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CUMARTESİ 

zı işleri kalemine ve ihale 5 K- . E .. . anunusanı 937 l ü -ncumenınde saat on b" d • aa ı g nu Balediye 
ona k d . ır e yapllacağınd · ki" . 
- ~ ar temınatlariyle birlikte teki" an ıste ılerın de uat 
cumenıne vermeleri. ıf mektuplarını Belediye En-

Çorlu B J d' e e ıyesinden: 

1 Nafıa Vekaletı tarafından . . 
Çorlu Belediyesince yapt 1 k tasdılt edılen proje mucibı"nca 

1 •tı aca ola 3600 l' vuz ar menbaı kaptaj r _n ıra bedeli keşifli h 
konulmuştur. ame ıyatı I:> gün müddetle münak a· 

· 2 . . asaya 
- Talıp olanlar b ·· 

dair vesika ibraz edec:t~::di kadar bu .gibi işl~ri yaptıklarına 
kanununda müs h . . r. Bu vesıkadan başka k ·1 
B 

erra ve1aık1 h 4 ·ı 1 k e sı tme • 
elediye Encu·· m . • amı o ara 4-1-937 pa"a t . 

3 
enıne müracaat et r d' 1 .. r esı günü 

- Bu işe ait me ı ır er. 
zaman iç"ın J ı· şartname ve proje Çorlu B 1 ıra muk b"I" d e ediyeııindt-n lı"r a 1 ın e alınabilir. ... 

Kars Valiliğinden: 

1 - Kapalı za f J'J ilk mekteb· . r . usu ı e eksiltm iye konulan Kars İsmet p 
ının tamıratı ve ·1 - d"l k aşa bedeli keşifl· . . ı ave e ' ece kısmını 18819 3 • r ı ınşaata tayın olunan k ·ıt '"d ' ,, ıra 

-- ---=------ - -------

iDAREHANE. 
Yoğurtcu han ı . ·k ' cı at 

No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 
. JLAN ŞARTLARI 
ldarehanemizde a·· - -ı 

---=-•oruşu ur 
Telegr.: İst. MÜNAKASA 

T e)efon : 42425 

Posta kutusu N. 1261 

26 Birinci kan~~ 1936 

üçlü kordon 250 d =---- ' -
2ı::.rı ' a et 2 buç k ve . J1111 adet ye ·1 u metroluk beyaz 250 

Eksiltınesi 5-2-;;7 santral kordonu açık eksilt' adet kırmızı 
dürlüğü b" ' cuma günü saat 15 d 1· meye konmuttur ınasında 1 e stanb l T • Şartnamesi lıer .. yapı acalrtır. flk teminat 95 J~ elefon Mü-
Taliplerin ayni gou·~ dparaııız olarak Levazim D~ir ~rad 63 kuruştur. 

a un e en esın en alı bT müracaatları. geç 1aat 14 e kadar t . na ı ır. emınat paralarile 

• 
Mecmuu muha * * ·ı f mınen bedeJi 475 r ~acro aradhk kondansatör ile 20 ıra olan 500 aded 2 

s~ merkezler için fiş açık eksilt ~ aded manüel ve husu-
sı 5-2-937 qıma .. ff mıye konmuştur Ek ·ıt 
d.. J .. ~ .• gunu saat 15 te İ t b . sı me· 

ur ugu binasında yapılacaktır İlk s an. ul Telefon Mü· 
ruştur. Nümune ve fe A • temınat 35 Jira 6.i ku· 

d · · nnı şartname · h aıresınde görü)ebil" T l'b . sı er gün Levazım 
14 e kadar tenıina/r. aJ ı ·)ıerın ayni günde en geç saat 

para arı e müracaatı . erı. 

M. M. V. Satmalma K . 
Su omısyonundan· 

çıkmadığından İnfaatın 18-12-936 • sı -~· mu deti içinde talip 
müddetle pazarhta bırakılm t tarıhınden itibaren 13 aün 

2- f ış ır. 6 

bale 30-12-936 tarihine m" d"f 
te Kars Hükumet Konağında t ~sa ı çarşamba günü saat l ~ 
pılacaktır op anacak Daimi E ·· :l 3 M. ncurnence ya· 

. ~ ve elektrik tesisatı: Ab'd' • 
ı m;latı su tesisatı ile yeni mat~a~a p~ş~ k'ok·şkü ve müşte· 

pı ması ve harici su ra h . . e e trı tesisatı ya· 
tutarı: 776 lira 82 k p ışı pazarlığa konmuştur K 'f 

uruştur . Keşif . • ep 

4 M~vakkat teminatı 1411 45 ı· d 
- unak • ıra ır -asa şartnam · f A • 

==ı.oe ... ,. Nafıa Müdürlüğü d ~sı, ennı şartnaıne ve pla k "f K . - 5 ı· n en verılecekt' n, eşı • au 
' - -- 1 - steklilerin 24 ır. M Ü N mektubla 90 numaralı kan 

re nakledileceğinden 2-1-937 ar hanı ~ltındaki dai
unacağını saym müşteri) . b" c~~artesı günü kapalı 

erıne ıldırır. 

iL 

p~~asına karşı inşaat ube . ' proje ve ~artoamesi 
bırınci kan!ln 936 ş ~ınden ahnacakhr. ihalesi 28 
._ . pazartesı günü t .emınat 50 lira 28 k tu P saa on birdedir. İlk 

T b I uruş r azar) - · gı ı u unanlar 2490 1 k. ıga gıreceklerden ·ı. 
de . t • sayı ı anunun 2 3 .. ı 

A K A s A L A R ~.·•;kalar~·:·;~~·~ ·ç::~:':~: "'."•_ad·~·;.p~;:ı:;;.~·:~~ .~~;~~: --------! ~yetı Encümeni Daimi Reisliğin!unu ksbaat 13 e kadar Kars Vi- ) 

. ıs enen belgeleriyJe birlikte M M' cu maddelerin-
mısyonuna vaktinde gelsinler. . . V. Satınalma ko-

·zak, Zahire, ft ve Sebze: 

İstanb'.ll Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 

latanbul komutanlığına bağla birlikler için 250 kilo 
açık eksiltme ile 11-1 937 pazartesi günü saat 14deiha7 

yapılacaktır. Mı..hammen tutarı 750 liradır. Şartna~e
~ergün öğleden evvel komisyonumuzda görülebilir. Is
füerin 56 lirahk ilk teminat makbuzu veya mektupla

beraber Fındıklıda komutanhk satmalma komisyonu· 

gelmeleri. 

• * * 
Çatalca Müs. Mev. komutanlığı için 6000 kilo subunun ihalesi 
t eksiltme ile 28- 12· 1936 Pazartesi günü saat 14 de yapıla
hr. Muhammen tutarı 2280 liradır. ~artnamesi her gün ötle-

1 k 
. ..da go"'rülebilir. isteklilerin 171 liralık ilk 

evve omııyonumu... . . . 
ıinat makbuzu veya mektupları ıle beraber ıhale günü vakti 
ayyeninde Fındıklıda komutanlık .satınalma komisyonuna ll'el-

leri. 

Konya Kor Satınalma Komisyonundan: 

Konyad•ki kıtaatın ihtiyacı olan 405000 kilo ot kapalı zarf 

ılile eksiltmeye konulmuştur. · 
Muhammen tutarı 19642 lira 50 kurut olup ilk teminatı 1474 
ıdır. Şartnamesi Kon yada Kor ve, İıtanb~.l, ~~kara Levazım 
rıirHkleri satınalma komisyonlarınCla gorebı~ırler. Eksiltme 
1-937 salı günü saat 11 de Kor Satınalma Komııyonunda yapı. 
aktır . İsteklilerin 12-1 -937 sah günü saat 1 ~ a kadar teklif 
~ktublarını Konyada Kolordu Satınalma Koınıayonu Batkanh-

a göndermeleri. 

Polatlı Askeri Satınalma Komisyonundan: 

l Polatlı garnizon kıtaatı ihtiyacı için 2200 kilo sade yağı 
tk ek•Htıne He S.1·937 cuma günü •••• 16d• ihaleıi Y•p>lacak-

2 - Talihlerin 115 lira 50 kurut teminatı ınuvakkate makbuz
rtyle yevmi mezkurda garnizon kıtaatı komulanhtı artırma ve 

~iltme komisyonuna müracaatları. .. 
3- Şartnameyi iÖrmek istiyen taliblerio herıiln oğleden ıon-
komiıyona milracaatları. .. 

·inşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

Ankara Belediye Reisliiinden: 

1 - Yeni va eski şehrin muhtelif sokakların• yapılacak parke 
ldırım intaıa on beş gün müddetle kapalı zarfla eksiltmeye ko-

mu,tur. 
2 - Muhammen bedeli {15002,26) liradır. 
3 Muvakkat teminat (1125, 15) liradır. 

Şartnameai ve ketifaameaiai ıörmek i.tiyenlerin heraıtln ya· 

rı veya posta ile göndermeler· ·ı- mal uz mukabilinde vermele- j 
1 1 an o unur. 

ı.:. ... •ııuuıyc n.uuuuuı tıt• 

Konyanın Ereili kaz~ımda 16365 lira 70 kuruş l:edeli ke,ifli ilk 
okul binası inşaatı. 

2- Bu i•e ait evrakı Eksiltme şartnamesi, mukavelename, 
münakasa şartnamesi, ketif defteri, proje fenni şartname teavie-
yi turabiye şose ve kirgir inşaat fenni şartnamHi, Bayındıdık 
işleri genel şartnamesidir. İstekliler bu evrakı Konya Bayındır - ı 
lık Direktörlüğünde görüb izahat alabilirler. Ve istiyenler genel 
şartname ve tesvieyi turabiye şartnamesi hariç olmak üzere 82 
kuruş mukabilinde Konya Bayındırlık Direktörlüğünden alabilir- 1 
ler. 

3 ..e- Eksiltme 2ı90 numaralı kauuna göre 6-1-937 çarşamba 
günü saat 15 te İli Daimi encümeninde kapalı zarf uıulile yapı· 
lacaktır. 

4 - Eksiltmiye iİrebilmek. için isteklilerin yüzde 7,5 nisbetin· 
de teminat akçesi olan 1227 lira 45 kpruşu vermesi ve asgari 
bir taahhütte 10000 liralık işi hüsnü suretle ikmal etmiş oldukla
rına dair resmi tasdikli vesikayı ve Nafıa Vekaletinden alınmış 
müteahbidlik vesikasını vermesi lazımdır. 

5 - Tekhf mektubları 3üncü maddede yazılı saatten bir ıaat 
evveline kadar Konya İli Daimi Encümeninde toplanacak ihale 
komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. Poıta 
ile iÖnderilecek mektubların nihayet 3üncü maddede yazılı saate 
kadar gelmit olması ve dış zarfın mühür mumile iyice kapatıl
mıt olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Ankara Valiliğinden: 

Keşif bedeli 1571 lira 30 kuruştan ibaret bulunan Stadyum 
hafif atletizm antrenıman 11ahaıı içindeki uzun atlama mahalle
rinin harice çıkarılması ve antrenman sahasının da aynı zamanda 
futbol .sahası olarak kullanılması işleri 11-1-937 tarihine rastlıyan 
pazartesi günü saat 15te vilayet encümenin de ihalesi yapılmak 
üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminatı 117 lir~ 85 kuruştur . isteklilerin teminat 
mektubu ve ticaret odası ve fenni ehliyet veıikalarile birlikte 

aynı günde daimi encümene gelmeleri. 
İstiyenler şartname ve evrakı keffiyeyl hergiln vilayet Nafla 

müdürlüğünde ııörebilirler. 
• • • 

"' S 
•• 

artnam~oi .. -'- _:_ 
parası 187 liradır. 

~- ih ... J .. ai 

11 dedir. 
?. ilcindkanun 937 cumartesi günü 

4 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanunun 
üncü maddelerinde istenilen belgeleriyle birlikte 

günü ve saatmda M. M. V. satınalma komisyonuna 

meleri. 

saat 

2, 3 
ihale 
gel-

4-Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane MAizemesi 

Belediye Sular idaresinden: 

İdaremizin bir yıllık matbu evrak ve defterleri açık e:oiltmiye 

konulmuştur. 
1 Bu iş için tanzim edilen f&rtname Levazım Serviıinden 

parasız olarak verilir ve örnekler gösterilir. 
2- Açık eksiltme 6 ikinci kanun 937 çarşamba günü saat 

15te Taksimdeki idare binasında yapılacaktır 
3 Taliblerin muayyen gün ve saatte şartname mucibince 

idarede müteşekkil Komisyona müracaatlara. 

S--Mensucat - Elbise - Kundura Çamaşır v .s. 

M. M. V. Satınalma Komisyonundan : 

Müteahhit nam ve hesabına alınacak olan 14557 kilo 
'S50 gram yün çorap ipliği açık eksiltmesine istekli çık· 
matlığından tekrar açık eksiltmeye konulmuştur. Şartna· 
mesini 139 kuruşa almak ve örneğini görmek isteyenlerin 

hergün komisyona gelmeleri. İpliklerin muhammen tutarı 
27654 lira 54 kuruştur. ilk teminat miktarı 2074 lira 47 

kuruştur. İhalesi 31-12-~ perşembe günü saat 15 dedir. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

ı maddelerinde yazılı vesikalarla birlikte ilk teminatlarını 
ihale saatinde Ankarada M. M. Vekaleti satınalma komis-

1- Ketif bedeli 11715 liradan ibaret bulunan Ankara Stadyum 
ve ipodrom ıu tesiaabnın tevıii kapalı zarf uıuliyle ekıiltmeye ' yonuna getirmeleri. 

konulmuftur. 
2- Eksiltme 11-1-937 pazarteai ııünü saat 15te Ankara Vili· 

yet binaaında daimi encümende yapılacakbr. 
3- isteklilerin teklif mektublaranı ve 878 lira 62 kuru,luk 

teminatı muvakkate makbuıile ticaret odaıı ve fenni ehliyet ve-
1 

aikalaranı aynı ı&nde Hat 14 e kadar daimi encümen reiılitine 
vermeleri. 

4- iıtiyenler fartname ve evrakı lMffiyeyi herrün vilayet 

Naha mildGrHltüade ııörebilirler. 

3-Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesist ve Mal~eme 
İstanbul Telefon Mtıdlrlilğtınden: 

Muhamman bedeli 1275 lira olan 1500 adet 1 buçuk metroluk 

M. M. V. Satınalma Komisyonundan: 

Her bir tanesine biçilen ederi 340 kuruş olan 2.200 
tane yün fanila kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnameıinf paraıız almak ve örneğini görmek 18• 

tiyenlerin her gtln komisyona gelmeleri. 
3- İlk teminat miktarı 561 liradır. 
4- İhaleıi 7-1-936 perşembe günü ~aat 11 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 

\ 

* M.. d * * uzaye e 
lıtanbul Gümrüklerinde muhtelif eşya satılacaktır. Bak: lıtan• 

bul Gümrükleri ilanına. 
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ve 3 üncü madd l . 
rını teklif k e erınde yazılı belgeierile ilk teminatla· 

b. ıne tubları il b' l'k 'h ır ıaat evv 1 M e ır 1 te ı ale saatından en az 
lıri. e M. V. Satınalrna komisyonuna ve:-me-

sayılı ateş tuğla fabrikasında vergi borcundan dolayı tahsili em· ~; 

1 
val kanunu hükümleri dairesinde tahtı hacze alınan yukarıda ı· b } B } d • • J}" } 
nıikdarı ve müfredatı yazılı eşya 28-l'ı:~-1936 günü saat onda ma· stan u e e ıyesı an arı 
hallinde satılacağırıdan görmek ve fazla izahat almak iıleyenle· .._ ____ _ 

• l •• 
1200 metre G d'kl" E 

talip çık111adıtından e ı . 1 rbaşlar için kışlık elbiıelik kumaşa 
2- Tabaain d'I yenıden pazarlıga konmuştur. 

585 1· e ı en bedeli 7800 ı· 1 "Ik ıradır. ıra o up ı teminat parası 

3- lhaleıi 2- t 937 
4- Puarht . cumartesi günü aaat IO dadır. 

delerinde iıleııi~ gı~eceklerin 2490 sayılı kanunun 2, .~üncü mad· 
M. Vekaleti ten elgelerile birlikte ihale günü ve saatinde M. 

ıa ınalrna k · 'a::: omısyonuna gelmeleri. 

• Benzin Makine yağlan 
. ve saıre 

rin Eyüp Maliye tahsil Şefliğine ~acaalları ilan olunur. 1 

Ankara VaJiliğinden: 

Cinsi 

1930 modeli yedi kitili k 
Stüdbeker markalı oto
mobil 
7 kişilik Linkolen mar-

Muhammen bedeli Depozit ıniktaı ı 
Lira K. Lira K. 

400 00 30 00 

kalı otomobil 500 00 37 50 
Yukarıda yazılı 2 adet otomobilin ihalesi 'l8· 12 H3() pazartesi 

günü saat 14 de yapılmak üzere bir hafta sonraya talik edil· 
miştir . 

Bedeli nakden ve peşinen alinacaktır. İsteklilerin hizalarında 

Milli Mu" daf aa Vek"l t• S G. a e ı atına ima Komisyonundan: 

• göıııteri:en depozito m11kbuzlarile söıtü geçen gün ve saatte def
terdarlıkta kurulan komisyona müracaatları. 

lıaerin : (~ . 
taktır. Hepıinin ) kılo saf gliserin açık eksiltme ile satın alına· 
Joııu111uıdın •hn tutarı I~ liradır. Evsaf ve şartnamesi Komis
birde JApılac•kt acİkhr. ihalesi: 7-1-1937 perşenbe günü saat on 
ılre'-'derdeo irl. lk teminatı : 112 lira 50 kuruştur. Eksiltmeye 
llaaddelerinde . tgı ı bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü ı 
da M. M. V. ~s teneıı belgelerle birlikte eksiltme gün ve vaktın· 

a ınalrna Komisyonuna gelsinler. 

ıı: 

Cr •• 
H .• Y•tı: 250o . 'Plıniıı tut kılo gres yağı pazarlıkla satın alınacaktır. 
llllzdın llınıarık (I~) liradır. Evsaf \'e şartnamesi Komisyonu-
1•Pılıcılstır, fı~ tır. _ihalesi: 7-1-1937 perşenbe günü saat 15 de 
ılrlli bulıaııınl temınatı : (75) liradır. Eksiltmeye gireceklerden 
ııeıı belr•lerlea~.~90 •ayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde iste-
111111 k-.· ırlıkte pazarlık gön ve vaktında M. M. V. Satın-

- ... ııyon una gelsinler. 

lstanbul Gümrüğü 
Başmüdürlüğünden 

Gümrük ı.atış müdürliiğünden: ihale günü: 11 1 937. 2036 mezat 
lcainıesi 12200 kilo 3570 lira 44 kuruş Karan marka toz şekn, 2447 
m. k. 235 k. 2680.80 1. mmv m. l 8 n. 1\ırmn av tüfeg-i, 75 adet, 
1862 m. k. 1240 k. 1112. 36 1. et m. l 55 n. Sodyum siilfiir. 
ihale günü: 15 1 937. 2330 m· k.- 6.400 k. 5!4.16 1. ipek masa ve 
yatak örtüıü, 2030 m.k. 345 k. i21.65 1. mn ın. P:ımuk ç:ıııt:ı ve 

(ışeklik, 2236 m. k. 1450 k. 1008.511. miist:ımel binek otomobil. iha
le günii: 18 1 9.17. 2028 m. k. 3998 k. 984.61 1. jın. m. 508 7 n. 
rende\enmiş ağaç sandık talıtası, 3160 m k. 2416 k. 1446 1. 60 k. 
ana he sj m. 16907 12 16921 32 16913 20 n. Sig:ırn kağıdı evsafında 

sarı renkli k.i2'ıt, 392 m. k. 1232 k. 504.86 1. hm kco 26 m. 1 1 l n. 

adi matbaa kuğıdı. ihale giinu: 20 t 937 · 2394 m. k. ı:no k. 777 1. 
njz m- 2 3 n. kendir haini, 2651 m. k. 1200 k. 569. 1 1. uassan ııı. 

lıtanbul Telefon Müdürlüğünden: 1 35 n.- adi cam bardak, 2572 m. k. 960 k. 1871.60 1. oto kıırose-
Muhı ri aksamı. ihale giinü: 2~ l 937. 2574 m. k. 1062 k. 643.66 1 Demir 

teli hılk:?'eıı bedeli 950 lira olan 10,000 aded galvanizli askı oto şasi akumı,- 2306 m. k. 432 k. 1326 39 1. lık. m. '..!2 23 n. 
ralvıııiziiııle 1000 aded galvanizli büyük tel halka, 10,000 aded Topu boyalı pamuk mensucat, 2563 m. k. 1550 k. 848.19 1 lı( 13749 
•kıiltllli orta tel halka ve 15,000 ded küçük tel halka açık m 12 28 n. Kur~Jn matbaa hurufatı. ihale güniı: 25 1 937. 2589 ııı. 
iıtaııbıl~ konmuştur. Eksiltmesi 5-2-937 cuma günü "aat 15 te k. 419 adet 643.81 1. lıavt m keçe erkek ~apl :ısı, 236 m. k. 144 k. 
71 Jira 

2 
elefon Müdürlüğü binasında yapılacaktır. iık teminat 2127.92 1. ap. m. 224, 225 n. Vidala deri, 2296 en. k. 3158 k. 

6 • 5 kuruştur. Nümüneleri lıergün Müdürlüğümüz Levazım 1270.-19 1. owa m muhtelif boyalı demir. lhııle g-iinii: 27 l 937. 2437 
lo ;.,cı kor için" "j2 t' •· ' ..._ ___ ; .. :tnde .ant 11 e ksdnr ın. k. 1314 k. 2084.4.! 1. jb. m 984 1003 n. •2'aç kundura kalıbı, 1852 

Paı. t,,. 15 taı b ak~•e beşer yüz ve 3 tane bine. k" , ve -J~~y ..... o~;y·t'!ıı111h::fr;· .ı!SYJ n~o1::ı.2~~aonk bRyalı Ramuk men· 

t 
11eai .. . ıe as uf açık eksilt ·ı . . ı ı. ren e enmeaıış Çam taht.ısı J • 3v49 59 1. Hiçi imi . 

lltırı 24 iUnü saat J 30 d me ı e ıhalesı 28·12·36 karıdaki eşy:ı başl.,rınd 1. - 1549 sayılı kanun muc'b' ş 
Jc 9Q ı· ' a ya J k 1 k .. a yazı ı gii ı d ı ınce yu-O~i•Yoııu ıradır. Şartnarnesi he~ı a~.a tı~: w Muhammen . a a~~n lıüküml~ri dairesinde ve lsı:n~ul~a~~ sa~.ı 1~,5 da 2490 ııayılı 
tenııııat hıuzda görülebir İ kl" g~n ogleden evvel ~ a.rttırma ıle satılacağı, 2 lsteldil . ~-unıruk satış salonunda 
••Jeti hlakbuzu ve ır. ste ılerın 188 liralık ilk g~sterır makbuzlarile ber.ıoer kanunun ~rı~ yuzde 7,5 pey akçelerini 
.. eleri llluayyenind ıa mektubları ile beraber ihale g·· .. ~ııyona müracaat etmeleri, :- Pt> in ayın _etıiR-i zamana kadar ko. 

. e mdıklıda satınalma ko . unu / rın erbabı ticartlten olduklarına d ! Mpal~a ıle mal almak istiyenlc-
mısyonuna gel· rıacağı, -t- Peşin .1 aır a ıyenin ünvan t k . Y t para ı e mal almak . t ez ereııı ara· 

Glceek Milb -- ~: ·:~;ta~ baş .. k:ı ihaleyi miiteakip ihale ~:;~~n.le~ o malın degerini 
endis M kt b. A gı ı er en unvan tezkereııi e ını erhal verec;eği v 

a. I< . e e ı rttırma ve Eksiltme var ilanlarında yazılı şarıl . d ~ran.mayacağı, 5 Her ilıalc giin .. de 

•• 
Olçü sahiplerinin 
nazari dikkatına: 

Ölçüler nizamnamesının 17 nci maddesine göre elle· 
rinde baskül, kHntar, terazi. tartı, litre, ölçek, metre gibi 
yıllık muayeneye tabj ölçüler bulunan bütün ölçü sahip· 
lerinin en geç 31-1 ·937 günü akşamına kadar Eminönü, 
Fatih, Beyoğlu, Kadıköy Ayar memurluklarrna mllracaat 
ederek her türlü ölçülerin cinsi boy veya çekeri ve mik 

darını gösterir beyannamelerden alıp kullandıkları ve bulun 
durdukları bütün ölçülerini siliksiz ve temiz bir surett 

mezkür beyannamelere mürekkepli kalemle yazıp 1-1 ·931 
gününden en geç 31-1 ·937 akşamına kadar mmtakala 
içinde bulundukları Ayar memurluklarına müracaatle ka 
yıt ettirmeleri ve müracaat kağıdı almaları lüzumu ve al 

mayanlar hakkında kanuni takibat yapılacağı ehemmi 
yetle ilan olunur. (B) 528 2 --3 

• • • 
Kültür Direktörlüğü için lüzumu olan 500 tane ka 

tonlu dosya açık eksiltmeye konulmu,tur. Bunların he 

sine 615 lira bedel tahmin ol.unmuştur. Nümqpesi kült' 
direktörlüğünden görülebilir. istekliler 2490 N.lı kanun 

yazılı vesika ve 46 lira 13 kuruşluk ilk teminat makb 

veya ınektubile beraber 7·1-937 perşembe iÜJJÜ saat 
de daimi encüweııde bulunmalıdırlar. (1) 520 

* J • • 
Keşif bedeli 2725 lira 54 kuruş olan Selami Çeş 

Maltepe yoluna ilti~ak eden Kayışdağı yolunun bozuk 

sımlarının tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif e/ 
rakı ve şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. 
tekliler Bayındırlık direktörlüğünden alacakları Fen e 

yet vesikası ve 2490 No.h kanunda yazılı vesika ile ' 
lira 42 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
raber 7-1-937 perşembe günü saat 1:4 de daimi Encum 

de buluıımalıdırlar. (i~ ~21 ~ 

İstanbulda Hava G 
azı ve 

Elektrik ve T eşebbüsatı 
Sınaiye Türk Anonim 

Şirketi 
... ıwıelctep omısyonundan: tılaca~ı ilin olunur ır aıresınde pazarlıkla ve ayrıc u u· 
--lctı •telye . . . a eşya sa- M .. h 
•Utıaıeıı"ı ~•dıa.._: •çin açık eksiltme ile 60 k 1 (3742) 532 / U im ilan 
"le a. 1-ı..a,... en bedeli 96 .. ve 'ılk . a em malzeme alı- - ------ 1· t b 1 •qQb ""' p "' temı t 73 

8 
an u Hava G ş. elldiı •ıartesi - ü ne 1 liradır. Ek- · T · azı ve Elektrik T b 

'-tiy,:ıtra~llleıira~,e~tebi bin:.~niçi:~:~/5k:e .Gümud"ş suyunda Yük- I ,. h ;.Kıy~l ürk Anonim .Şirketi menıurini:eı 93e6şe büsatı Sın 
... erın Orrnek . . mısyon a yapıl kt n ı·sarJar u M .. d .. 1 -ı . u " renkte ve "m·· t t'l . senesine -~ "''ra11r lllllıyy ıstıyenlere herg- . aca ır. • u ur .. "' .. d 1 us a 1 şek ld h • 

. •ra fÜn ve saatte ko ~n ve eksıltmeye girmek ugun en: kinci kanun 1937 de 'fb" . ı e üviyet kartJarmın 
nusyona müracaatları ilan için muteber olmak ~ ı ı a~en ıptal edilerek 1937 senJ 

1 
- k'ld uzere turunç k 

•• 1· 1- Cibalid· ço k ı şe ı e kartlarla tebdı"J edı'I w. . .. ren te ve "müstatj 
ıq111ı stanb 1 B J d' ... cu yuvası olarak k 1 eceg h '11•ııı •ııaaae .. bed . u e e ıyesiııden pıfacak 4024 lira 90 kuru . ulJanıJacak binada ya- erine a!'zeder. mı mu terem müşterile 

111 11 fotorr elı 86 l' J Ş keşıf b d ır M k • k Jai~,P~:t•rlıt. ~~l•rı alınrn~rka - J5 ku~uş olan inkılap müzesindek· eksiltmeye konulmuşt .. r. e e ı tadilat işi açık . ez ur artların baş tar f d 
t ... ,.elrı·1 "Otıufrn uzere luzumu "lla 33 k ' 12 Ek ·ı "ISTANBUL DA HA VA a m an şirketin unvanı ya 
llbile b. ı er 6 ı· ıattur. Liste . E - n alem malıe- - sı tme 28· J 2-936 t r'h' ŞEBBu·· SATı Si.NAi.YE TGUt,\ZI VE ELEKT~iK VE l'l 

erab ıra 46 ._ sı ncumen kale . t 1 a ı ıne rastl 
lltelade b 1 er 28-12 o._ "Uruşluk ı"lk le . t mınde görüle- saa 5 dt! Kabat t L ıyan pazartesi gü .. RK ANO j 11 un ·O\JO mına makbuz aş a evazım ve M .. b nu eğri olarak J 937 'b . N M ŞlRKETf 

rnalıdırlır. Pazarteıi a-ünü s~at 14te D ~e~a mek-ı alım komisyonunda yap J k u ayaat şubesindeki Bu evsah m htı a~esJı yazılıdır. " 
1 aımı Encii· 3- ı aca tır. f k u evı o mıyan kartlar 1·· 
ataııbuJ I< Muvakkat teminat 301 87 J" d va ı addedilerek h.. ·11 . h usu une gayri m 

lia oınutanı w 4- Şartnameler 10 le ' ıra ır. lıdır . .Şirket rnüşt ~mı. e~ı b emen poJise ihbar 

latta.e:~ •kt.rrna •aab ıgı Satınalma Komisyonundan: şube~indeu almabilir. uruş rnukabilinde İnhisarlar inşaat 1 meleriden ~eveHü;rıe;ı~·ıış uk ihbarnameye riayet ol::m 
t._..._ Paıarhld . arındı b 1 5- Isteklilerı'n kend"I . d m , )' t• e ı ece olan netic 1 . 
L.. 4taktı • ıbat · u unan 2 F t ı erın l es u ıye 1 şimdicien redd J e er ıçin h 
....-lede r. Mnba eaı 28-12.936 o: marka kamyonet güv en aranı an ka • ey er. 526 2 lellliaı tll evvel le ~lllen tutar IU\n Pazartesı günü aaat 15 t enme paralariyle birlikt d nunı vesika ve 
iri • rn ._ ornısyond ı uuv Jirad Ş e leri ilan olunur. e a ı geçen kornisyona gelme· ı· !!"~~'!!!!111~~~ .... -!'"!"'_~~ .... -·---.-~~ ....... -J ll•Y.Yeııı •11bıızu v a i'ÖrülebT ır. artnameıi hergün 
lll•leri. lld• Fındık~~a rnelctııblari;eır. isteklilerin 45 liralık ilk (3597) 509 4-4 

a kornııtanhk beraber ihale günü vakti T Ü k A • 

~~;--;~~,...,,,..~~sa:tın:aım=a~ko:mi:syo:nu:na~gel- • ' r nonım Elektrik Şirketi 
b) a. o·· ~ -= lstanbuJ Nafıa Müdu··rı .. v •• d -, Mühim ilan 

'YI ugun en: E V lektrik Şirketi, memurinin 1936 . 
7-"tfit E D E L E ~ .. 28· 12·936 Pazartesi ü .. . - renkte ve 'müstatil şekilde h" . k seneııne ait "yeşil 

ef~rr,·ı. r• Mudürlüğünde 8070 r gk n~ saat 15 de lstanbulda N f nun tiU7 den itiba;en ı"ptal edu:,ıyet artlarımn 1 İkincik 
\; 1\ Ok 1 ıra eşıf bed 11· N' a ıa ı er k 19 

u u bir kısım inşaatı açık k .
1
e 1 ışantaşı Kız Orta teber olmak üzere "penb e 37 senesi için m 

Mukavele, Eksiltme Bay de slıktı~eye konulmuştur. kartlarla tebdil edilecegw. ~,, renkte ve ''müstatiJ,, şekild 
f • , ın ır 1 ıale . d" . llll muhter •. 
~nnı şartnameleri, proje. keşif h .. J. ~ ~· 1renel, hususi ve ırır. em muşterilerine bil 

dığer evrak dairesinde gÖ ··ı k ~ asasıle buna müteferri ' •. ~ezkur kartların ba 
Muvakkat te-ı"nat 605ruı·ece tır. 'fURK ANONl'M ş tarafında şirketin ü 

t kl'f ... ıra 28 k · . ELEKTRiK 1· nvanı ya 
e ı rnektuplarını v uruştur. lstekJiJerin 1937 ıbaresi yazıhdır. Ş RKETI,, ve eğri olara 

1 

iş yaptığına dair o" te en az 5000 liralık bu işe b B 
dü lüw .. d .os ereceği ve 'k .. enzer u evsafı muhtevi ol 

r gun en almış olduw sı a uzerine Nafıa M·· vafık addedilerek h A 'llmı.yahn kartlar usulüne gayrim 
vesikalarile 28-12-936 {u ınüt~ahhitlik ve Ticaret d u· lıdır. Şi k .. _amı erı emen polise ihb 

j MüdUrlü ~ U azartesı günü t 1 o as• j m ~ et, muşterılerinin işbu ihbar ar olunmı 
g ne 1relmeleri. "356~,, 505 ıaa 5 de Nafıa en:eJ~rındc:n teveJlüt edebilecek 1 nanı~ye riayet e 

l ıne.s ulıyeti şimdiden reddeyler. o an nctıceler için h 
524 2 

fetaııbuJ 
Defterdarlığından: 

Adet 

40oo 8" . k I~ K ~yü •l•f tuQ-laaı 
'ln uçük 
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26 Birinci kinun 

T esisah Elektrikiye Türk 

Anonim Şirketi 

MÜNAKASA GAZETESi 

PİYASA 
. 

HABERLERi 

Mühim ilAn 

k . . . ! 
THisatı Elektrikiyc Türk Anonim Şir eb; memurmın 

Şark demiryolları 
Nafıa Vekaleti ile Şark de· 

miryolları şirketi delegeleri ara· 
sında imtiyazın devri ve mev· 
cudatıo satan ahnması husu· 
sunda cereyan eden müzakere 
neticesinde hazırlanmfş olan 
itilaf mukavelenamesi evvelki 
gün Heyeti vekilede mü:ıaker~ 
edilmiş ve hututu esasiyesi iti· 
barile tasvip olunmuştur. 

tesir etmiyeceğini 

yorlar. 
temin edi· 

1936 ıenesine ait ''pembe,, renkte ve "müstatil,, şekilde hü
viyet kartlannın ı ikinci kinun· 1937 den itibaren iptal edilerek 

ı k .. " . kt " .. f 937 senesi için muteber oma uzere mavı,, ren eve mus-
tatil,, şekilde kartlarla tebdil edileceğini muhterem müşte

rilerine arzeder · 
Mezldir kartların baş tarafında şirketin unvam yani 

"TESJSATI ELEKTRİKİYE TÜRK ANONİM ŞİRKETi,, 
ve eğri olarak 1937 ibaresi yazılıdır. 

Bu evsafı muhtevi olmıyan kartlar usulüne gayrimu
vafık addedilerek hamilleri hemen polise ihbar olunma· 
hdır. Şirket, müşterilerinin işbu ihbarnameye riayet et· 
memelerinden tevellüt edebilecek olan neticeler için her 
mes'uliyet şimdiden reddeyJer. 525 2 - 3 

İstanbul Ticaret Borsası 
23-12-936 

Madde 

.. 
" ., 

" 
" 
" 
" 
" 

Arpa 

" 
Çavdar 
Mısır 

" Yulaf 

Ekstra yumu,ak 
Yumuşak 

Yumuşak 

Sert eksha 
Sert 
Sert 
Sümter 
Kııılda 
Mahlüt 
Yemlik 
D<ikme 

Hey az 
Sarı 

Kuşyemi 

K.tohumu: 
Yeni mahsul 

,, ,, 
Afyon 

" Nohut 

" 
n 

Darı 

" Su11m 
Fındık 

" 
" Thtik 
,, 
,, 
" 
" 
" yapak 
,, 

" 
" 

ince 
kaba 
ispanya tohumu 
kalburlanmıf 

natürel yeni 
beyaz 
ıarı 

Yeni nıahıul 
lçtombul 
İçslvri 
Kabuklu 
Otlak 
Ana mal 
Çen~elli 
Derı 
Kaba 
Sarı 

Anadol kırım 
Tabık 

Trakya kmm 

B. peynir: 
,, tabak 

tam yağlı 
yarını yatlı 

yarız 
" " " ,, 
Ka .. r 

" Z. yağı 

yatlı 
yat11z 
Ekatra 

,, " Birinci yemeklik 
,, ,, : Sabunluk 
Nebati yat Ay çiçeti taaf. 

,, ,, Hq hat 
,, ,, Pamuk 
,, ,, s ... am 
,, 

Un 
"" Bezir piımif 

Ekllra elatra 
-Ekstra ,, 

,, 
" 
• 

" 

Birinci yumu .. k 
,, sert 

Razmal 
Pupal 
Kepek 

7 lO 
6 30 
6 it) 

lO 7 
6 22 50 
() 15 
5 7 50 
6 
5 .lO 
4 17 
4 20 
5 
4 
4 
4 

12 
9 

:IOO 
450 

5 
ıo 

25 
12 50 

10 20 
7 10 
5 35 
4 25 
3 35 

18 
72 

40 
150 
142 20 
119 
103 
100 
117 20 
59 
36 
73 
47 20 
38 3.3 
18 9 
8 

38 
16 

54 
50 
38 

42 
38 
43 
3.1 

750 
650 
625 
6JO 
245 

2 
2 

12 
35 

Azami 

ti 25 
(; 17 50 

6 10 
6 lj 

4 2t; 

:i {; 

.. 30 

12 35 

491 10 

5 35 

18 10 

69 

74 

39 28 
20 20 

58 20 
51 20 
41 20 

44 20 
40 
45 
40 

8IO 
76) 
750 
720 
280 

3 5 

iıtanbul Ticaret ve Zahire Borsaıında Muamele Gören 
Maddeler.-

Afyon, Araıit yatı, arpa, Avderisi, Ayçiçeti yaj"'ı,. Badem, 
Belda, S-elye, Börülce, B•tday, Bulpr, Burçak, Cevaz, Çav
dar, Darı, Fasulye, Fındık, Hath•t tohumu, Hqhaı yatı , ipek, 
irmik, Kaplıca, Keçikıh, Kenevir, Kepek, Keten tohumu, Keten 
yatı, Ko•, Lf1emi, Mercimek, Mısır. Nohut, Pamuk, Pamuk 
tohumu, P•muk ,atı. P.yair (Beyaz, Kaşar) Razmol, Su11m, ıuaam 
J~ta, Tiftilc, Un (Butclay, Mwr) Yat, Yulaf. 

Devlet demiryolları umum 
müdürlüğü Şark demiryolları 
hattını teslim ettikten sonra 
ilk iş olarak Sirkeci garının 
etrafındaki barakaları yıktıra 
cak ve istasyonu çirkin gös
teren manzarayı ortadan kal· 
dıracaktır. 

Kanunusaninin birinci günü 
hareket edecek konvansiyonel 
katarı devlet demiryolları tara· 
fandan tahsis edilen yeni bir 
lokomotif ile çekilecektir. Bü· 
tün vagonlar o günden itiba
ren devlet demiryolları marka· 
sını taşıyacaktır. 

Dokuzuncu itletme müdür
lüğüne şark demiryolları nez· 
dinde Nafıa bat müfettişi olan 
Salahaddin tayin edilmiştir. 

Köstence yolu 
ihracatımız için faydalı oldu 

Geçen sene mer 'iyt•t mevki· 
ine giren Köstence transit an· 
laşması birinci senelik devre
sini ikmal etmiştir. • Köstence 
tran!lit yolile sevkedilen yumur· 
laların miktarı temmuz 1936 
sonunda 382 tonu bulmu,tur. 
Almanya, Çekoılavakya ve 
Romanya memleketlerine u-
mum yumurta ihracatımı.z 508,5 
ton idi. Buna i'lSre 1936 tem· 
muz yılı yumurta ihracatımı· 

zıa yilzde 65,5 ğu Köstence 
transiti Ue yapılmıf demektir. 

Yumurtadan sonra ihracatı 
en fazla olan madde 226 ton 
ve yüzde 14 nisbetile susamdır. 
Bunda, Romanyanın bu seneki 
rekolteıinin azlığından dolayı 
memleketimizden susam alması 
ile Lehiıtanın susam i dhalatı 
için memleketimizin müsait bir 
vaziyette bulunması ve Köı
tence yolunun yakınlığı a111il 
bulunmaktadır. 

Gecen ikinciteırin ve birin· 
cikanun aylarında olduğu wibi 
yılbaşı yortuları dolayısile bu 
yol ile bu aylarda yapılan fın
dık , ceviz •ufam ıhracatı önü
müzdeki aylara nisbetle mah
sus derecede artmıftır. 

Benzin, petrol çimento 
resmi indiriliyor 

Hükümet hayat pahalılıtını 
ucuzlatmak için benzin fiatında 
yüzde 22 niıbetinde köylülerin 
ihtiyacı olan petrol fiatında da 
yüzde 40 niıbetinde bir tenzilat 
yapılacaktır. Hükumet hariçten 
ithal benzinden alınan 6 liralık 
ıümrük resminin 3 liraya ten
zili için bir kanun layihası h• · 
zırlamaktadır. 

Şekerin istihlak :Resmi 
Dahiliye Veklleti tekerden 

alanın istihlak resmini detişti
ren bir layiha hazırlamıştır. La
yihada feker fabrikaluımızın 
yıllık istihaalitı, 65 bin ton ola· 
rak teıbit edilmiş bu miktar
dan az veya çok istihıal vuku· 
unda alınacak fazla vergi nis· 
beti de göıterilmittir. Şekerden 
ahnacak iatihlik resmi 5 kurut 
olarak tea~it edilmittir. 65 bin 
tondan fazla teker mih1al edil· 
diti takdirde her 50 kuruıluk 
vera-iye 1,40 kuruf istihsal 65 
bin tondan noksan oldutu tak· 
dirde eksile kı•ım için verriye 
o.ou~ niıbetinde bir zam yapı· 
laeaktır . 

Glikozdan alınan 4 kuruı ver· 
fi 5 lcuruıa çıkarılmaktadır. 
Alikadarlar vergi nis~etinde ya· 
palaa bu ct.titikliklerin fiatlara 

Kükürt f ırmı 
Kükürt şirketinin, altı ay ev· 

vel inşasına başlattı;ı, kükürt 
fırınının inşası bitmittir. 

Kükürt şirketine 11,000 kü· 
sur liraya mal olan bu farın 12 
ocaklı ve beher ocaiı 20 lon 
ham cevher alacak şekilde in
şa edilmiştir. Ayda 12 fırın bi· 
rer defa izabe yapmaş buluna· 
cak ve beher fırının 20 ton 
ham cevher aldatana gö•e-, bir 
ayda 240 ton ham cevher sarf· 
edilecektir. 

Yapılan be11plara göre, ham 
cevher yüzde 20, verdiğine na · 
zaran 240 ton ham cevherden 
48 ton safi blok kükürt istihsal 
edileceği tahmin edilmektedir. 
Bu faran 15 kanunuevvel tari· 
binden itibaren işlemeye baş · 
ladı. 

Ünitürk yükseliyor 
Borsaya gelen telgraflarda 

bir gün evvel 250 frank ile ka· 
panmı' olan Ünitürk'ün 258 
frankla kapanarak 8 frank bir 
yükselit r<isterdiği bildirilmek
tedir. Bu yükselme iktisadi va· 
ziyetimiziıı iyil iği ni ve Fransız 
larca Türk eılıamına karşı olan 
meylin derecesini röstermekte
dir. 

Türk parasını koruma 
kanunu 

Türk parasanrn kıymetini ko· 
ruma hakkındaki kanunun dör
düncü maddesini değiştiren ka· 
nun sureti İstanbul Vilayetine 
tebliğ edilmiştir. Bu husustaki 
kararlara aykırı hareket eden 
veya ettiren banka yahut mü
esseselerin müdürleri Ye ala · 
kalı memurlarile bunlardan bat· 
ka şahıslar üç aydan bir sene-

y e kadar hapis cezasile ceza· 
sile cezalandmlacaklardır. 

Yumurta ihracatımız 
Almanyaya ihracatı bir müd

det için durmuf olan yumur· 
talarımızın yeniden ihracatı 

batlamıştır. ltalya yumurtalı· 
rımıza iyi fiatlar vermektedir. 
Fakat bu sene yumurta mikta· 
rı ihracat kartıhğına kifayet 
edemiyecek niabette bulundu· 
tundan bütün isteklilere mal 
a-önderilmemektedir. -

Jhracat maddelerinde 
pahalılık 

Belediye iktisat Müdürlü · 
tünce yapılan tetkikata aıaza · 
ran, şehrimizde havayıcı za• 
ruriye fiatları evvelki senelere 
niabetle 935 senesinde ucuzla-

.. m .. tır. Yalnız 936 yılındaki fi· 
atlara i'eçen seneki fiyatlar a
rasında ekseriyet itibarile te· 
vakkuf vardır. Fakat bazen ih
a·aç maddelerin fiyatı artmıttır. 

Bunun sebebi bu ıeneki ti
cari müvazenenin ihracatın le
hine olması ve mallarımıza 
dünya piya11larında istekli bu· 
lunmasıdır. 

Gazozcuların müracaatı 

Gazoz imal edenler Sanayi 
Birlij'inde bir toplantı yapmış
lardır. Bu toplantıda yılbaşın
dan itibaren titelerin lilçülü ol
ması mecburiyet karıısında ~a
zoz şitelerinin timdilik bundan 
i•t;anuının iktıaad Vekiletin· 
den rica edilmeıine karar ve
rilmittir. -

Çatalcaya elektrik 
istaabul viliyeti içindeki 14 

kazadan yalnız Çatalca kazaaı 
elektrik•iz kalmııtı. Nihayet 
vilayetle kaza belediyeıi ~ra
aında yapılan temaslar nebce
sinde bu kazanın da elektriğe 

kaYufmaıı temin olunmuıtur. 
Çatalcada bir elolrtrils falwlk ... 
ıa yapılacaktır. 

Borsa • Piyasa 

f ratelli S P(RCO 25-12-19a6 

. 1 
Galata GGmrilklerı kartııanda 

1 
Boraa Paraaı 

Hürdaverdirir Han. ------
Telefon: 4479'2 

Amsterdam · Kompani Ro,1al 
Neerlandez da Navira•yon a 
vapör Anvera, Rotterdam, A · 
mıterdam ve Hamburı için ya· 
kında hareket. 

VULCANUS yük ahr 5·8 lei ki. 

HERMES ,. • 9-12 ,, 

Neerlandez kompanyuının 

nehri vapurları limanlar i ;in 
hususi ve seri aeferler . 

Bütün limanlar için Neer· 
1 sndez Kumpanyuı ile anlatıl· 
mak suretile bOtün dünya li· 
mantarı için dopu !.onfimea· 

t.>lar veri lir. 

iTHALAT SERViSi 

Burgaz, Varna, Köatence için 

hareket. 

AGAMEMNON 9-12-936 ya doj'ru 

ltalyan Seyıbat Kuıpaıyası 

Dilnya aeyahat tetlcilita 
GötürO 1eyahat 

Otellerde oda tutulması 

Deniz yolu biletleri 
Hava yolu • 
Demiryolları ,, 
Ba~ajların ıiıortuı 

italyan demir yollaraacla 
yüzde 50 tensilit 

Galata GOmrOlcleri lcartııında 
Hudaverdiıar han 

Tele fon : 4479'l 
•da FRATELLI SPERCO 
nezdinde C. J. T. ye müra · 

caat olunur. · 

Nippon Yusen Kaisah 
JAPON VAPUR KUMPANYASI 

Y okohama, Kobe, Siqapur, 
Colombo, SGYeJİf, Port·Said, 
Beyrut ve latanbul limanları 
arasında dotru nferler: 

Pire, Marailya, \'alanıiya, Li· 
verpool için Hareket 

(do2'ru ve aktarma•a&) 

TOYOOKA MARU 

DAKAR MARU 

DURHAN MARU 
dotru. 

·-· -

18-12·9.16 
18-1-937 

IS.2·937 ye 

1 S terli n 
1 Dolar 

00 Fransız Fr. 
20 Liret 
20 Bel\=ık f r . 
20 Drahmf. 
20 lsvıçre Fr. 
20 Leva 

1 l'lorııı 

20 Çek kroıııı 

ı A vustııl'\ a ";'I. 

1 Mark 

ı Zloti 
1 Pengö 
~Leva 

2ıJ Dinar 
20 İSV('Ç kronu 

Alış 

615,-
123, 
114 
120, 
8'J, 
19, 

5«>, 

aı. 

68,-

'"· 
20,-
23, 

20,

~.-
12, 

48, 

00, 

ı Türk al-tını ıoı ı. 

1 Banknot Ü il R. 2"3, 

Çekler 

Ac,;ıltf 

Londra 
Ncv York 
Parı 

Milano 
Bruksel 
Ati na 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Praı 

Vı) ana 

Madrıd 

Berlııı 

\ u110-.a 
Budapeıı 

Bilkre~ 

Bel&rad 
Yokehama 

~toskova 

Stokholm 

Eaham 

rıs l an çımf'nto 

Merk~z Bankası 

latikradar 

Tilrk horcu 1 vad. 
• il peş. 

• w il. v•d. 
1 lıkrazı dohlli 

Tahvilat 

Anaıfolu 1 peq ın 

I vad. 
il peşin 
II vad. 
mıı . -.a. 

t.ıı.; } 
0 ,79';0 
17,<>Mb 

15, 1425 
4.7'.?4 

88,00 
IJ,-'67H 
~.~ı 
ı.~ 

22, .17:> 

~.~· 
6:5t 

l ,9806 
~2288 

4,M 
IU8,77 
34,68 

2,ı 

~.91 

8 14•2 

Aç&lıı 
18,?.6 

90,25 

Açılıt 
22,M 
2'l,86 
21,80 

Açılıı1 

40,9') 
40,80 
4 1,15 
40,00 
44,40 

DENİZ POSTALARI 

Galata, Merkez Rahbm Han, Tel. 4-t870-7-'8-9 

Hareket edecek vapurlar 
ABBAZIA Prt· 23 birinci kin. 

saat 17 Burıaz, Varna, KÖI· 
tenee, Ode1a. 

ASSIRIA çar,. 23 birinci lria 
11t 17 Kavala, Selinik, Go
loı, Pire, Patr11, Ayaaraada, 
Brindizi, Anıona, Veneclik, 
Trieate. 

CELIO perı. 24 bir. kAa. 
20 (Galata rıbtmınclaa) Pire, 
Brindizi, Vea..&ik, T.;.tıe. 

CAMPIDOGUO p•rt· 24 bir. 
kia aaat 17 &ursu, Varna, 
Ka.teace. 

PRAGA çarf. 30 bir. kin. aaat 
17 Pire, Napoli, Marailya, 
Genoya. 

DALMATIA çarı. 30 -bir. kin. 
Hat 17 Burıaz, Varna, K&
teace. 

imtiyaz aahihi ve yuı itleri 
Direktörü: lamUJ Girit 

QUIRINBLE IMl'f· 31 Wr. 
Sut 30 (Galata nlaıtımlllMI 
Pire, Brindizi, V eHtlik, 
ute. 

ISEO Perf. 31 bir. kaa .... 
17 8arıaı, V ama, U.ta.W 
Ne•oroaillr, Bahl•, ,......._. 
Samsun, Varna, ........ 
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Journal Quotidien des Adjudications 

SAMEDI 

- Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de ı::dJ:dication IPrix es;j Caut. ı , G~nr~ ,. 

Preıv <l adıudıc Lieu d'adjudication. 

Coııslruction-Re . 
f ravaux p bl' Paratıon-

u ıcs -Mat· . l d onstruction -C erıe e 
artographie 

vaux de raplaS?c <le 1 
bassıns de la il a sourcc des 

vı e (cab h L 
>ar tıon el aar d" . c . 3). 

1 "' an ıssemcnt d I' 
co c primnire 1 e t • 

nstr d' sınetpacha (aı· ). 
· unc ı·cole r . 

caza d'En ghlı (K P. tmaıre dans le 
82) onıa) cah eh P. 

ııgc de d ıHt'rente 
f s rues 

n11 orm.tions a f . 
, aırc sur 
cntraıneaıcnt d S un terrain 

3600 -- Publı4ue Munıeipnlitl· de Tchorlou. 

18819 35 1411 45 Grc a gr~ Com. Perm. Vilayet Kars. 

16365 75 1227 45 Pli cadı. Com. Pcrm. Vilayet Konia. 

15002 26 1125 15 " 
15713 lı7 85 Publiquc 

Com. Pcrnı. Municipalite Ankara. 
Cam. Pcrnı. Vilayet Ankara 

allation d' eau da Stadı um d' Ankara 
ı 'ı_I u tadıum t 

r ıppodrome d'A k c dl.' 11715 r--...... :.........;.;;;:;;,..:::.,!!!!n~.ı~r!a~ . ...-.-... __ _ 
878 62 Pli ._adı. ,, 

Installation et M 
d'Electricite d ateriel 
de Chauffa'ge eCGaz, 

cntral 
don lriple (1 5 . 
cordon Pour ccnt~ı · 1500 pii'ces 
250 ııi ccs- ld c blanc (2, 5m): 

ld · verı · 250 rouge 250 · . · pi "ees 
d P•eccs ensatcu• (2 · 

ınıcrof d <'e - Fı<'h ora ) . 500 .. es · pı~-
nuelleı el s ~our centralos ma
ıllatıon d' p cıales : 200 p' 

e•u au }\' ıPces. 

racha et ınstallali:O&~ue d' Abidin
a ııouvelle ırrıp . ıı ."lcctriquc de 

ıı.rcı s d rıınerıc ete 
c oıesure · ı . 

cctrique ,. ) 
iab·11 l· · 

ı eınent 

lissus 
dl" lıin 

CCh~ussures 
uırs 

c Pou h 
et ıır. co r c •usscttcs 
kıio ıııpte eııtre (au nom 

a 550 gr Preneur): 14557 119), aınoıe5 {c h 
fi" a · eh. P. 

Pour cost 
lreıı {aı ) ucne d'lıiver : 1200 uıe
elles en l . 

aıne: 2200 p. 
·r 

ravaux d'lnı . 
p Prırııerie 

8 Pcterie -
rn turc 

cı ın Ptndant tınc an . 
1 •dıııı~~ııneea et d nee ue pie-~ 

••trıtion. e registrcs iı 

bustiblc 
Carburant-

rıııc 
P re· 2000 

•se : 25<)0 . . kilos. 
kılos 

liuile.s 

----

1275· - 95 63 Publiqııc Direction Teleplıones Iııtanbul. 

~75 - 35 63 
" 

Dircclion Telf.phoncs lsfıınbul. 

776 32 58 26 Gre iı gre Com. Ach. Min. Def. Nat. Aakara. 

2500 187 .. --~~~~--'~'~~--~~~ 

27651\ 54 2074 47 Publique Com. Ach. \1iR. Def Nat. Ankara. 

7800 585 Gr" iı gre " 
561 Pli cach. ,, 

Publiquc Admin. Publiquc Municipale dea 
Eaux Taxim 

1500 - 112 50 Publique Com. Ach. Min. OH. Nat. Ankara. 
___ ,_ 1000 75 - Gre iı gre 

"---~-

Divcrs 
ıel neceııs . 

b aıro,, Pou 1 
ıı o ıets du M r p ıotographier 
n : 33 lots usee de la R. 1 
, · evo u-aecrocha 

ge :ıvee 
ıcces A anncaJ . 10000 nnealfx · 
l'Ces ld. ( grands) : 1000 

( ınoycns) . lOOQ 
• P"tıtaı: 150oo · O pit>ees 
c:~. de 500 k : 12P (galvıniscs) 
pıcccs. p. de 1000 k. 

1 pour l'atclıcr d 
e ı·· 1 a. tco e: 60 

tion cJc cnrrosııcrie 
nncttes Ford. Pour 2 ca-

dications a 1 
a surench' ere 

kcr nıodt-le 1930 · ı . 

950 -

2499 

964 

(QQ 

7 ı · Pıt ce L' 
b . P accs): ı piecc (aj·) •n- 400-500 
rı.qucs refractaircs : 400Ö. 
ctıtes 1000 p T P -
, 20 .- errc refrac-
• sac ete. 

Publique C\)m, Ach. Militai re, Polatli. 

" 
Coııı. Adı. Comm. lst. Findikli. 

,, " Pli carb. Com. Ach. Corps Arınt;e, Konia. 

6 46 Gre iı grc Com. Perm. Municipalite lstanbul. 

71 25 Publique Dırcction Tı~l~fihoncs lstanbul 

I 

188 .. Com. Ach. Comm. lst. rindiklı. 

75 Ec. Sup. lngenicurs Gumuclısouyou 
" 

45 Grc a gre Com. Ach. Comm. lat. Findıkli. 

30-37 ,5 Pu bliquc . Dioftcı rl arat d' An kara 

" 
Bureau du Fisc d'Eyoub. 

Cahier des Clıarges 

Dir. Travaux Publics Kars 

DireC'lion Travaux Pu blics Konıa 

Secrelariat Municipalit i· Ankara. 
Diredion Trnvaux Publıcs Ankara 

Economat Teleplıones lstanbul 

" " 
,, 

.5ctrvicc F.conomat Adminislration 

Dir. lntcndancc Arıkara-lstanbul. 

Secretariat Municipalıtı~ Jstanl ul. 

Econonıat Tt-lephoııcı lııtanbul 

Fab.N. 78 80 Tchcumlt•ktchilerEyoııb 

Date 

4-1-37 

30-1·>.36 

6-1-37 

5. 1-37 
11 · I 37 

11-1-37 

5-2-37 

5-2-:JJ 

28- 12-36 

2-1-37 

31-12-36 

'2· 1-37 

7-1-37 

6-1-37 

7-1-37 
7-1-37 

8·1-37 
28-12-36 

11-1-37 
12-1-37 

18·12-36 

5.2.:0 

28· l:l-36 

11·1-37 

28·12·36 

28-12-36 

28-12-36 

1 Heure 

' 

15 

15 -

10 
15 -

ıs 

15 -

ıs -

11 . 

11 -

15 -

10 

11 

15 

11 
15 

16 
14 
14 
1 1 

14 -

15 -

13 30 

15 

15 

!4 

ıo 

ADMINISTRA'• ruı" 

Yoghourtchou H:-n 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

Telefone: 42425 

Boite Postale N. 1261 

Adresse Telegraphique: 
let:ınbul MÜNAKASA 
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lndustrie - Finances - Commerce 

Ln constructioıı de la toilerie de 

Nazili progresc rnpiclement 

-

La construction, iı Nazili, de la premiCı·e toilerie 
de la Sümer Bank est mence activement. 

On vient d'eriger la prenıierc chcmince de la 
fobriquu qui en aura anssi une seeonde. Elles mesu
reront ehacune 42 metres. 

Ces chcminces sont en fer. Le drapeau nntional 
a ete hisse sur ta cheminee, iı peine nchcvee. 

La force de la station t!lectrique de de la fabrique 
esl de :l.000 kw. ; elle sera supt!rieure iı celle de la 
fabriquc de Kayseri. il y ıı a la eentrıılc un ınoteur 
"Dicsel,, dont le montage est entierement acheve. il 
sera mis en action ces jours·ci. Le montage des chau
dicres iı vapeur est tres avancc Cclui des grandes 
turbines conımencera prochainement. 

On mene simultanement les travaux de canalisa
tion, d' eleetricitc, des calorifCres et de ventilation. 

Les rnachines de production proprement diteı or
rivent rcguliercınent. On a reçu, jusqu'ici, pres de 
100 mCtiers a tisser. 

production du coton du pays sera superieure 
a celle de l'annee derniere 

Le ministere de l' Agriculture attribue une grande 
importance a la produetion, dans le paya. de coton 
nbondant et de bonne qunlite. Le president du con
seil, M. ismet lnönü, s'inleresse personnellement iı b 
question. 

D'ordrc du ministere, le direclC"ur de la ııtation 
pour l'amelioration du coton de Burnova (lzmir), M. 
Nihad lriboz entreprendra, ces jours·ci, une eııquetc 
dans la zonc de production en vue d'examiner les 
quıılites du colon, aes maladies eventuelles, les met 
hodes agrieoles ulilisees. 

Cette enquete commencera par les zoncs de Ber
gama, Foça et Menemen. Puis le specialistc passcra 
dans celles de Çesrne, Sefcrhisar; ultericurcment, il 
visitera dans le meme but les regions d'Ôdemiş, Tire 
Bayindir et en dernier lieu dans celles de Kuşııdasi 
et Selçuk. 

L'annce prochnine, on distribuera aux agriculteura 
des grnincs de la qualite "akala,, et l'on Ctendrıı, 
en meme temps la •uperficie des cultures . 

Dans ces condıtionı, on s'attend iı ce que lıı pro
duction soit p:us abondante que cette annee. A la 
faveur des conventions de clearing sur lesquelles re
pose notre eommeree exterieur, la demande du coton 
s ' aecroit. il en resulte une sensible augmentation des 
prix. Le prix du coton indigene, qui se vendait a 47 
ptrs., t pllSse a 50 piastrcs. Les cotons de la quali
tc "akala,, de provenenee de Nazilli ıe vendent iı 55 
ptrıs. le kg. sur le marche d'lzmir. 

L'activite du port d'Izmir 
Suivant un rapport elabore par la Chıımbre de 

Commerce d'lz.mir, durant le 15 derniers jours, 3.407 
tonnes de ransins secs ont ete embarquees en ce 
port pour I' Allemagne, I' Amc!rique, la Belgiquc, la 
la Bulgarie, le Danemıırk, lıı France, 1 Hollande, 
l' Angleterre, l'italic, in Pologne, la Lettonie,~'Egypte, 
la Norvege, la Syri,. et pour l'Europe Centrale, par 
la voie de 'frieste, en trans!t, et 82d,8 tonnes de 
figues, a destination de I' Allemagne, l' Amerique, la 
Belgique, la Bulgarie, la France, la Finlande, in Hol
lande l' Angleterre, l'ltnlie, la Pologne. la Lettonie, 
l'Egypte, Maltc, ln Norvege, la Yougoslavie, la Grcee, 
et l'Europe Ccntrale, par voie de tran it, par Trieste. 

En outre, on a expedie les qııantitcs suivanhuı de 
coton en: 

Allemııgnc 

ltalie 
Pologne 
Europe Centrale 

Ces exportationı ont eu 
de Tricstc, en tranıit . 

183.256 
255.301 
130.548 
168.392 

lieu ea-nlement par 

GRAND COFFRE-FORT VIENNOIS, 
1 N CO M BUSTI BLE 

A vendre d 'Occasion 

S'adre11ser: Okdjil~r bachi, No. 89 
Baya:ıid, lstanbul 

voie 


