şahıi menfaat 
~ "ile nıüteharrik oldutu ve 
~ "''•tle müteharrik kalma
~lctiti fareziyeaine da· 

liberal ekonomi sistemi, 

"" •adece: 
iiraelerde, 
Grıe durumunda illerde, 
İn Çağa ermemit mem

trde, a-açen veya ıürü· 
Çalışılan kalp akçedir. 
IGn bGtün ileri memle· 

riıı aıüşterek telikkiıi 
~et olnıadan fert ,olmadı· 
e ferdin ancak muayyen 

~ ttltliyete muzaf fert oldu· 
1tt a· · f d' • ' ınnetıce er ın 1men• 

diye bir şey yoktur: hu
S 'Ve işte bir tek menfaat 
~ lci, o da milletin bütün 
~ '• ıamil olan yüksek 
l '•ttir. 

\ ;•tilltını ve dimatını kötü 
' •ııcı a-öreneklerden ta· 
·~ tenıizlemiş ve en ileri 

S 1 ile büyük işine . koyul· 
'"-ı:'-n Türk milletinin eko 
~l bünyesini, bir ~ok 
' t tk•tlerde yapıldığı ,gibi, 

tı ~e B&yük komutayın a
••abetıi tedbirlerle siya· 

~eıi zamanının geldiğine 
!l ..... 

il • 
· ltleııaleketin endüarıleş-
, •lcoıaonıik cihazlarını ta

~-- ;11ı .. ,1, \'e kıaaca Kimaliz· 
,1 'lldiılne verdiği ıatlam 

'ktı Gıerine hakiki refah ve 
ltledeıaiyet yapııını ku· 

~esi için, ite çatırdıtı va· 
" tt l-.rıa en batında ihracat· 
('.);carı.rınaız vardır. 

~bi~lllle Paramız, barice ihraç 
~._.:etinıiz mallarımızdır. 
tı.. ~ et dahilinde bu malla 
'~~rlaYanlar, bunların dış 
'"'-e, Yeni Türkiye çalış
ta, l'"" telcllik mükemmeliye• 

~' dotrulutunun tüpbe 

""''ı tambtı hakkında, ~ 1aft lllGtemadi fikir vere· 
~· d•t •aaıta da teıkil etti· ... ,.,'ti .. bna habrlamak mec· 
~ t... 'dedirler. Memleketi 
L,· ~~adar vaıi ve bu ka· 
f -.._ "ali hizmet ve pro~

)''Pabilmek talii, tüc· 

il · 'z bari· car ve müstahsi eramı 

cinde hiç bir vatandaş ıçın 
mevcud değildir. " 

Her ihracatçı tüccar, bu bu· 
"k ülkü ile hazırlanmış milli yu .. 

mahsulün, hariçte en ıyı şera· 

itle plasmanı vazifesini al~ış 
adam demektir. Memleketın 
yedi eminidir. iktisadi .sahada, 
her biri memleketin .bırer el
çisidir. İyi çalışmaıı. dotrulu
ğü, ticari ahlakı, göıterdiği 
teknik kabiliyet, her defasın· 
d1& bütün memleketi hakkında 
büküm vermeye ve verdirmeye 
vesile olan adamdır. 

Bu vayiyette ve bu derece· 
lerde üstün ve milli mahiyette 
vazife almıt bir fertte bazı 
şeraitin aranmasından daha 
tabii bir şey olamaz. 

Teklif edilen maddelerin bir 
bir kısmı bu mülahazaya müs
tenid bulunmakta \'e iıtika
meli ,.e ticari ahlakı darbı 

darbı mesel halinde olan Türk 
ihracatçıaının şöhret ve mu· 
vaffakiyetini masun tatmak ve 
ebedileştirmek noktasından bü· 
yük ehemmiyeti ihtiva etmek· 
tedir. 

Kanun layihasının diğer mad
deleri aşağıdaki mülahazalar 
dan dotmuş bulunmaktadır. 

Bu ırünün ihracat tekniği ve 
rekabet mücaddeleıi kartısan

da, rasyonel bir çalıtma ve 
teşkilata dayanmayan, ciddi 
inkişaflı ve verimli bir ihracat 
ticareti mevzubahs olamaz. Bu 
günün tekniği yalnız, yetiştiri

leni satmak değil, aahlabilen 
malları, aahlabilecek şekil, tarz 
ve miktarlarda yetiştirip, ras· 
yonel ve planlı şekilde sabşa 

arzetmektir. 
Teklif edilen meddeler bu 

istikamette planla bir ilerleyiş 
temini maksadını istihdaf et
mektedir. 

Murakabe ve korıtrol maı• 

rafları için 65 000 liralık bir 
taluiaat istenilmiştir. 

Layiha eaaalarınm, son Türk 
ticaret, ve sanayi odaları kon· 
gres'inde kabul edilmiş temen
nilere de cevap teıkil ettiğini 
ilave ederek Yükaek Kamutay
ca ehemiyetile mütenasip bir 
telikkı ile karşılanaceğı kanaa
timi de arzda zevk duyarım. 

lktisad encümeni 
mazbatası 

Ticarette tatşişin meni ve 
ihracabn murakabeıi ve kon· 
trolü hakkındaki 1705 ıayıh 
kanuna ek olarak lktiaad Ve· 
kiliğince :hazırlanan ve İcra 
Vekilleri Heyetinin 21-4-936 
tarihli toplantııında Yükı~k 
Mecliae ıevki kararlatbrılan 

kanun lihiyaıı encimenimize 
verilmekle iktiaad Vekili hazır 
oldutu halde okundu ve a-örü· 
şüdü. 

Verilen izahaattan ve layi· 
hanın mucip aebepler inden an
lqdıtına pöre liyiha Tü·rk~ye· 

nin dış ticaretile metrul :olan
ları; memleketin bu huıuıtaki 

yük.ek menfaatlerini göz ö· 
nünde tutarak daimi bir mu
rakabe ve kontrole tibi kıl· 
mak ve bu maksatla daha ev· 

velden bunların içtimai ve ti· 
cari ablildarını ve mazileriDi 
tetkik ederek ruıhatname al· 
mata mecbur tutmak ıibi in
zibati hükümleri ihtiva etmek· 
tedir. Keyfiyeti inceleyen en
cümenimiz liyihanın eaaılar1nı 
çok yerinde bulmuş ve mem· 
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leketimizin diş ticareti gibi e· 
kanomi hayatımızın temelini 
teşkil eden bir safhanın başı 

boş bırakılmayarak umumi bir 
kontrol altına cereyan etmeai· 
ni temine matuf olan layihayı 
esas itibarile muvafık bulmuş 

ve bazı maddeleri aynen ba
zalarını na sebepleri aşağıda 
yazılı tadilat ile kabul etmiş

miştir. 

Birinci madde: Maddenin, 
ihracat ticaretile meşgul olmak 
istiyen tacirlerin ruhsatname 
almak mecburiyetine ait hükmü 
ihtiva eden birinci fıkrası ay· 
nen kabul edilmiş, ancak bu 
ruhsatnamelerin üç senede bir 
yenilenmesi murakkabede müea 
siriyeti arttıracağı düşünülerek 
bu maksada göre Hükumetin 
de muvafakatile yeniden bir 
fırka ilave edilmiştir. İıtinaya 
ait ikinci fıkra küçük bir tav· 
:ı.ih ile tadilen kabul edilmiş, 
idareten yapılmaaı her zaman 
mümkün olan ruhsatnamelere 
sıra numara11 koymak, bir su
retini dosyada muhafaza etmek 
hükümlerini ihtiva eden ıon 
fırka ise maddeden çıkarılmıı-
tır. 

İkinci madde: Ruhsatname 
alacak tüccarın ahlaki ve tic:a· 
ri evsafına ve riayet etmesi 
la21m gelen şeraite ait olan bu 
maddenin 1, 2 ve 3üncü fıkra· 
ları aynen kabul edilmiştir. 

Teminat vermek mecburiye
tine aid olan 4 nçü ve yapıla
cak nizamnamelere riayet ve 
teşkil edilecek birliklere gir· 
mek taahhüdünü tazammun e
den beşinci fıkralar kısmen 

lüzumsuzluğuna, kısmen de u
mumi bir fayda temin etmeye· 
ceği mülahazaaına binaen en
cümence maddeden çıkarılmış· 
tır. 

Rubıatname alacak müeaaeae 
hilkmi şahıiyet oldutu takdir· 
de yapılacak muameleyi gös
teren fıkranın son k11mı ufak 
ban tayıibatla aynen kabul e· 
dilmiştir. 

Üçüncü madde: aynen ka· 
bul edilmiştir. 

Dördüncü madde: ihracat ti· 
caretile meşğul olanların ruh· 
satnamelerinde yazılı olmayan 
mallarıi ihraç edilmeyecekleri
ne dair olan bu madde hükmü 
aynen kabul edilmiştir. Ancak 
ruhsatnamesinde yazılı mallar
dan başka bir cins mal ihraç 
etmek iıteyenleri bundan me
netmemek için İktisad vekile· 
tine müracaatle ruhaatnamele
rine yeni ihraç edecekleri rpal
ları kaydettire-bilmelerine hük
mü bir fıkra olarak maddeye 
ilave edilmiştir· 

Beıinci madde: Küçük bir 
ibare tashihile aynen kabul e
dilmiştir. 

Altincı, yedinci ve ıekizinci 
maddeler ihracat tacirleri ara· 
sında birlikler teşkili ve bu 
birliklerin faaliyetleri mevzuu
na JDüteallik olup encümence 
bu nıaddeler yerine sadece 
Hükumetin lüzum gördütü mın
takalarda bazı maddeler ibra· 
eatına ait birlikler kurabilmeıi 
salahiyetine ait olmak üzere 
albncı madde olarak yeniden 
bir madde yazılmıt ve bu mad
dede birliklerin statülerine gi
rebilecek bazı hükümler gös· 
teribnekle iktifa edilmiştir 

-
(Devamı var) 

imtiyaz sahibi ve Yazı işleri 

Direktörü: İımail Girit. 

Buıldığı yer: AR TUN Buımevi 
Galata Billür ıokak No. 10 

Sayfa 3 

M0ZAVEDELER 
2 -- Müteferrik: 

lstanbul Belediyesinden: 
Beykoz Belediye Şubesi MüdürlüğUnden: Türkiye Neft Sanayi 

Anonim Şirketinin mali olup haciz altında buluan ve Belediyeye 
vergi ve resim borcundan ötürü satılığa çıkarılan A. Kavağmda 
Umuryerinde 105, 107 21, 21 1 ve 21 2 sayılı emlaki~i~ 2?·?-936 
Pazartesi günü saat 16 da ihalesi kararlaştırılarak vakı ılana"ta 
rağmen talip zuhur etmediğinden bermucibi kanun satışm 10 gun 
uzatılmasına karar verilerek satış 6·8-936 Perşembe saat 16 ola
rak tayin edilmiş olmakla taliplerinin o güne kadar Beykoz Be
lediye Encümenine müracaatları ilan olunur. 

3-- Mültezimlik işleri 
Kocaeli Vilayetinden: 

Hereke taşı namile maruf Heredeki taş ocağı beş sene müd
detle rühsata bağlanacaktır. İhale Ağustosun on üçüncü perşem· 
be günü saat on b~şte vilayet makamında kapah zarf usulile ya
pılacaktır. Muvakkat teminat yapılacak teklifin yüzde 7,5 üzerin
de hesap edilerek verilecektir. isteklilerin arttırma ve eksiltme 
kanununun 32 ci maddesine tevfikan teklif mektuplar1nı teminat· 
larile birlikte ihale günü saat on beşe kadar vilayet makamına 

vermeleri şartnamesile ocaj'ın krokieini görmek istiyenlerin en· 
cü man kalemine müracratları. 

İstanbul Gümrükleri 
Satış işleri Müdürlüğünden: 
Ağustos 11-936 günü kapalı zar~ usulile 317039 ~i~o 

şeker satılacaktır. Almak isteyenlerın Kurun gazetesmm 
25-7-936 G. nushasındaki ilanımızı okumaları ilan olunur. 

(24) (133) 

İstanbul Belediyesi İl~nları 
Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı ha· 

ciz altına alınan fiat markalı otomobilin 3·8·936 pazarte
si günü saat 14 de Beyoğlu Katip Mustafa.Çeleb~. mahal· 
lesi Hoca zade sokağı 18-20 numaralı garajda muzayede 
ile satılacağı ilan olunur. (98) ( 132) . .,.,... -
İnhisarlar U. Müdürlüğünde!!:_ 
Şartname ve resmi mucibince 200 adet tütün kaymağa 

mahsus havan bıçağı 18-8-936 tarihin~ rastlayan pazar· 
tesi günü .saat 15 te pazarlıkla sahn ahnac~ktır. _ 

isteklilerin şartname ve resmi görmek uzere hergun 
ve pazarlık için de tayin olunan günde yüzde 7 ,5 muvak· 
kat güvenme paralariyle birlikte Kabataşta Levazım ve 
mübayaat Şubesindeki Ahmsatım Komisyonuna müraca· 
atları. (84) ( 126) 1-3 

f ratelli S PER~1 
Çinili Rıhtım han 93-97 Galata 

Rıhtım Telefon: 4479'2 
Amsterdam - Kompani Ro 1al 

Neerlandez dp Navigaayon a 
vapör Anvera, Rotterdam, A· 
msterdam ve Hamburg için ya· 
kında hareket. 

CERES vapuru 
18 ili 23 Temmuz tahmil 

Nerlandez kompanyasının 

nehri vapurları limanlar i iin 
hususi ve seri seferler. 

Bütün limanlar için Neer· 
lancİez Kumpanyuı ile anlaşıl· 
nıak ıuretile bütün dünya li· 
manları için dotru kon11imen
tolar verilir. 

iTHALAT SERvlSI 

Amsterdamdan beklenilen 
vapurlar. 
UL YSSES vapuru 23 Temmuıa 
doğru Amsterdamdan yakında 
hareket ORE.STES vap. 15 

Temmuza doğru 

ttalyan Seyahat Kumpaıyası 
Dünya .seyahat tetkilitı 

Götürü seyahat 
Otellerde oda tutulması 

Deniz yolu biletleri 
Hava yolu ,. 
Demiryolları ,, 
Bagajların ıigortası 

İtalyan demir yollarında 
yüzde 50 tenzilat 

Galata Rıhbm üzerinde Çi· 
nili Rıhtım hanında 93-97 N. 
da FRATELLI SPERCO 
nezdinde C. 1. T. ye müra · 
caat olunur. 

Nippon Y nsen Kaisha 
JAPON VAPUR KUMPANYSI 

Yakohama, Kobe, Singapur, 
Colombo, SQyeyif, Port·Said, 
Beyrut ve lıtanbul limanları 
araı nda doj'ru seferler: 

Pire, Marsilya, Liverpool ve 
Glaıkov. 

(doğru ve aktarmaıız) 
DAKAR MARU 19 Temmuza doğru 
DURBAN MARU 19 Atustosa,, 
DELAGOA MARU 19 EylOla,, 
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lere Annee No. 111 

Les avantages procures par notre journal 
a ses abonnes 

. En dehors de son contenu, le C<Münakasa Gazete-· 
sın °1/re. <İ ses abonnes les avantages sulvants: 

1.- il publle en supplement le texte en Jrançais 
de loutes les lois decrets-loi, traites de commerce, 
lisles des contlng;nlemerıls ele. el les soumel rvatui
lement <İ ses abonnt>s. 

2- il met gracieusement ci la dlsposltion de ses 
abonnes ıın specialisle en mailere jiscale, capable el 
c:rphimente, pour toute consııltatlon, afin de resoudre 
les questions epineuses de (ise et d'impôl. 

3. - Le Bureacı de Tradııction «Poliylotn effecltle, 
<i l'inlen lion de nos abonnes ııne escompte ele 26 
pour cent dans leurs travaux de traduction e.t de copf e. 

A) Adjudicationı au Rabaiı. 
1 - Comeatible (Denree alimentaire, Viande, Legume, Lait ete. 
2 - Construction, Reparation, Travaux Publics, Cartographie ete . 
3 - Produita Chimique et Pharmaceutique-lnstrumenta Sani· 

taires-F ourniture pour Hôpitaux 

ı 4 - lnstallationı et Materiel d'Electricite, de Gaz, de Chauff age 
CentraJ. 

5 - Transport 
ı 6 - Travaux d'imprimerie. Reliure - Papeterie 

İ 1 - Divera. 

B) Adjudicatlonı a la Surenchere ........................... ......_..~ .................................. ~ .......... 
_ A) Adjudications au Rabais -

-]-
~~~---~----"'~..._~~-

Conıestible (Denree alimen
I taire, Viande, Legume, Lait 

ete. 

4177()() kiloı d'avoine pour les 
groupes Militaires d'lstanbul. Prix 
eat. 20900, L. Caut. prov. 1567, 
L. Adj. ıous pli cachete. 11·8-936 
a 17 h. Com. d' Achats de la Di
"iıion d'lzmid. -

F ourniture de pain en secon· 
de qualitc e~ a 960 grammeı pour 
la Prison d'lzmir. Adi. sous pli 
Cachete. 15-8-936 a 12 b Oirec· 
tion de la prison. • 

- 2 

1 Construction- Reparation 

ı Travaux Pul>ıics,Materiel de 
Construction Carfographie 

l'ETravaux de reparation dans 
cole de Tchaukaya ainsi que 

dana les Ecoleı Ataturk pour 
iarçons et pour Hlles. Prix est. 

' 723,32, Cautı. prov. 7,5 pour 
cent. Conseil permanent du Vila
yet d' Ankara. 10-8-936 a 16 h. 

-. 
Tn.vaux de reparation et de 

modification danı 1' edifice de Ka· 
batache appartenant a la Direc· 
tion Generale 8eı Monopoles. 
Cıut. prov. L 75 Co d h · • m. a oc 
•u Sieıe de la Direction Gene· 
rale. 8°8-936 a 10 la. ---Travaux de aonstruction a 
Diarbekir. Prix: eıt, L. 240467 ,15. 
Caut. prov, L. 13274. Com. d' A
chatı au Min d l D N . • e a • ., a 
Aalta'ra, 3-8-936 a 15 b. -

Travaux de construcf:ion au 
conak du Vali d' Afion. Prix cıt. 
L. 14627,75. Caut. prov. L. 1098. 
Adj. de gre a gre. Conseil per
manent du Vilayet d' Afion, a par· 
tir du 25 Juillet 1936 jusqu'au 
24 Aoot 1936, cbaque Lundi, 
Mercredi et Vendredi a 16 h. 

Travaux de conıtruction danı 
l'lnterieur de l'Hôpital de Diebe
dji, a Ankara. Prix eıt. L. 135186. 
Caut. prov. L. 8009,32. Com. des 
Achtts au Min. de la D. N., a 
Ankara. 17·8·936 a 15 h. 

Conıtruction des stations de 
Yenidogban et de Esenkent des 
Cheminı de Fer de l'Etat. Prix 
eat. L. 24372,63. Caut. prov. L. 
1828. Premiere Com. Centrale at
tachee a la section des voieı de 
la Direction Generale de l'Exp)oi· 
tation des Ch. de Fer de l'F.tat. 
H-8·936 a 15 h. 

De la Direction du Service 
des Venteı de I' Administration 
deı Douanes, d'lstanbul. U sera 
proccdc a la ventc de 317039 k:i
los de ıucre, souı pli cachete, a 
la date du 11 Aoat 1936. Lea sou
miasionaaires sont inviteı a con
sulter ı•avis y relatif publie dans 
le numero du iournal "Kouroun,, 
date de 25-7-1936. 

-3 -

Produitı Chimiques et 
Pharmaceutiques - lnstru· 
ments Sanitaires - F our

niture pour Hôpitaux 

100 kiloa de sulfate de strich
•i•e. Prix eat. 4950, L. C.ut. 
prov. 372 L. Com. d' Actiata au 
Min. d' Agricul. 16·8-936 a 15 ti. 

VENDREDI 

-4-

lnstallation et Materiel 
d'Electricite1 de Gaz, 
de Chauffage Central 

Un moteur electrique a 20·25 
CP., ainsi qu'une installation 
electriqu~ pour le nettoyage de 
l'emp)acement du relais des voi
tures, a Prinkipo. Prix eat. du 
moteur, 1600 L. Conseil perma
nent du Distıict de Prinkipo, 
3-8-936 a 14 h. 

-5 

Transport 

Service de transport pour les 
tabacs et cigarettes des Fabri
ques des Tabacs de l' Adminis
tution des Monopoles, a Sam· 
soun. Prix est. 5340, L. Caut. 
prov. 7,5 pour cenl. Com. ad hoc 
a l' A:dm. desMonopoles. 10-8-936 
a ıs h. 

-6-

Travaux d'lmprimerie 
Reliure - Papeterie 

F o!lrniture de Bureau 

3000 feuilles de paP,ier imita
tion de toile, prix est. L. 1-100 
motrices, prix est. L. 22· 1200 ki
loı de papier d'emballage, prix 
est. L. 25-200 kilos de melasse 
pour rouleaux, prix est. L. 240-
150 kilos de colle forte pour re
liure, prix est. L. 50 20 kiloı de 
fil a coudre, prix est. L. 75-1000 
metres de toile de reliure, prix 
est. L. 40-5000 metres de cordon 
en lin, prix est. L. 2,5-25 dou
zaioeıı de fil a coudre en lin, prix 
est. L. 420 100 metres cordon 
de reliure, prix est. L. 4-25 dou· 
zaine de ficelle de reliure, prix 
eıt. L. 300-5 douzaines de groıse 
ficelle, L. 300-3 douzain es de bo
bine en fil blanc, marque fer a 
cheval, prix est. L. 100-100 pa· 
quetı de carton, prix est. L. 
650·10 roulea.ux de peau, prix 
est. L 1200. Caut. prov. total L. 
167. Conseil permanent de la 
Prefecture d'lstanbul. 

- 7-

Divers 

4276 metres de tuyau en acier 
galvanise au diam. de 2 pouces, 
840 metres de tuyaı.i en acier a-al
vanise au dıam. de 1,5 par pou
ces, et 470 ~etres de tuyau en 
acier galvanise au diam. de 1 
pouce, pour l'installation des 
eaux dans leı villages deıtine• 
aux immigres, a Ela.ıiz. Prix est. 
pour le premier lot, 5345, L. 
pour le second lot, 588, L. et 
pour le fioisieme lo't, 329, L.ıoit 
eatota\ite 6262 L. G:aut. prov, 

469,65, L. Departement de l'lna
tallation des lmmigres du Vilayet 
de Ela.ziz. 3-8·936 a 15 h. 

1 machine a perfour 36 m 'm 
1 machine a perforer 12 1 2 m m 

1 presse angulaire a 12 1 2 m m 
4 manchons pour (vilebrequin) 
13·8-936 a 10 b. Section d'Eco
nomat et d 'achats du Türk Ma· 
arif Cemiyeti a K~batache. 

Charbon de terre pour les 
depôts. 3600 kilos pour Bosphore, 
3200 k. pour Uskudar, 2650 k. 
pour lstanbul, 3000 k. pour Nid 
des enfants de la fabrique de 
Ojabali, 1000 k. pour les sections 
de contrôle et de comptabilite 
de Galata et de Meydandjik . 
Totales 13450 kilos. 

Adiudication de gre iı. gre, 
6-8·936 a 15 tı. prov. 7,5 pour 
cent. Com. d' Achat aupr~s de 
la Sect. de l'Econom. du Türk 
Maarif Cemiyeti, a Kabatache. 

-
Charbon crible pour les de

pôts. 30 tonnes pour Bosphore, 
29 t. pour Uskudar, 36 t. pour 
lstanbul, 10 t. pour la fabrique 
de boite a Djibali, 50 t. pour la 

31 JUILLET 1~16 
_,.,. 

d' 
fabrique de liqueur a M 
Totales 158 tonnes. , ; 

Adjudication de gre
7 

5 
6·8-936 a 11 h. proV• ~ JI 
cent. Com. d' Achat auP~ 
Sect. de l'Econom; ;, 
Maarif Cemiyeti, iı f\aba 

. 'f 
fi' 

20050000 meues d~~ 
bine en couleur et 3,0 
trea de fil a bobine bl111

'' 

l'atelier de couture de la coO 

merie. Prix est. du fi\ ~rı blJP 
L. 8020, et celui du. h,I ı,. 
1050, soit en totalıte co 
Caut. prov. pour le fil eıı ~· 
L. 603 et pour le fil bla"cd• 
Com. d' Achvts de la Ge~~p• 1 

rie d'lstanbul, a Gued' 
17·8-936 a 15 h. 

B) Adjudications be~ 
~ 

t / 
Le terrain se trouV'•11 V 

la rue du dcbarcadcre. ~~,;i 
dar sera loue par adıu 1S 
Prix est. L. 180. Prov. L·0 1 
Jour d'adi. 14 AoOt 936. 

dar• 
de la Prefecture d'Uıktı 

DENİZ POSTALARI 
·-----------------~----~--------~~ ---------

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

Beklenen vapurlar 
QU IRINALE Salı 28 7 Saat 17 

de Trieste, Venize, Brindizi, 
Pireden. 

lSEO Perşemb~ 30 7 Saat 17 de 
Trieste, Venize, Brindizi, İz
mir, Selanik. 

CAMPlDOGLIO Cumartesi 1 8 
saat 8 de Naple, Pireden. 

F.ENICIA Cumarteıi saat 7 de 
Batum, Trabzon, 
Varna, Burgazdan. 

Samsun, 

CELIO Sah 4 8 saat l7de Trieste, 
Vededik, Brindizi, P1reden. 

ASSIRIA Çarşamba 5 8 saat 
1 O da Trieste, Pire, Sel inik, 
Kav aladan. 

MERANO Perşembe 6 8 aaat 7de 
Danub, Kanıtantıı:a, Varna, 
Burgazdan. 

CALDEA Perşembe 6 8 saat 
7 de Danub, Konıtantza, 
Varna, Butrgeıdan. 

QUIRIFALE Salı lJ 8 aaat 
17 de Trieste, wenedik, Brin· 
dizi, Pireden. 

ALBANO Perşembe 13·8 saat: 
10da Trieate, Venedik, Brindi· 
z:i, Pire, İzmir, Selanikten. 

ı Hareket edecek vaP~ , 
1' 

QUIRINALE Cuma 3_1 ..;/ 
saat 9, Pire, Brindiı•• 
dik, Trieste 

tef' 
CAMPIDOGUO Cuın•r V' 

saat 17 de Burgaıı 0,.ıı 

Konstantza, Sulina, t'" 
Braila, Sulina, K.0115 

Varna, Burgar:. 
s ' ENICIA Cumartesi _1 fı~ 

17 de Selinik, Meteh~· V' 
Pire' Patras, Brindiı•ı 
dik, T rieste. 

8 
ı 

ASSIRIA Çarşamba 5 ~ 
17 de •Burgaz, Varn11• O' 
tantza, Sulina, Galatı, 1 8 l '.J 

MERANO Perşembe 6 ·rt• r'. 
Galata rıhtımmdan pı () 

'l"'' ras, Naple, Marsı ' 
nova. 

1 ,.,., / 
CALDEA Perşembe 6 B f'~ 

Selanik. Volo, Pire, .,,. ' 
Santi, Brindizi, Ank0 

nedik, Trieste. 

Gaııat' 
CE.LIO Cuma 7-8 . di'I' 
tımından Pirea, Brın 
nis ve Trieste. ~ 

ALBANO Perşembe I ~ 
17 de Burıas, Varn11• fJ' 
tanza, Novoroıisk' v 
Trabzon, Samıunı 
Burga:ı;. 


