
ABONE ŞARTLARI: 
Türkİ)'C icin 

3 AYLIGI 
6 

12 
" ,, 

Kuruş 

450 
850 

1500 

Ecnebi memleketler için 
12 aylıg-ı 2700 

Sayısı 5 kuruş 
Reımi makbuz bedeli olma
yan tediyat makbul değildir. 

Yıl: 1 Sayı : 227 

1----------------İ Ç İNDE Ki LE R: 

a) Münaka~alar 

Erzak, Zahire, El, Sebze v. s. 

2 İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

3 Mobilya, Ev ve Büro eşyaları muşamba hah v. s 

4 Mahrukat, Benzin, Makine yağları v, s. 

5 Müteferrik 

b) Müzayedeler 
Müteferrik: 

2 Emlak 

,_ _J 
a) M Ü N A K A S A L /~ R 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Marmara Üssübahri Satınalma Komisyonundan: 

Cinsi Miktarı Tahm. bed. Muv. Tem. 

kilo Lira Lira 

Süt 20000 2200 ) 285 

Yoğurt 10000 1600 ) 

3800 
Yukarda cins ve miktarı ile tahmin bedelleri yazılı olan iki 

kalem yiyecek -1· l ·937 tarihine rastlıyan Pazartesi ~ünü saat 14te 

nçık eksiltme suretile alınacaktır. 
Şartnamesi komisyondan her ızün parasız. verilir. 
İsteklilerin 285 liralık muvakkat teminatı lstanbul Defterdar

lığı muhasebe müdürlüğü veznes~ne yatırara~ mukabilinde ala
cakları makbuz veya banka temınat mektubılc ve belli gün ve 
saatte Kasımpaşacn bulunan komisyonumuza müracaatları. 

Bursa Askeri Satınalma Komisyonundan: 

1 B · · 8000 k'lo Mudanya için 1500, Bandırma 1,.in - ursa ıçın ı , _ " 
ı r:(){) k d ğ k 1 fla Bursada Askerı Satına.ima Komis-
;J • sa e ya ı apa ı zar . .. .. I 

yonu tarafından ..J.2 ci Kanun 937 Paıartesı gunu saat 1 de Bur-

sada T . binasında eksiltmeye konmuştur. K . . 
2 - Şartnameleri Bursa Askeri Satınalma oınısyonu ile ls-

b l l - · ı· · B l k 5 •1r satınalma komisyonu ve tan u evazım amır ığı ve a ı e . 
. d d Muhammen fıatı 9600 l'-Konya Kor Satınalma Komısyonun a ır. ı 

radır. İlk teminatı 720 liradır. Şartnameleri görmek istiyenler 
her gün ikinci maddede yazılı komisyonlara müracaat edecek

lerdir. 
Eksiltmeye girecekler teklif mektupları 4-2 ci. Kanun·937. Pa-

zartebi günü saat 10 a kadar Buru Askeri Sal~nalr.na ~omısyo-
kl . d 1. t h" 1.. l n kanuna daıreaınde gön-nuna verece er veya ıa e ı aa ul u o a 

dcreceklerdir. 

Vize Askeri Satınalma Komisyonundan: 

1- Vize, Pınarhisar, Alpullu alaylarının 37000 kilo z._ ~.•nesi 
38000 kilo Z. yağı. 52700 kilo gaz yağı, 27000 kilo k~ru uzum. 

2 - ihaleleri ayrı ayrı açık ekı.iltme ile yapılacaktır. 
3 - Zeytinin muhammen bedeli 100.t 1 lira, Zeytin yağın 22091 

lira, Gaz yağın 12733 lira kuru üzüm 62~ liradır. ~ 
4- Zeytinin ilk teminatı 753, zeytin yağın 1473, i 82 yagın 

9C.8, kuru üzümün 468 liradır. . 
5- Hepsinin ihalesi ayrı ayrı 21 B . Kanun 93H paıartesı günü 

saat l ·l, 15 de Vizede yapılacaktır. 
G- Şartnameler arzu edenlere her gün Vize Satınalma Ko· 

misyonurıda iÖsterilmc '<tedir. 

Selimiye Askeri Satınalma Komisyonundan: 

1- Evvelce mü na kasası yapılan 3 kalem yaş sebzeye ait fiat 
komutanlıkça gali görüldüğünden ll600 kilo lahana 19200 prasa 
19600 İspanak 21-12-936 pazartesi günü uat J4te Selimiye Aske
ri Satınalma Komisyonunca pazarlıkla alınacaktır. 

2 Sebzelerin bedeli 2645 lira 40 kuruştur. Teminatı katiyesi 
397 liradır. 

3- Sebzenin şartnameıi Komisyonda görülebilir . 

İsparta Askeri Satmalma Komisyonundan: 

Isparta garnizonunun ihtiyacı olan 172000 kilo un'ın kapah 
zarfla yapılan eksiltmesinde talibi çıkmadığından 11-12-936 gü
nünden 10·1-937 tarihine kadar bir ay içinde pazarlıkla askıya 

konuldu. ilk teminatı 1548 liradır. 

•• 

GAZETESİ 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

CUMARTESi 

Erzurum Sahnalma Komisyonundan : 

Açık f'ksiltme ile münakasaya konula.ı 20000 kilo sade yağına 
talip çıkmadığından on gün müddetle temdit edilmiştir. Tahmin 
bedeli on üç bin liradır. İlk teminatı 975 liradır. İhalesi 22-12-{l36 
salı günü saat 15 dedir. Şartnameyi görmek isteyenlerin hergün 
münakasaya iştirak edeceklerin belli ırün ve saatte Erzurumda 
komisyona müracaatları. 

Eskişehir Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Eski,ehir Garnizonu için 96000 kilo sığır eti kapalı zarfla 
.t-1-937 günü saat 16da Eskişehirde A!>keri aatınalma komisyo· 
nunda alınacaktır. Tahmin bedeli 22080 liradır. İlk teminatı 1()56 
liradır. 

Teminatlar vaktinden evvel muhasebe veznelerine \'eya malsandık
larına yatırarak makbuzlar veya Banka meklubları kanuna uygun 

olan teklif mektubların ın içersine konması ve teklif mektu blarının 
ihale günü Eskişehir Posta ve Telgraf ayarile saat 15 e kadar 
komisyon başkanlığına verilmesi ve 2490 sayılı kanunda yazılı 
vesikaların komisyona ibrazı şarttır. Şartname hergün komisyon
da görülebilir. 

2-İnşrıat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

Kilis Belediyesinden: 

Bir buz fabrikası yapılacağından fabrikanın bina, makine ve 
diğer insaatının keşif ve projelerini tanzim etmek ve beğenilen 
plan dahilinde makineleri t'!darik ve mahallinde tesisatı yapmak 
istiyenlerin şeraiti anlamak üzere Belediyeye müracaatleri ilan 
olunur. 

İstanbul Komutanlığı Sahnalma Komisyonundan: 

Rami kışlasındaki tavlanın tamiri açık eksiltme ile ihalesi 
4-1-9.~7 pazartesi gıınu saat 14te yapılacaktır. ıvıunammen keşıt 

bedeli 4118 lira 12 kuruştur. Şartnamesi her gün öğleden sonra 
komisyonumuzda görülebilir. İsteklilerin 309 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektublarile ihale günü vakti ınuayyeninde Fındık
lıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri . 

İzmir Belediyesinden: 

İzmir Belediyesi tarafından İzmirde yaptırılacak Hal santral 
binasının projesi müsabakaya konulmuştur. Tetkik neticesinde 
beğenilenlerden birinciye bin lira, ikinciye 500 lira verilecektir. 

Malumat almak üzere Belediye Başmühendisliğine müracaat 
edilir. Projelerin nihayet 15 Mart 937 tarihine kadar Belediye 
Reisliğine teslim edilmesi lazımdır. 

Erzurum Askeri Satınalma Komisyonundan: 
Kapalı zarfla münakasaya konulan Askeri hastanede :, apıla · 

cak bir pavyon ile koridora talip çıkmadığından bir ay pazarlığa 
çıkarılmıştır. Keşif bedeli 28219 lira bir kuruştur. İlk teminatı 
2216 lira 43 kuruştur. Şartname keşif ve resimlerini görmek is
tiyenlerin bu müddet zarfında Erzurumda komisyona her gün 
müraccat edebilecekleri. 

3-Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v .s. - --- ---------
Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma 

Komisyonundan: 

Bir tanesine 825 kurut fiat biçilen 000 den 1066 ya kadar 
battaniye 4-1-937 pazartesi günü saat 10da kapalı zarf usulile satın 
alınacaktır. 

Şartnamesi parasız olarak komisyondan alınabilecek olan bu 
eksiltmiye girmek istiyenlerin 659 lira 59 kuruşluk ilk teminat 
ı~akbuz veya banka mektubu ile kanun ve şartnamede yazılı ve
sıkalar içinde bulundurulacak teklif mektublarını belli vaktinden 
b!r saat evvel komiıyona vermiş olmaları . 

4·- Mahrukat - Benzin - Makine yağları ve saire 
- ------

İstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüz motörleri için 20 30 ton benzin kapalı zarfla 
ve klavuzluk motörbolu için de 10-16 ton motorin açık eksiltme 
ile mübayaa edilecektir. 

Benzinin muhammen bedeli 7500 lira olup yüzde 7,5 teminatı 
muvakkateıi 562 lira 50 kuruş ve motorinin muhammen bedeli 
1000 lira olup yüzde 7,5 teminatı muvakkatesi 75 liradır . 

Benzin ve motorine talip olanların teminatı muvakkatelt-rini 
yatırdıklarına dair makbuz veya banka mektuplaaile yevmi mü
nakasa olan 29-12-936 (tashih) sah günü saat 14,30 da Galatada 

İDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İdarehanemizdc görüşülur 

Telegr.: İıt. MÜNAKASA 
Telefon: 42425 

Posta kutusu N. 1261 

19 Birinci kanun 1936 

Deniz Ticareti Müdürlüğünde ~üteşekkil komisyona ve şartna· 
meyi almak üzere de Müdüriyet idare Şube.sine müracaatları ilan 
olunur. 

• • • 
Vize, Pinarhisar, Alpullu için 52700 kilo gazyağı alınacaktır. 

Bak: erzak sutununda Vize Aıkeri Satınalma komisyonu ili· 
nana. 

5-Müteferrik 
Kültür Bakanlığmdan: 

Bölge Sanat okulları için pazarlıkla: 
A Üç aded Üniversel Freze makinesi, 
B - Bir takım Ünite delik ve bir takım Ünite mil mastarları, 
C- 15 aded muhtelif marangoz makinesi alınacaktır. 
2- A fıkrasındaki makinelerin ihalesi ayrı, B fıkrasındaki 

mastarların ihalesi ayrı ve C fıkrasındaki makinelerin ihalesi ay 
rı oJarak yapılac~ktır . 

3- Birinci maddenin her fıkrasındaki makine ve mastarların 
evsaf, miktar vesairesini bildiren umumi ve fenni şartnameler ile 
!isteleri Ankarada Kültür Bakanlığı Levazım D 'rektörlüğünden, 
lstanbulda Bölge Sanat Okulu Direktörlüğünden l::edelsiz olarak 
alınır. 

4- Birinci maddenin A fıkrasındaki makinelerin ihalesi 
24-12-936 perşembe günü öğleden evvel saat 10,30da ve R fıkra
sındaki mutarların ihalesi ayni tarihte saat 14te C fıkrasındaki 
makinelerin saat 15te Kültür Ba:,anlığı binasında yapılacaktır. 

5- Birinci maddenin A fıkrasındaki 3 freze makinesinin tah· 
min bedeli 17.082 ve muvakkat teminatı 1.282 lira, B fıkrasında
ki mastarların tahmin bedeli 781 ve muvakkat teminatı 59 L. 

(fıkrasındaki makinelerin tahm in bedeli 7300 ve muvakkat teminatı 
547.5 liradır. 

6- Bu eksiltmelere gireceklerin bu gibi makine veya avadaı\
lıkları başka müesaeıelere verdiklerine ve taahhüdlerini tamamen 
ifa ettiklerine dair Resmi vesika ibraz etmeleri lazımdır. 

Zile Belediye Reisliğinden: 
Zile belediyesinde 75 beygır kuvvetınde mevcua ounar ma· 

kinesinin kazan kısmının yenilenmeci takarrür etmiştir. Makine
nin devri dakikada 80 100 ve silindirinin iç kutru 350 milimetre 
ve boyu 700 milimetredir. 

Kazan yeni sistem kullanılmamış Vf': on atmosfer tazyika mü· 
tehammil kuru buharlı ve yatık sistemde olacaktır. 

Tediye şartları: Belediye Bankasının vereceği kredi üzerine 

rnutabık kalınacak fiat üzerinden yüzde 15 peşinen ve bakiyesi 
937 haziran, ağustos aylara gayesinde iki taksitte tediye edilecek
tir. Kazanın fabrikadan siparişinde malumat verilerek gümrük
ten geçirilmesi Belediyeye aiddir. 

Bu surette talib olanların kroki ve fiat mektublarını 7 ikinci 
kanun 937 Perş~mbe gününe tesadüf eden gününe kadar Beledi
yeye göndermeleri ilan olunur . 

Ankara Mcktebler Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 

Siyasal Bilgiler okulu talebesinin çamaşır ve yatak takımları· 
nın yıkanma, ütüleme işleri açık eksiltmeye konulmuştur. Eksilt
me 7-1 ·937 perşembe günü saat 14te Ankara Mektebler Muhase· 
beciliğinde toplanacak Komisyonda yapılacaktır . 

İlk teminat 397 lira 50 kuruştur. Şartnamesi parasız olarak 
hergün mektebte görülür. Mayıs gayesine kadar yıkatılacak ça
maşır ve yatak takımlarının miktarı ve fiat tahminleri aşağıda 

yazılmıştır. 

Nevi 

Büyük parça: 
(Yatak ve battaniye çarşafı, fanila, 
don, pijama ve emsali) orta parça· 
(Yatak yüzü, havlu ve emsali) 
Küçük parça: 
(Mendil, çorap ve emuli) 

• • * 

Miktarı parça başına tahmin 
edilen fiat 

40000 8 kurut 

15000 4 n 

15000 2 
" 

Fatih garaj atölyesi için kompresi'r demirci ocağı, rektifiye 
makinesi, torna tugahı \·e hidrolik pres alınac!lktır. Bak: İstan
bul Belediyesi İlanlarına. 

b) M Ü Z A V E D E L E R 

1-Müteferrik 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 

Basımevimİ2in bir yılda çıkardığı tahminen 95-100 bin kilo 
kadar en çok 5 santim genişliğindeki kırpıntı kağıdları açık art
tarma ile satılığa çıkarılmıştır. 

İhale 6-1 · 937 çarşamba günü saat 15 te Basımevinde yapıla
caktır. 

İstekliler arttırma çaiından önce yüzde 7 ,5 ilk pey akçesi o
lan 75 lirayı vezneye yatırması gerektir. 

Şartname Ayniyat Muhasebeciliğinden alınabilir. 



• 

•• 

xl 

h 
rı 

a 

~ · 

• * • 
Fatih ıaraj at'"l ... 

maldaıeıi, torn t 0 yeaı ıçın kömpresör , demirci ocağı, rektifie 
bul Belediyeıia'liez11lhı ve hidrolik pres alınacaktır. Bak : İıtan· 

1 narına. 

u Kadıköy Vakıflar 
111uhaınnı •

Direktörlüğünden: 
en •ıynıeti 

Lira K r. 
1().1 24 

170 

137 27 

Teminatı D. No: 
Muvakkateai 
Lira Kr. 
7 75 

12 88 

10 

l 52.3 Üıküdarda Selamiali 
Ma. Ekmekcibaşı So. 

6 No.lu arsanın tamamt. 
1456 Çengelköyünde Ab

dbğlu So. 3 No.lu 
ahşap evin tamemı. 

428 Üsküdar pazarbaşı 
mahalleıi Mizoğlu 
sokağında eski 22. 
24 Ye. 30, 32 say ıh 

Yukarıda arsanın tamamı. 
Datla nıevkileril 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: Mağazanın 2520 de 315 hissesi (Mübadil tasfiye vesikasile) 420 1 1 

Kadıköy : Huanpaşa mahallesi eski Faikbey yeni Kurbağılıdere I 
sokağı es. 5 M. yeni 1 166,33 M. murabbaı - -
dükkan arsası 332 L. 66 kuruş 

5 2 203, 1 o 406 20 
" 3 210,57 421 14 
il 4 208,27 416 54 
" 5 122,52 245 14 
il 6 98,53 197 6 

7 99,25 J 98 50 
9 538,36 \ 076 72 
ıo 267,74 535 48 

il 267,17 534 34 
12 267,\7 534 36 
13 221,20 442 40 
15 235,56 471 12 

" " 
" 

il " 
il 

,, 
il il 

il " il 

,, il " 
il il il 

il il " 
il 

,, il 

il il " 
il 

,, il 

16 223,05 447 00 
" il il 

Yukarda yazılı mallar 5-1-937 salı günü saat on dörtte peşin 
para ve açık arttırma ile ile ile satılacaklardır. Satış bt'deline 
istikrazı dahili yüzde beş faizli hazine tııhviller kabul olunur. 
Taliblerin yüzde 7,5 pey akçelerini vakti muayyeninden evvel ya· 
tırarak Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğündeki Satış komiıyo 

nuna müracaatleri. 
M&J - · Mgj;: ;::xtZIDl";ll'T 

PİYASA HABERLERİ 
:.;>· •*··~ 

1- İdaremiz Tütün Enstitüsü ıçın fo .. i şartnamesi 
mucibince 600 lira muhammen bedelli 10 kalem Meteo· 

rologya aleti pazarlıkla satın alınacaktır. 
2- Pazarlık 5-1-937 tarihine rashyan salı gunu saat 

15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
şubeden alınacaktır. 

4- isteklilerin şartnamede gösterilen 

etmek üzere fiyatsız tekliflerini eksiltme 
geç 15 gün evvel İnhisarlar Ziraat Fen 

meleri lazımdır. 

esasları ihtiva 

gününden en 
Şubesine ver-

5 - İsteklileı:in pazarlık için tayin edilen gün ve sa

atte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko· 

misyona gelmeleri ilan olunur. "3102,, 433 ıt-4 

• li< • 

\ - Kaya tuzlası için şartname ve krok isi mucibince 

24 adet Burgu makinesi ve 240 aded burgu ve teferrüa· 

ba rı Y•zılı ••hl"l • numaraları ve cinsleri kıymet ve temi· 
lflaıii ıaat ı 4 u Yerler satılacaktır. ihalesi 23· 12-936 çarşam· 

tar. lıtelclilerin ın~e Kadıköy Vakıflar Müdürlüğünde yapılacak· 
uracaatları. 

İtalya ile ticaret mukavelesi İsveçle yeni mukavele 
İki aya yakın bir müddetlen İsveçle aramızdaki ticaret an-

\ 

tı pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 21- 12-936 tarihine rastlıyan pazartesi 

günü saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat şube -

\ 
sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

Akay İşletmesinden: 
Nefıi Kadık .. . 
Boıt.llc . oy ıskelesi iç büfesi 
Bab .. ek 1 ııkeleıin-ieki dükkan 

'I apıd ·2 Saınaty a a numaralı dükkan 
Moda ; vapur iskele arsası 

Yukarıda Ya l •pur iıkelesi kazinosu 
•Gddetle kiray:ı 1 ~•haller açık arttırma usulile birer sene 
~at ~O da Y•pıla:erılece.ktir. Arttırma, 26·12-936 cumartesi günü 
'~1 kıra bedelinin •~tır. isteklilerin mezkur gün ve saatte sene· 
I• meleri. YUzde 7,5 niıbetinde pey akçelerile Encümene 

Ferilcö . l . İstanbul Defterdarlığından: 
nıur ybb lcıncj lu11ın ç· f 

F ·1c • aı arıa ı teceviz sokağı eski numarası 78 2104 M. 
trı Öy: llcincj ~ın tamımı 1052 lira. 

Fe:~ba.ı •rıaaıın ;ıın Haae sokak eski numara 3, 965,50 M. mu
CSy, ikinci L 

3 Payı 966 lira. 
lllanıı lnP •ııım H k . ~ . "'1i>2 lir •ıe ıo ak eıkı numarası 5 arsanın ta-

trılc<sy· lıc· •. · ın · ı_ ~35 cı •ııı h "'""- 642,50 M rn aae ve Hanımoğlu sokağı eski numan 
'Aa ......... \.:. ....... , • rnurabbaı arsanın 2 .1 payı 42H lira. 
~ 14() lira. ... 0·~- -~ı·-&· 1 <aıı ııurnarası ~ aukkanın ta 

~ 1· •nııın111dı H 
ç.ı •rı. •copulo hanında Viyana markalı bir kasa 

tbiottu Al&ed . 
~~· 51 51 M dır. mahallesinin Yenicami caddesinde eski nu

k&ti ulyaaı han~/~:i numara 41 45 42 1 altında ı dükkanı olan 
'JiPkaaını rnahıU . 144 payı 3866 1. 

k6t1 :•tre ınurıb~ıı Kumsal sokağı esle i numara 1().1 yeni 209 

21
p ••ını mah il 11. •raanın tamamı 96 ı. 
,50 - a esı K l k . ae,Gk -etre murabb umsa so ağı eskı numarası 108 yeni 205 

50o Çartı: Pıpazo l aı arsanın tamamı 43 1. 
Ka l. i u •okağı yeni numara 4 dükkanın tamamı 

dı1ta,. o 
ili 123. •ınanata h 
~Gd •rıanın t ma 'lllesi Uzunhafız so. eski numara 37 ye-

. ar: lcad' arnıını 155 1. 15 k 
Ilı 5 7 ıye lll•haU . . ktti L •rıanın ta esı Hamamcıbaşı so. eıki numara 3 ye-

P•aı1 nıaını 390 1 -ıo k 
16 ~ ın: MahaU · · iJO • 

OıilGd IDetre mura~~· Kum.al ıo. eski numarası 1 IO yeni 200 
ili 

3 
l'r: Sellıni•li nı ~ •raa.nın tamamı 33 1. 

S.lat· :••bahçe \'e 
1 

· eıkı Keçccikirkor so. eski numara 3 ye
lli 4 acıiıı rnah ~raa evin tamamı 800 l. 

OılcGdl •'liaı 3 16 p~ ot~rthane sokağı eski numara 29 M. ye-

p ar: lcadiye m yhı nıubadil vesikasile 96 1. 
ayı 625 l a · Mün · b Balat: · eccım aşı yeni numara 58 evin 1 4 

37 38 liızırça\'ut ınahall . 

75
, M. ınurabb e1ı Yeni cadde eski num~ra 42 yeni 54 
l aı arsa F • nın tamamı (Mübadil tufiye vesikasile) 

er\lcöy: Ru .. 
Payı 40( rn kıl11eıi Ön 

koca M l l. ıo. ••ki numara 83 yeni 6..~ evin 2 3 
. Pata· M 1 12 • ahalleıi B l 

BG 
6

._ payı 4 l. a ıkçıkikork yeni numara 10 auanın 
y •Ç•rtı· G l" 
yı 20 l . e ıncik sokağı . 

kadık" · Y•nı numara 22 dükkanın 1 4 pa-
oy: Raıinı 

t'lin ı 3 p P•ta Mısırlıoglu k 
kuınka 

1 
ayı 500 1. •o ağı eski numara 18 yeni 45 

16 p . Şehsuva 
eviaı 1 2 r mahallesi Sara . . . .. 

Çadır . A P•yı 600 l yıcı kılıııai •o. yeni numara 
cı. hrned ı . · 

Yeni 91 ev· çe ebı mahallesi ti . 
Oıltüd . l ın 1 3 payı 500 1 

yatro caddesı uki numarası 37 
u. cad· · 

'!~' 416 l. ıye ınah. Tatçı so. eık·ı 
Buyultada: N· numara 5 yeni 9 evin 2 3 

. ızaın h 
evın tama nıa allesi Adr 

Ş. 
1 
.. M nıı 35o ı ıye ıokağı eski numara 24 yeni 2 

ış 1• etruti · 
b Yet '<>kat 
aı 96 deıinıet . 1 eski numara 6 ı M 694 relık • metre murab-

Kadıköy: Ca~erat M arsanın tamamı 1389 ı. 38 k. 
yeni 33 Ara~ a ah. Y oğurtçuşeşmeıi ıo"'kağı e11ki No. 35 M. 

Kadıkcy : Caferata M 919 36 
müttemil 4 nuınar 

1 
ab. Ruşen ıo. da altında 2 11yıl• dükkanı 

bahçe.ine kalbolaı: 1 e\'le Bademalh sokağında 23 ıayıh eein 
ve 8 numaralı arsa an arsanın tamamı. ..ki 2, 4, 23, yeni 6 

beri yapılmakta olan yeni Türk taşması bu ay nihayetinde bi· 
İtalyan ticaret anlaşmasının e · tecektir. Çok iyi ndiceler ve· 
sasları ve teferrüah üzerinde ren anlaşmanın yılbaşından i· 
mutabık kalmıştır. Anlaşma bu tibaren 938 senesi başına ka· 
günlerd<' Romada imzalana· dar uzatılması takarrür ctmiş-

caktır. tir. 

Çam fıstığı ihracatı 

3-- Kroki ve şartnameler parasız olarak her gün sö· 
zü geçen şubeden alınabilir. 

4 İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat-
te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen 

Komisyona gelmeleri ilan olunur. (3430) 485 4 •• 4 

• • * 

l - İdaremizin Afyon Karahisarmda yaptıracağı 

Uzatılmış olan Türk·İtalyan 
ticaret anlaşmasının müddeti 
bu ay nihayetinde bitecektir. 
Yeni anlaşma yılbaşında iti· 
baren mer'iyet mevkiine gire· 
cektir. 

Yerli mahsullerimizden ve en 
mühim ;hracat maddelerimizden 
olan, fakat ihracat yapılmama
sı yüzünden ölü fiatlarla satı 

lan çam fıstıklarının Avrupa 
piyasalarına sevki için temas
lar yapmak üzere Bergamadan 
gelen heyetle tüccarlar arasında 
bir anlaşma olmuştur. Bu an· 
}aşmaya göre ihracatçılar nü· 
munelik çam fıstıklarını Avru· 
pa piyasalarına götürerek mah
reç bulunmasını temin ede· 
ceklerdir. İlk ağızda 700 çuval 

217 35 lira 57 kuruş keşif bedelli Müdürlük binasının in· 
1 şaatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

İş Bürosu Çalışmağa 
Başlıyor 

İstanbul iş bürosu teşkilatı 
baş müfettişi Haluk bayramın

dan evve) Ankaradan şehrimi· 
ze gelmiştir. Büro ieşkilatında 
çalışacak diğer memurlar da 
şehrimizde bulunuyorlar. Büro, 
kendisine tahsis edilen Dördün
cil Vakıf hanındaki dairede ya
rından itib<tren faaliyete geçe· 
cektir 

vel bazı fabrikalar işcilerine 

yol vermişlc!rdi. Bu münase· 
betle vaki olan müteaddit şika · 
yet ve müracaatların mahiyeti 
yeni teşkil edilen iş bürosunda 
tetkik edilecek ve işlerinden 

çıkarılanların haksızlığa uğra

dıkları tahakkuk ederse tekrar 
vazifeye başlamaları lemin edi· 
lecektir. 

Yeni bir sebze Hali 

Belediyece, eski Meyvahoş 
sahasında bulunan analar salın 
alınmaktadır. Bu arsaların be· 
lediye namına teff'rrU muame· 
leri ikmal olunduktan sonra bu· 
raya da asri bir sebze hali ya
pılacaktır. Keresteciler yangın 
yerine inşa edilen meyva hali
nin benzeri şeklinde vücuda 
getirile . ek olan bu bina ile şeh· 
rin bütün toptan sebze alış ve· 
rişleri idare edilecektir. Bunun 
için sebze halinin, şimdiki mey· 
va halinden daha büyük olması 
tasarlanmaktadır. 

çam fıstığı bu hafta içinde Ber· 
gamadan İstanbula )ıeliriler.ek 
tir. 

Pamuk seferberliği 
Başkanımız İsmet İnönünün 

geçenlerde İzmirli teşriflerinde 
Buı novadaki Haşarat Enslit~ 

sünü ziyaret ederek enstitünün 
ilmi çalışmaları ve pamuklara 
zarar yapan önemli düşmanlar
la tarlada ve o mikroskop ba
şında kalarak alakadar olmuş· 

!ardı. 

Bu münasibetle pamuk se· 
ferberliği ve pamuk hamlesinde 
çok büyük rol oynıyacağı ta
hakkuk eden ve Nıhat İriyüz 
gi~ i degerli bir elemanın ida· 
resi altında bulunan bu ilim 
kurağının takvıyesi, idari ve 
ilmi hususatta doğrudan doğru
ya Ankaradaki Mücadele ensti· 
tüsüne bağlanması kaı arlaştı 

rılmış VP keyfiyet İzmire bil
dirilmiştir. İzmirde her sınıf 
halk, çiftçı ye memur Burno· 
vadaki Haşerat Enstitüsile mek
tuplaşabilecek ve her hastalık 
hakkında tavsiyeler ve reçete-
~-istiyebilecek tir. 

. 
Istanbul Belediyesi ilanları 

Adet 
t 

Cinsi 

Otomatik hava 

Muhammen fiatı 

Kompiresörü 

Elektrikle işler demirci 
ocağı ve körüğü 
Yuvarlak parçalar 

300 lira 

ıoo ,, 

İlk teminatı 

Rektific makinesi 300 ,, 277 lira 50 kuruş 
Torna tezgahı t 250 ,, 
60 tonluk hidrolik pres 1750 ,, 

Fatih garaj atölyesi için lüzumu olan yukarıda cins ve 
mikdarlarile muhammen bedelleri yazılı beş türlü malze

m~ .~çı~~ .~kı:iiltmeye konulmuştur. Şartnameleri levazım 
Mud1urlüg~nde görülebilir. İstekliler 2490 No.lı kanunda 
yazı ı vesıka ve 277 lira 50 k l k · ık t . t kb . uruş u ı eınına ma uz 
veya mektubıle beraber 4. ı -937 Pazartes· .. .. t 14 d D · - .. ı gunu saa e 
aımı encumende bulunmalıdırlar. (B) 5I 5 

2 - Eksiltme 30· l 2·936 tarih'ne rastlıyan çarşamba 
günü saat 15te Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesin · 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - ~uvakkat teminat 1630 lira 17 kuruştur. 
. 4 - istekliler ihaleden en az üç gün evvfo,l İnhisarlar 
luşaat şube'iİne gelerek bu gibi işleri muvaffakiyetle yap

tıklarına dair resmi vesaik göst~rildikten sonra ehliyet 

vesikası almalıdırlar. 

5 - .Şartname ve Projeler 109 kuruş mukabilinde İn
hisarlar Levazım ve Muba aal şubesinden ve Ankara 
Başmüdür:üğü ile Afyonkarabisar Müdürlüğünden alır.a. 

bilir. 
6 ~ Mühürlü teklif mektubunu ve ayrıca kanuni vesi· 

katarı ihtiva edecek olan kapalı zarflar en geç ihale gü· 
nü tam saat 14te kadar yukarıda adı geçen Alım Ko 

mısyonu Reisliğine verilmiş olmalıdır. (3500) 498 2- 4 

• 

Istanbul Gümrüğ~ 

Başmüdürlüğünden 
Gümrük Satışından: Safi 7500 kilo şerit halinde Zivana kağı· 

dının satışı Kurun gaıc!tesinin 10-12-936 tarihli nüshasile ilin 
edilmiştir. "3515,, 517 

(Suite de la 4me page) 

Le permis des exportateurs 

A dater de Novembre ecoule l'exportation ne peut·ctre 
que par des negociants munis du permis special ins· 
titue pour reponclre aux prescriptions de la loi qui 
a ete edictee pour sauvegarder le renom des produits 
de Turquie et favorise leur "6tandardisation". A İs· 
tanbul ı90 permis ont ete delivres. 

D'autre part on sait que l'exportation de marchan
dises pour lesquelles un standard n'est pas en ques· 
tion et qui n'ont pas de rapport avec le renom des 
produits turcs, pourra etre faite sans permis special, 
tela la feraille, les timbres, les chiffons, les oı; au 
surplus la standardisation n'est prescrite jusqu'ici que 
pour les oeufs et les noisettes mais sanı doute elle 
sera etendue progressivement aux autres grands pro· 
duits, figues, raisins, t.ıbac, ete. 

La reduction des frais de passeport 
et du permis de sejour 

La commission parlementaire des affaires interi
eurea a commence a examiner le nouveau projet de 
loi relatif aux frais de passeport. Suivant les dispo
sitioo du projet, le permis de sejour delivre jusqu'
ici aux etrangers pour une duree d·un an pourra , a 
l'avenir, leur etr~ delivre pour 15 jours, deux ou six 
mois et les frais y afferents perçuı sur base de ces 
detais. 

Hocaalieddin · Asın · Hane ve dükkan 886 L. 34 K. 

f
. 'k .

1
· ) altı •o. e1ki 51 yeni 57 dükkan (Mübadil tas· 

ıye vesı ası e 590 
Eminönü : Ahıçelebi naaballeaiDla MeybaD• 110k. eski 19 y!;i 23 l 

• 
* * 

Sütlücede polis karakolunun önündeki halka mahsus 
millet suyu çefmesinin memurlu çcfme yapıldığı ilin olu· 

En outre, on devra faire renouveler, chaque an· 
nee, le permiı de sejour. Le projet prevoit egale· 
ment la reduction deı frais de paueport. 

Pour le developpement de la peche en Turquie 

Leı dele•"'• de ıaotre ville au congres de la pecbe, (8) 516 
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iı Ankara, fournis!lent d'intcressants di·tails sur les debats 
qui ont eu lieu dans la capitale et les dıicisions aux
quelles ils ont aboutı. Celles-ci sont de nnture a satis
faire tous le pecheurs. Des cooperatives de credit se
ront creees pour les pecheurs. 

Des decisions ont ete prises egalement en ce qui C1.>n

cerne l'accroissement de la consommation du poisson. 
On le fera figurer dans une plus grande mesure au menu 
d~s penıionnatı et des caserneı. 

Des nıesures seront prises pour en assurer le trans
port jusqu'iı l'interieur de I' Anatolie de façon a permet
tre aux paysans d'apprecier le goüt du poiııson. 

Des dcpôta frigorifiques seront crecs et reserves aux 
poissonı de façon que l'on ne sera plus rcduit a jeter ala 
mer le surplus de poisson, quand Ja peclıe est abondante. 
Dans le. meme but on donncra un grand developpement 
aux conservec; de pois!lon Le.s fabriques seront amenagees 
de la façon la plus moderne et seront pourvues d'installa
tions du tout dernier systcıne. 

II a ete decide, en outre, de tirer profit des tetes et 
des entrailles de poissons que l'on ne pcut pas utiliser 
comme aliment : ces parties ıeront transforml~es en pou
drc de poisson, pour l'exportation. On emploie ce produit 
surtout comme engraiı et aussi dans l'elevage, pour la 
nourril ure des porrıı. 

Les cooperatives dont la creation esi dt-cidee depen
Jront de la future banque deıı pccheries. 

Jusqu'ici, faute d'un outillage approprie, on n'a dı~ve
lopµe chez nous que la pcche côtiere. Le congri!s a dt!
ciclt- de donner de~ormais un grand essor iı la peche 
hauturiere en Mcditerranee. 

Un vaste programme d'adduction d'eau 
Un grand programme elabore par le ministere de 

l'interieur permettra de regler jusqu'a la fin de 19-tO 
le probleme de l'adduction d'eau a 56 villes et bour· 
gades d' Anatolie. L' execution de ce programme, qui 
coutera huit millions de livres, assurera de l'eau en 
abondance a 1 .200.000 de nos compatriotes. Les condui
tes seront fournies par les usines devant etre fondecs 
a Karabük. 

Le traite r'e commerce turco·bresilien 

est proroge de 3 mois 

Le Conseil <les Mirıistres a ratifit; la proro2'ation pour 
trois mois a partir du ler Novembre, du traite Je com
merce turco-bresilien con formement a la decisi on interve
nue ıı Pnris. 

L'accord commercial Turco-Suedois 

sera prolonge jusqu'a la fin de 1937 
L'ac:cord commercial turco·suedois expire a la fin 

de ce mois. Toutefoiı, celuici ayant donne les meil
leures rcsultats. ll a ete d~cide de le prolonger jus· 
qu'iı la fin de 1937. 

L'accord commercial turco·italien sera signe, 

ces jours-ci, a Rome. 

U Ute• de vue s'est Hablie au sujet dea ne communa . 
d. •t· t'ıelles et subsidiaıres du nouvel ac-
ıspoaı ıons essen . . . 

d · 1 t rco italien en coura de negocıatıon cor commercıa u · . . 
d . . d x mOİ!'I a Rome. il sera sıgne ces 
epuıs envıron eu · . . . 

. . • R t entrera en vıgueur a partır du 
JOUrs-cı a ome e . . . . . 

l l, d mmercial quı avaıt ete prolongc nouve an, accor co 
venant a terme a la meme date. 

Le tissaıe de Nazilli 

La construction du ti&Sage de Na~llil P~~gr~~~e. il 
sera inaugure a la prochaine fete e da lepfu b ı~ue. 
L • • agents e a a rıque es appartements reserves aux 

1 . . . . . esentant tout e con· sont rcpartıs en troıs pıeces pr . l 
f . ll . . d. 'd. d construırc sur e ter· ort requıs. a ete ecı e e . . 

. . . . 1 800 maisons destınees 
ram sıtue en f .ıce du tuısage, · ' . d'f 
au logement des ouvriers, et 1200 nouveaux e 1 ıces 
pour les ouvriers. . 

Le moteur complementaire "Diesel,, a c.o~men~e 
a fonctionner. assurant ainsi }' eclairage provısoı~e. n 

· ge doıt pro-
consommant 90 balles par jour, . le tassa OO iı IOO 
duire au moyen de ses trente mılle fuseaux, 
mille metres d'indiennc. 

, 1 t • en activite, il Bien qu i ne ıoit pas encore en re 
est dcja auailli par des commandeı. 

La toilerie de Kaysserie 

Suivant les renseignements fournis par }es interes-
t la toile 

ıes, la toilerie de Kayseri a deja vendu tou e 
qu'eHe pourra produire en 19.~7, en fonctionna~t au 
maximum. Ce fait conıtitue la preuve du gran ~n
gouement temoigne a J' egard des produit• de nos a· 
briques nationales. Nos tissages ıe trouvent en me-. ı concur-
aure, par leur developpement, de parer a a . 

• . •tr t' . ar deı droıts rence etrangere sans e e pro eges P d 
prohibitifa. Ce resultat atleint en un ıi court lapı e 
temps est de nature a nous satilfaire. 

KELEPİR 
BüyUk Kumlu Viyana Kasası 

Ehven fiyatla satılıktır. Müracaat yeri: İstanbul, 
Bayazid, Okcılar başı No. 89 

MÜNAKASA GAZETESİ 

• 

Istanbul Ticaret Borsası 

Madde 

Buğday 

" ., 
" 
" 
" 
" ,, 

Arpa 

" 
Çavdar 
Mısır 

" Yulaf 
Kuşyemi 

K.tohumu: 
Afyon 

" Nohut 

" 
" Darı 

" Susam 
Fındık 

" 
" 

Tiıtik 

,, 
il 

n 

" yapak 

" 
il 

" B. peynir: 

n " 
il ,, 

Kaşar 

" Z. yağı 

" " 
" ,, 

14-l 2-936 

Ekstra yumuşak 
Yumuşak 

Yumuşak 
Sert ekstra 
Setr 
Sert 
Sümter 
Kmlda 
Mahlut 
Yemlik 
Dökme 

Beyaz 
Sarı 

Yeni mahsul 

il " 

ince 
kaba 
ispanya tohumu 
kalburlanmış 

natürel yeni 
beyaz 
sarı 

Yeni mahsul 
İçtombul 
İçsivri 
Kabuklu 
Oğlak 

Ana mal 
Çengelli 
Deri 
Kaba 
Sarı 

Anadol kırım 
Tabak 
Trakya kırım 

,, tabak 
tam yağlı 
yarını yağlı 

yağsız 

yağlı 
yağ-sız 

Ekstra 
Birinci yemeklik 
Sab:.ınluk 

Nebati yağ Ay çiçeği ta af. 

11 ,, Haş baş 

" 
" 
il 

Un 
,, 

" 
" 
n 

n 

n 

,, Pamuk 
,, Suıam 

,, Bezir pişmiş 
Ekstra ekstra 
Ekstra 
Birinci yum•,ak 

,, sert 
Razmal 
Paspal 
Kepek 

Asgari 

6 17 -
6 12 
6 5 
6 30 
6 

30 
7 50 

5 
5 
5 35 
5 20 
4 4 
4 2 50 
4 15 
3 26 
4 
4 20 

12 15 
9 

500 
450 

10 20 
7 10 
5 30 
4 25 
3 35 

17 
67 

40 
125 
132 20 
119 
100 
100 
l 17 20 
60 
36 
72 
47 
32 
18 
8 

38 
l(j 

54 
50 
38 

·•2 
.ı.ı 

43 

20 f 
20 
37 

9 

32 20 
725 
640 
615 
500 
255 

2 12 
3 

Azami 

6 25 
6 15 
6 10 

6 5 
5 37 
2 35 

5 38 

4 5 
4 21 
3 27 
4 2 50 
4 22 50 

t9l 10 

5 30 

17 17 50 

128 

104 

20 20 

57 

40 

44 20 
44 20 
45 
40 

784 
650 
695 
624 

3 5 

İstanbul Ticaret ve Zahire Borsasında Muamele Gören 

Maddeler.-

Afyon, Araşit yağı, arpa, Avderisi. Ayçiçeği yağı, Badem, 
Bakla, Bezelye, Börülce, Buğday, Bulgur, Burçak, Ceviz, Çav
?ar, Darı, Fasulye, Fındık, Haşhaş tohumu, Haşha'i yağı, İpek, 
irmik, Kaplıca, Keçikılı, Kenevir, Kepek, Keten tohumu, Keten 
yağı, Koza, Kuşyemi, Mercimek, Mısır, Nohut, Pamuk, Pamuk 
tohumu, Pamuk yağı, Peynir (Beyaz, Kaşar) Razmol. Susam, susam 
yağı, Tiftik, Un (Buğday, Mmr) Yağ, Yulaf. 

TÜRK MAKİNA EVİ 
Sahibi: B. TEZEL 

İstanbul, Galata, Mahmudiye Caddeıi Çil atmaca Sok. N. 9 

Muhtelif beygir kuvvetinde kullanılmış motörler ve 

lokomotifler satılır ve alınır, asri art:ziyen kuyu 

takımları ve tesisatı. Her nevi makinalar. 
Deniz kara ve gazojen motörleri. Muhtelif buhar 

kazan ve makineleri 

SANTREFUJ TULUMBALAR 
Değirmen tesiıatları taahhut edilir. 

-

Sayfa 3 

fraf elfi S P [ R CD 
1 

_.:_ors:·_P•i!::a_ 
Galata Gümrükleri karşısında Borsa Parası 

Hiirdaverdigar Han. 
Telefon: 44792 

Amsterdam - Kompani Roıal 

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

VULCANUS yük alır 5-8 1 ci ka. 

HERMES " 9 12 ,, 

Neerlandez kompanyasının 

nehri vapurları limanlar i jin 
hususi ve eeri seferler. 

Bütün limanlar için Neer· 
hndez Kumpanyası ile anlaşıl· 
mak suretile bütün dünya li
manları için dotru kon4irnen· 

tolar veri lir. 

İTHALAT SERVİSi 

Burgaı, Varna, Köıtence için 

hareket. 

AGAMEMNON 9-12-936 ya doğru 

ltalyan Seyahat Kumpanyası 

Dünya seyahat te4kilitı 
Götürü seyahat 

Otellerde oda tutulması 

Deniz yolu biletleri 
Hava yolu ,, 
Demiryolları ,, 
Bagajların sigortası 

İtalyan demir yollarında 
yüzde 50 tenzilat 

Galata Gümrükleri karşısında 

Hudaverdigar han 

Telefon : 44792 
daFRATELLI SPERCO 
nezdinde C. 1. T. ye müra · 

caıt olunur. 

Nippon Yusen Kaisah 
JAPON VAPUR KUMPANY ASJ 

Yokohama, Kobe, Singapur, 
Colombo, Süveyiş, Port-Said, 
Beyrut ve latanbul limanları 

arasında doğru seferler: 
Pire, Marsilya. \' alansiya, Li

verpool için Hareket 

(doğ'ru ve aktarmasız) 

TOYOOKA MARU 18-12·936 

t Sterlin 
l l>olar 

20 Fransız Fr. 
20 Liret 
20 Bel<:ik Fr. 
20 Drahmi 

20 J:svıçrc 1 r. 
20 Lcv.ı 

ı rıorın 

20 Çek kronu 
ı Avustıınn -:-ı. 

ı ~fark 

ı Zlolı 

ı Pt>ng11 
~) l.e\'a 

20 Dinıır 
20 l sv<'ç kronıı 

\lı~ 

'14.-
123, 
114,
lı?V, 

) -· 
19, 

:>C{ı, -

:!O,-
Gıı,-

::!0,-

2!'1, 

21), ·-

12, -

4R, -

:ııı,-

ı Tilrk ollını !Om, 

Banknot Os.B 2~1, 

Satış 
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Faydah Adresler 

Doktorlar 
Dr. Murad Rami Aydın 

Göz hekimi, Beyoğlu, Misk 
sokağı No. 15. Tel· 41553 

----
Dr. Hayri Ömer 

Zührevi ve cild ha,talıkları. 
Öğleden sonra Beyoğlu, Ağaca
mi karşısında No. 313 Tel. 43585 

Or. Horhorunl 
Eminönü eczanesi yanında her 

gün akşama kadar hastalarını ka
bul eder. Tel. 24131 

Diş Doktorları 

Übeyt Ölçer 
Cumartesinden maad:ı hergün 

hastalarını kabul eder. Edirnekn
pı, Karagümriilc, Tramvay dura
ta No. 95 

I_ Meşhur Markalar 

ilaçlar 
Hormobln tabletleri 

Ademi iktidar ve bel revşek

liğine karşı. i-lcr ecıanede ara
yınız. Tafsil at: Posta kutusu 
1'.255-Hormo bin 

Şayam Tavsiye 
Müesseseler 

Piyango bayileri 
Uğur Gişesi 

Her ay en büyük ikramiyelerle 

DAKAR MARU 

DURHAN _MARU 
doğru. 

18-1-937 binlerce yurttaliları zengin etmiş· 
18·2-937 ye tir. Galata, K:ıraköy Po~tanesi 

1 knr~ı11ında N. 1'2. Tel. 40021 

DENİZ POSTALARI 

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

Hareket edecek vapurlar 1 
BOLSENA cumart. 19 bir. kan.\ 

ıaat l 7 Selanik, Midilli, lı:
mir, Pire, Patras, Brindizi, 
Venedik, Trieıte. 

MERANO paı:art 21 birinci kan . 
saat 12 İzmir, Selanik, Pire,:'.J 
Patraa, Napoli, Manilya, Ge· 
nova. 

ABBAZIA çarş. 23 birinci l\~.0• 
:.aat 17 Burga:ı:, Varna, Koı· 
tence, Odesa. 

ASSİRiA çarş. 23 birinci kan. 
ıı;at 17 Kavala, Selanik, Go
los, Pire, Patras, Aysaranda. 
Brindizi, Angona, Venedik, 
Trieıte. 

imtiyaz sahibi ve ynzı işleri 

Diıektörü: l11nail Girit 

CELİO perş. 24 bir. kan. saat 
20 (Galata rıhtmından) Pire, 
Brindizi, Venedik, Trieste. 

CAMPİDOGLIO perş. 24 bir. 
kin aaat 17 Burgaz, Varna, 
Köstence. 

PRAGA çarş. 30 bir. kin. saat 
17 Pire, Napoli, Marailya, 
Genoya. 

DALMA TIA çarş. 30 bir. kin. 
ıaat 17 Burgaz, V arna, Kös· 
tence. 

QUIRINBLE perş. 31 bir. kan. 
Saat 20 (Galata rıhtımıodan) 
Pire, Brindizi, Venedik, Tri
este. 

lSEO Perş. 31 bir. kin. saat 
17 Burgaz, Varna, Köstence, 
Novoroıisk, Batum, Trabzon, 
Samsun, Varna, Burgaı. 

Basıldığı yer: ARTUN Baıımevı 
Galata Billur ıokak No. 10 
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~ Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l' d~. ==.=~~1 ~~~~,~=~1~~====~~~=~=~~·~· !!~~~--:--~I a Judıcation Prix est. , ~r:u~: d'~j~~fc Lieu d'adjudication. Cahier des Charges Date Heure 

lndustrie - Finances - Commerce 

Le nouveau capital de la Banque Agricole 

Afin de permettre n la Banque Agricole de s'acQ 
ter de son nouveau rôle de protectrice et de souticn 
paysans, le capital de cet t'·tablissenıent sera porl 
o!nt millions. Le projet y relntif sera Mpose ces jo 
c·ı au Kamutay. 

Construction . 
T ravaux f'ubı·-Reparation-c •es -M t' . l d onstruction-c a erıe e 
. artographie 

Repıration <lca . 
de R . etablcs d 1 

ımı (a · ) e a caserne 
Preııaration d 1" e µr . 

tallation <l' oıetıı relııtifs a ı·· 
Une fıb . ıns· 

fourniture .J rıque de crlace 
. "'• h' 6 • ınstıllatio ınac ıncı et le 
adoptc n conforıneıncnt . ur 

Un conco. au proıet 
urs 1 't• . e c 

Prtscntation d' ouvert pour la 
b·r un P . 
a •ınent des u l roıet re latif a u 

conı t ..,. lcs t 1 
p e conat . ccn rı es que 

C d'lznıir (2 Prix;uıre la Municipalite 
onıtruction d' . 

corridor a l'h~n. Pavillon et d 'un 
Opıtal 'I 

nıı İtaire (aj.). 

Cornbustibl 
e -Ca b 

Petrol r urant- Huiles 
L• . e : 52700 k' 

adıudicalion ılos (aj). 
neı d tclatıv 

e ben~in e •ux 20-30 ton· 
ınotor e et l0-16 n •ne aura, 1• lonnes de 
on le 28-12.32 ıcu le 29.12-32 et 

•nnonc· coınrn ·1 
e Par er e ı avait ete 

re ur · 
voır No. 225). 

ArnBeublernent P 
ure our H b· . aux-Ta . a ıtatıon et 

Couv P•sserie- ete. 
erturcs d . 

Leıısive e lıt : 90() }f\L 
et r • vu6 · · d 1· 'Pusag-e d pıeces. 

e ıt, llanellcs . e 40000 draps 
ıervie tes .PYıanıas etc.· 15000 
lSOoo ' essuıc. rn:ı · 

ınouchoirs h •nı ete. et 
' c auıısettes ete. 

Divers 
Mach· ıneıı • 

• a frais•r " 
1 P•eceı. - Univer eli • 3 
nıtruırı e ,, . 

t 1 ents diverı (<l l'k 
•• ar •rı) de e ı ve · ı 
rrıachinc d ınarque " U . '.11 1 mas· 
C s e nıtc 
haudıe . ınınuiıerie: 15 .~· 

re a va P•ccca 
reaistant . peur ıcche c h • . 

" un . , ouc ee 
nıospher ( e preıısıon de 10 

ea p 1 at-
• Peur de 1 our a nıachine . 
ı 80 a Mu . . a va. 
1 ıoo t nıcıpalite - 75 ev 

Conıpr ours ıninute). . 
e~seur d' . 

P. · aır t 
ıcce _ F au omatique . 

1 fi orge el t . . 
et : l . . ec rıque ave 

f. P•ece M c •ouf-
ıer leı p'. - achine a r t' 

·ı· •ece1 ec ı· 
our: ı .. rondes : 1 p·" 

pıecc _ P ıece . 
que de 60 t resse hydrau\'. 
I' t 1· onnes. 1 . ı 

a U a e ıer <lu g . pıcce (pour 
ne nıalerıcont •rage de Fatih) 

1 reuse · 
p ııque nouı f ~rreur typogra-
notre No. <l'hi:r aıt mettre danı 
f ournitureıı ( R • en regard de 3 
nia b arıza, b d S 

. ' ouclıona ) an es axo-
Gl·ncrale de Pour la Direction 
tıon C 11 Monopol ı 

. • 0mıııiısion p es, a men-
cıpalıt~ lstanb 1 erın:ınento Muni· 

• d u. lca 1 
prıes e rectifier ecteurı aont 

4118 12 309 - Publique 

1000 et 500 

28219 Ol 22 6 43 Gre a itl~ 

12733 - 968 - Publique 

--·----

P.825 la p 65 , 59 Pli , ach. 
P.8,4,2 la r 307 50 Publique 

Com. Ach. Comm. lst. Find•kli. 

Municipalite de Kilis. 

Municipalitt- ıl'lımir. 

Com. A ch. Militaire Erzeroum. 

Com. Ach Militaire Vize. 
Direction Commerce Maritim~. 

Com. Ach. Ankara Comm. G. Gend. 
Comptabilitc Ecoles Ankara. 

1:08:.ı -1282 Gre a gre Ministere de l 'Inıtruction Publique. 

781 59 
" " 

7300 547 50 
" ,, 

Pli cach. Municipalite de Zili .. 

3700 - 277 50 Publi4ue Com. Perm. Municipalite Istanbul. 

~ -----

lngt-nieur en Clıef Mun lzmir. 

Dir. Ecoles Scienc•es Politiqucs. 

Econom. Minist. • Dir. Ec. Artı et 
Metiers Is tan bul. 

Dir. Econom. Municipılite I stanlıul. 

4-1-37 

ju-ıqıı' au 

Un moıs 

21-12-36 
29-1 '2-36 

4-1-37 
7-1-37 

24-12-36 

24-12-36 

24-12-37 
jusq. 7-1-37 

·t-1-37 

l S-3-37 

14 15 
ıı 30 
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14 

10 30 

ıs 

14 -
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3) Adjudicalions a la 
8 

h' 
urenc ere 

Dechetı de papier (laroe 
• ur max · 5 

cm) 95-100 tonneı . · · 
Vache noire : l t. 

Publiquc Direction lmprimerie d'Etat. Coınptabilite Econoın. lmprimeric. 6-1-37 15 -

" Marclı t! aux chevaux Uakudar. Bureau Executif Kadikeuy. 8-1-37 11 - 12 

Mohairs, laines et coton 
La demande de mohair par l'ctranger est vi~ 

par conlre, le stock existant et de petile quantitc· 
a He vendu cette semaine a 1.:l3 ptrs le kilo. 

La dernande est egalement vive pour leı laiıı 

blanches ont ete traitees sur les marche intcrieurJ 
54 ptrs le kilo. 011 en a vendu iı l' Allemagne po 
152 tonnes livrables en decembre. 

Quant au coton, les prix montent graduelleme 
au fur et a mesure que les stocks diminuent. La 
tuation du marche est saine. Les commandes de l' 
lemagne et du Japon continuent iı arriver. 

L'accord pour le rachat des Orientaux 

a ete realise 
Les negociations qui se poursuivaient depuis une • 

maine iı Ankara pour le rachat des chemins de fer ori 
taux par l'Etat se sont termines hier. Les deux parti 
sont tombees d'accord sur le prix du rachat qui a t 

fixe a six millions de livres. Neanmoins, leıı pourparl 
continueront encore cıuelques jours pour la mise au poı 
de la convention et le reglement ele quelques cıuestıo 
subsidiaires et de purc forme. Le rattachement des eh 
mins de fer orienlaux au reseau de l'F.tat n't~st pi 
qu'une question de jours. 

La taxe de consommation interieure 
Le projet de loi pour l'amendcmement du paragr:ıpl 

(g) de l'article 1 de la loi 2442 annexec iı la loi sur 1 
taxe de consomnıalion intPrieure ııe trouve en discussi 
a la commission. Aux termes de ce projet les etabliss 
ments d'utılitc publique, hôpitaux, ecol s, dispensaires rl 
levant des adminiıtrations regionales ou des municipalit 
seront exoneres de ıa taxe de consommation &ur le gJ 
et ı· clectricitc. 

Les vapeurs el chemins de fer qui possedent des g 
nerateurs de l'clectricite pour l'eclairage en cours 
route jouiront de la meme exoneralion. 

La recherche de petrole en Thrace 

La sondages pour la recherche du petrole o 
commence aux abords de Hayrebolu et d'Alpullu. 

la commiısion de specialistea envoyee sur plac 

s'y livrc a dcs recherches approfondies. Celles·ci s 
ront etendues ulterieurement iı d'autres zones de 1 
Thrace. 

Les Services du Port 
Le directeur general deı services du port, M. Raurl 

Manyas, est retourne a lstanbul, porteur du nouvca 
1 

budget et des nouveaux cadres. 
L'administntion du port occupera leı ler, 2eme e 

3eme etageı du Merkez Rihtim Han. Les ·H:me e1 
Seme etages seront affectes au commisaariat des sd 
cietes, iı la societe de savetage. 

Une partie des departemenb douaniers sera trans 
feree le meme jour au Tchinili Rihtim han. 

Le marche des oranges 
Le marche des orangeı se developpe de jour e 

jour, par suite de l 'importance des arrivages. Lel 
oranges de Deurt· Yol ont ete vendues a raison de 
a 7 livres les mille li vrables sur leı licux. il a ete e" 
pedie jusqu'ici, de Deurt· Yol, dans differentes ville• 
de Turquie dont lıtanbul, 10 mille caisses d'oranges• 
Les affaires a ec l 'etranger ıont actives. De nouvellef 
demandea proviennent de l' Allemagne et de la Rou· 
manie. Elleı ıont a l 'cxamen. il a ete vendu n l' Al· 
lemagne, la semaine passee, 40.000 caisşes "d'oran• 
ges. En outre lcı contrats de fournitures ont ete re 
nouveles avec quelques firmes allemandes. 

(Lire la ıuite en 2me page) 

GRAND COFFRE-FORT VIENNOIS, 
INCOMBUSTIBLE 

A vendre d'Occasion 
S 'adreiSer : Okdjilar bachi, No. 89 

Bayazid, İstanbul 


