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Ecnebi memlt'ketler iç.in 
12 aylıg-ı 2700 

Sayısı 5 kuruş 
Resıni makbuz bedeli olma
yan tediyat makbul değildir. 
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al Münakasalar 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

!nşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat Hast n l , a e evazımı 

Elektrik-Havagazı·Kalorifer tesisat ve Malzemesi 

Kereste - Tahta v. s. 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Müteferrik 

b) Müzayedeler 

Müteferrik: 

1 2 - Emlak 1 

L---------' 
_ a) M Ü N A K A S A L A R 

1_-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Galatasaray Lisesi Direktörlliğüııden: 

Beher tanesinin 
Aded Cinsi tahmin bedeli Tutarı ilk teminatı 

1 

Kr s. Lira Lira K. 
2000 portakal 100 lük 1 70 • ~4 2 55 

22000 .. !iO lil< . l (;(}{) 49 50 
JOt)(l " 

6-i lük 5 lflÜ ı 1 25 

1 

•• 

GAZETESİ 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

PAZARTESİ 

lacakla~ı fen ehliyet veıikasile 2490 No. h kanunda yazılı vesika 
ve 74 lıra 38 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile bera· 
ber yukarıda yazılı günrle saat 14 de Daimi Encüm~nde bulun
malıdırlar . 

Ankara Valiliğinden: 

~ Taşhan karşısmda hususi idareye aid Kiremitli dük
kanların tamirine ilan edilen müddetler zarfında talip 
çıkmadığından mezkur dükkanların tamiri bir ay müddet· 
le pazariığa konulmuştur. 

Keşif bedeli 753 lira 10 kuruştur. 
Pazarlığa girmek için 56 lira 48 kuruşluk muvakkat 

teminat itası lazımdır 

İsteklilerin her pa~artesi ve perşembe günleri saat 
15 de vilayet daimi encümende şartnamesini görmek is
tiyenlerin hususi muhasebe müdürlüg-u··ne müracaatları 
ilan olunur. 

)3 -haçlar, Klinik ve İspençiyari ahit: 

Urfa Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Cumhuriyet ve Son Posta gazeteler'ı e 1 .. v\ıe ce munaka · ı -edil.ıiş olan Urfa Meınlekd hasta . . . sası ı an 

sillıne müddeti l · l·ll n t · · ı. k ndeıı ıçın alınacak ilacların ek-
., arı ııne a ar uıatıldıgı ilan olunur. 

* l . .., 
l la seki hastanesi için bir kalorimetre 

cakbr . Bak: lstanbul 
cihazı alına- / 

Belediyesi ilanlarına . 

İDAREHANE: 
Yoğurtcu han, J ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İdarehanemizde görüşülur 

Telegr.: İst. MÜNAKASA 
Telefon : 42425 

Posta kutusu N. 1261 

28 Birinci kan un ı 935 

16-·Mensucat ._f_lbi_se~·-K_un_d_ura Çamaşır v.s. 
~--

istanbul Belediyesinden: 

Temizlik işleri şöfor ve amelesine ku . 
den verilmek üzere d'kt' .1 k maşı Beledıye· 
raber elbise açık k !lt ırı ecek 1200 takım Kasketile be-

e sı meye onulmuşt B" k 
bisenin kasketile beraber d'k'l . ur. ır ta ım el-
min olunmuştur K .. ı ı m~sıne 70 kuruş fiat tah-

. umaş numunesı ve şartn • 1 müdürlüg-ünde go·· .. 1 b·ı· 1. . amesı evazım 
ru e ı ır. steklıler 2490 N l k 

yazılı vesika ve 6;J liral k ·ık t . o. ı anunda 
ı ı emınat makb!lz veya k 

tubile beraber 1 J. 1-937 pazartesi .. .. me -
encümende bulunmalıdırlar. gu(~) saat 14 de daimi 

• • • 
Beherinin muhammen 

288 takım ka•ketile beraber elbise bedeli 
'.llı5 M I~ Lira "' ,, anto 
30 adet Gömlek 14 ,, 

Belediye merkez ve şuabatile .. 
4 

" 
t l k 

muessesatı hade 1 . . . 
ırı aca yukarıda miktarları e h me erı ıçın yap· v mu ammen bedeli . l 

se, manto ve gömlek açık eksilt . k . erı yazı ı elbi· 
.. .. d . mıye onulmuş ıse d b il' .h 

gunun e gıren bulunmadığından ek ' lt 4-1 93 e e ı ı ale 
ne uzatılmıştır Şartname . L ıı me - 7 pazarte.si günü· 
· . · sı evazım Müdürlüğ" d .. .. . . 
lsteklıler 2490 numaralı ka d 1 un e gorulebılır. nun a yazı ı vesika , Hı ı· 
ru~luk ilk teminat makbuz k ve .110 ıra 15 ku-.. veya me tubile be b k zılı ):Unde nal J 1 de Daim· E .. ra er yu arıda Y•· 

ı ncuınendc bulunmalıdırlaı. 

* • * 

. 78 aded palto ve 205 çift fotin alınacaktır Bak: in-
----

8-H 63 30 

lıısarlar Umum Müdürlüğü ilanlarına. . 
ı 4-Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesist ve Malzeme 

Galalasaray Lisesinin yukarıda tahmin bedelleri ve ilk temi-
natı yuılı portakal ihtiyacının 2.1-12·936 gününd l eksiltmesınde ısteKn çııcnı .. u•x• .. -- • • ....... e yapı an açık 
15 te İstanbul Liseler Muhasebeciliğinde topla-;ı;n-' k~~i~yo-riaa 
ihalesi yapılacaktır. 

Bu işe gireceklerin Ticaret Odasının yeni yıl vesikası ve te· 
minat makbuzlarile belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satınalma Komisyonundan: 

Müteahhit nam ve hesabına 31-5-937 gününe kadar 
yevmiye asgari 40 azami 50 kilo ekmek 

Tahmin edilen bedeli 630 lira olan yukarda yazılı ekmek as
keri fabrikalar umum müdürlüğü satınalma komisyonunca 11 -1-937 
tarihinde pazartesi günü saat 14te açık eksiltme ile ihale edile
cektır. Şartname parasız ol~rak komisyondan verilir. Talihlerin 
muvakkat teminat olan 47 lıra 25 kuruş ' e 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 maddelerinde yazılı vesaikle mezki'ır gün ve saatte ko· 

misyona müracaatları . 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

1- Ankara garnizonu ~ı~aat ve müessesatının ihtiyacı için 
400 ton buğday ötütülmesının kapalı ~a~fl~ ekailtmesi ı l- l-937 
pazartesi günü aaat 15 te levazım amırlığı satınalma komiayo· 

nunda yapılacaktır. 
2- Öğütülecek buğdayın tutarı 7ooo lira olup muvakkat te-

minatı 525 liradır. Şartnarrıesi hergün komisyonda parasız görü-

lür. 
3- İsleklilerin kanunun 2 ve 3üncü maddelerindeki veaika ve 

teminat makbuzlarını havi teklif mektuplarını belli gün ve saat· 
ten bir saat evveline kadar komisyona vermiş bulunacaklardır . 

2-İnşaat- Tamirat·Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

İstanbul Belediyesinden: 

Keşif bedeli 2388 lira 48 kuruş olan Y alovada sıfat 
istasyonu ikmal inşaatı açık eksiltmeye konulmuş isede 
belli ihale gününde giren bulunmadığmdan pazarlığa çev
rilmiştir · Keşif evrakı ve şartnamesi levazım müdürlüiün
de görülebilir. İstekliler Baymdırlık dir~ktörlüğünden a· 

lacakları Fen ehliyet vesikasile 2490 No · lı kanunda 
yazılı vesika ve 180 liralık ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 1 1 -1-937 pazarteıi a-Unü saat 14 dai-

mi Encümende bulunmalıdırlar. (M) 
• .. . 

Keşif bedeli 9HI . lira 74 kuruş olan Beykoz Buzhane yolunda 
korkuluk duvarlarının tamiri açık eksiltmiye konulmuş ise de 
belli ihale gününde giren olmadığından eksiltme 4-1-937 pazarte· 
ıi gününe uzatılmıştır . Kesif evrakı ve şartnameai levazım mü
JQrlüğüıHfe lfÖl'Ülebilir. İıılekliler Bayındırlık dirdctörlü)tüııden a• 

Erbaa Belediye Reisliğinden: 
7 ·Müteferrik 

rıla'Cak olan • elektrik 'tesl!;'a'tı ~A/" ı 1..- vvv ., ..... •••·-r>-~. 

gün müddetle kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 
l Eksiltme 5·2·937 cuma günü saat 15 te Erbaa Belediye 

dairesinde encümen huzurunda yapılacaktır. 
2- Bu işin keşif tutarı 24457 lira olup muvakkat teminatı 

1834 lira 28 kuruştur. 
3- Bu işe ait şartname ve evrak şunlardtr: Proje ve tefer· 

rüatı, fenni şartname, keşifname, eksiltme kayması, mukavele 
örneti; iste'cliler bu evrakı Erbaa Belediyesinden alabilirler. 

4 Eksiltmiye girmek istiyenler, muvakkat teminatla teklif 
mektublarını eksiltıne saatinden bir saat önce Belediyeye verme· 

lidirler. 
5 - Eksiltme 2490 sayıh kanuna göre yapılacağından iıtekli· 

lerin bu kanunun üçüncü maddesinde gösterilen vesaikten maa· 
da bu gibi işleri t.ıahhüde salahiyettar olduklarına dair Nafıa 
Vekaletinden ruhsatnamesini göstermeleri mecburidir . 

7 İnşaat ve tesisat bedeli hususi şartnamelerdeki mali hü-
kümler dairesinde istihkak raporu getirildikçe tediy~ olunacaktır . 

7 - İsteklilerin billımum vesaikl~ birlikte o gün eksiltmede 
hazır bulunmaları veya teklif mektublarını göndermiş olmaları 

ilan olunur. 

Havza Urayından: 

Tasdikli proje ve keşifnamesi mucibinde kasabamızda 1 

y ap~l~cak (B~na ve. direkler haric) 14,635 lira bedeli 
keşıfh elektrık tesısatımıza kapalı zarfla ve 20 gün müd- 1 

detle birinci pazarlık müddeti içinde talih çıkmadığından 
pazarlıkla 1 O gün daha uzatılmasına ve işin toptan veya 
ayrı ayrı talihlerine eksiltme şartnamesi ve evvelce ya· 
pılan ilan mucibince 4-1· 1937 pazartesi günü saat 16 da 
Havza Belediyesince ihalesi kararlaştırılmıştır. 

İsteklilerin şartname ve teferrüatı ve her türlü izahat 
için Havza Belediyesine ve İstanbulda Mühendis Hasan 

Halete müracaatleri ilan olunur. 

5·Kereste, tahta ve saire 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satınalma Komisyonundan: 

1000 metre mikabı ceviz tomruğu 
Tahmin edilen bedeli 40500 lira olan yukarda miktarı ve cin· 

ıi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum müdürlüğü sabnalma 
komisyounca 14-1-937 tarihinde · perşembe günü saat 15te kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname 2 lira 3 kuruş mukabilinde 
komisyondan verilir. Teliblerin muvakkat teminat olan 3037 lira 
50 kuruşu havi teklif mektublarmı mezkur günde saat l4e ka~ar 
komiayona vermeleri \'e kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3 maddt-lerindeki \fenikle mezkur ıün ve uatte komisyo· 
na müracaatları. 

Vilayet Ziraat -memurları içın ıuzumu oum ı" "'""'"' 

motosiklet açık eksiltmeye komılmuştur. Bu motosiklet· 
lerin hepsine 5000 lira bedel tahmin olunmuştur. Şartna· 
mesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İsteklilerin 2490 
No. lı kanunda yazılı vesika ve 375 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektubuile beraber 1 1 -1-937 pazartesi günü 
saat 14 de daimi eucümendo bulunmalıdırlar. (M) 

Dış _!s 
12 12 
44 41 
30 JO 
12 12 
2 2 

20 20 
8 IO 

12 10 
8 4 
4 ı 

l l 
2 3 

15 15 
4 4 

17 4 l66 

* • • 
Ebadı 

65020 
32 6 
30 5 
34 7 

700 21 
895 135 
600 20 
525 18 
820 120 
835 l35 
38 7 
33 675 

880 120 
20,5 25 

Belediyenin muhtelif nakil vasıtalarına lüzumu olan 
yukarda mikdarlarıla ebadı yazılı iç ve dış lastik kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bu lastiklerin hepsine 
13052 lira 52 kuruş bedel tahmin olunmuştur. Şartname
si levazım müdürlüğünde görülebilir. Eksiltme 1 1·1-937 
pazartesi günü saat 15 de daimi Encümende yapılacak· 

tır 
İstekliler 2490 No. kanunda yazılı vesika ve 978 lira 

94 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
teklif mektublarını havi kapalı zarflarını yukarda yazıh 
günde saat 14 de kadar daimi encümene vermelidirler. 

(M) 

Adana Belediye Reisliğinden: 

1- Kap:ıh zarf uı ulile eksiltmiye konulan iş : t00,000 ade 
parke taşı "taşların nereden çıkarılacağı ve teslim şeraiti ıartn\ 
mesinde yaıılıdır,, . 

2 Eksiltmenin yapılacağl yer ve tarih: 25· l-9.'37 pazartet 
günü saat 15te Belediye Daimi Encümeninde. 

3- Bu ate ait şartname Belediye Yaıı işleri kalemindediı 
İsteyenler• paraaız verilir. 
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Sayfa 2 

:- Muhammen bedeli Q65() liradır. 
- Muvakkat terninat 723 75 1. d 8 T kl"f . ıra ır. 

R· . • 1 rnektublarının ihale ıünü uat 
ıyaıetıne veril · l 

7 8 111
'' 

0 muı lazımdır. - undan 

1-te kadar Btlediye 

hlllcllnııQzdGr. ıonra verilen veya poıta ile ııelen mektublar 

VOkaek MUhendiı Mektebi arttırma ve ekıiltme Ko· 

miıyonundan: 
Cinai 

Muhammen İlk 
F' 'k bedeli te•inata ııı laboratu-
varı için bakır 
ve ct:lik gibi mal-
zeme ve aaire 505 
Fizik liborıtu. 
Yan için canı 

CfYa liatik bo-

38 

ru ve saire 571 44 

İhale İhale 
j'Ünü saati 

13-t .937 14 

13·1-937 Mektep F· 'k L _ 
çelik u'b' 

111 aboratuvarı için lüzumu olan bakır ve 
.,ı 1 ınalze ·1 · "b' 

14,30 

ef)•a me ı e caın ve lastik boru vesaırc gı ı 
ayrı ayrı t · · k l 

tur. Mubarn şar na111eler ıle açık eksıltmeye onu muş· 
filn v ınen bedellerile ilk teminatları ve eksiltme 

e •aatleri h' ı · l · G" 11161ıuy d ıza armda yazılmıştır. Eksıltmc erı u· 
yonda un a Ylikaek Mühendiı Mektebi içindeki komis-

Yapılacaktı i t• 1 · ·· k ·· re her il r. ı ıyenlerin şartname erı gorme uze-
aaatt kg 

0
• ve eksiltmeye gireceklerin de belli gUn ve 

e 
01111

•Yona müracaatları ilan olunur. 

K M. M. V. Satınalma Komisyonundan: 
OtUlll tak · :h• • • b k tu111 tak ıını. •JU arabalık yani t>O çıft ııhhıy• ara uı o· 

0000 l" ldllla kapalı ıarf uıulile .atın alınac:aktır. Uepıinin tutan 
J ıra ır. Evı f · ı kt' haleıi: l 1-l·9J a ve tartnameai komiıyonumuzdaıı. verı ece ı~. 
radar Ek .1 

7 Paıarteıi günü ıaat 15tedir. iık temınatı: 459 lı· 
· ıı tnıey · 1 k nunun 2 3ü e fıreeeklerden ilgili bulunanlar 2-lHU uyı ı a· 

ve tekl'f ' •eli ınaddelerinde İltenen belKelerle birlikte teminat 
V aat ı lınelctublarını havi zarflar en ıı•ç .aat 10" kadar M. M. • ına ına k . 

0ınııyonuna vermit bulunacaklardır 
1 -00000 ••• . 

••ye le ' lnttre ınayonluk çelik 4crit kapalı zarfla ekıılt· 
onınuttur. 

2 - Talı · . . . 
ra11 ı 125 1. lllın tdılen bedeli ( 15,000) lira olup ılk temınat pa· 

3 ıradır. 

- lbaleai t)rı..n~ r. d d. 
4 - rı . ~ ·a.ı7 pazartesi günü aaat I,> e ır. 

&:.llltltın 2 3 .. Ü •addel · eye tirtceklerin 2490 aayılı kanunun , ' unc 
•rınde · kl'f k tuplaran 'h •ıtenilen b•lgelerile birlikte teminat ve te ı m• · 

• 
1 1 

•le ü · M M V k -• letı ııt l 1 ni\ en aer bir saat evvelınt' lladar . · e a iDi ftıa le , e T 
0nıııyonua vermel..ri. • -, ... .._, 

----~-------------::~,,::.::__~·:_~~:: __ ... ____ .. ____ ... ______ --____ .. _ 
J. ·Mütcfcrr~ 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğünden: 
kı1ıaetı p Açık artırma ile 1atıt 

lira ey •kçeıi Cinıi Markuı 
_, Lira K. 

d Vakıf lcare . 22 50 Demir Torna makinHi Alman 31 AF. 
• Jazılı 10,11:

1

~ lc~rtıl.ık tutulan bedeli icradan dolayı yukarı· 
1• 81, 9.l nuın •kıneıı Arap camii Yeıneneciler ıokağında 
~ llG ıatılacatı ·~•da Tornacı llhaminin dükkanında 29· 12-936 
ttl ilin olunurn an alıcıların mahallindeki Komiıyona müracaat -

' 

lstanbuı D 
.\lenıd efterdarlığı Tahsil Müdürlüj'ünden: 

terli . ar Şubeıj d hT 11...;1 
borcundan d • 1 •nde Hilal matbauının sahibinin kazanç 

28.ıı De~j ile •dect·olayı •ınval kanununa tevfikan tahtı hacze 
o1.aaı:19.18 rGaGnde ; ~tatıda yazılı makinelerle uir etyanm 
"Gr '111 Yevnıi rne ~ ena müzayede ıuretHe utılacağından talip 

~t•at etıneleri i~i=rda Alemdar Maliye şubesi tahıil teflltine 
_._. abcu1 etyad olunur. 
""ilet c· •n lniit b k• 

ı ını: e a ı ınakineler: 
1 Renovirt Frank 
ı .\ynı ınarlca t enthal. büyük ta, makineai 70X 100 ebat 

Klein Forat t •t Dıakıneıi: 68XIOO ebat. 
l\t h .. lllık" . 
~· etyadan . •neıı: 57X82 ebaş No: 2.t3 I l 

2 
U d ..__ dıterleri: 

n •rwood -
kıt t d Yaıı lllalcine · 1 elnıe . 11 • 
Y •aaba . ınalcıneıi. 
[) ne lcrıı~aı carnı 

ll~ar ••at· ı. 
ı . 

-İstanbul Alt j -
Eıntik ve E ıncı cra Memurluğundan: 

Ç•vrilecıeti A Ytarn Banlcaıına . . 
.. ine· çık •<iz ıpotelclı 8·1-937 tarihinde paraya 1 ••yfaııod . ııazeteıinin 6-12-n~ 
IÖrlUen lü a •lin edil . ~ tarihli nüıhuının ye· 
mirli old ;uın Üzerine :;·1~ olan Martı vapuru liman daireıince 
do11 ••ile u " Ve fızla mal~ ıce çekilerek halen Fener <ininde de-

dalreınize ınüra uınat almak latiyenlerin 36-346 No.lu 
caatları ayrıca ilin olunur. 

2-fmlak 
• • • 

lıtıQb I D 
u efterdarhğından: 

Muhammen luymeti 

K•)'•erJı otlu •okak 33.35 uyılı 
cUildı&a. 

Lira Kurut 

l80 00 

MÜNAKASA GAZETESİ 

BEYOGLU Yenitehir Dereboyu ve kasap ıo· 
kağı 81-83 6 sayılı dükkan. 

HEYBELİADA: Yalı ıokak 95 aayılı depo. 
96 00 
60 ()() 

Yukarıda yazılı mallar hizalarında ıröıterilen muhammen ~e
nelik kira bedelleri 4 müsavi. takıitte ve takıitleri peşin tedıye 
edilmek şartile 8·1-937 cuma rünü uat 1 de arttırma ile bir ~e~ 
ne için kiraya verilecektir. Taliplerin yüzde 7,5 pey akçelerını 

1 vakti mu•yyeninden evvel yatırarak Defterdarlık Milli Emlak 
1 Müdürlütlinde mütetekkil HtıŞ komiıyonuna müracaatları. 

1 
1 

28 BiriDci ki DUD 

Kanunlar. Kararnameler, Ticaret muhadeltr 

.!! 

I Türkiye Cumhuriyeti ile Y ı.goslavya .Kı~allığı aruında 
28-birinciteşrin· 1936 tarihinde imza edılmıt olan ikamet 

Mukavelenameıinin tasdikına dair kanun 

K N · 3076 Kabul tnihi: 7-12-936 

' ~~!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~ 
1 

an un o . • 
Madde 1 Türkiye Cümhuriyeti ile Yuwoılavy~ !'•rallıt~ Hü· 

:ı-İ-st-a-nb_u_I _B_e_I_ed_i_y_es_i_Ila_~ n_I_a_rı_ 

Ölçü sahiplerinin 
nazari dikkatına: 

Ölçüler nizamnamesinin 17 nci maddesine göre el~e~ 
rinde baskül, kantar, terazi. tartı, litre, ölçek, metre gıbı 

yıllık muayeneye tabi ölçüler bulunan bütün ölçü ~a.~i~ · 
lerinin en geç 31-1-937 günü akşamına kadar Emınonu, 
Fatih, Beyoğlu, Kadıköy Ayar memurluklarına müracaat 

ederek her türlü ölçülerin cinsi boy veya çekeri ve mik· 
darını gösterir beyannamelerden alıp kullandı~ları .ve bulun· 

durdukları bUtün ölçülerini siliksiz ve tcmız bır surette 
1 

mezkur beyannamelere mürekkepli kalemle yazıp 1-1-937 

1 

ününden en geç 31·1·937 ak~amma kadar ınıntakalara 

r\!inde bulundukları Ayar memurluklarına müracaatle ku· 

yıt ettirmeleri ve müracaat kiğıdt almaları lüzumu v~ al· 

mayanlar hakkmda kanuni takibat yapılacağı ehemmi · 
yetle ilin olunur. (8) 52M 3 -3 

• * • 

Haseki haatahaResi tab fakültesi t~davi servisi için ili · 
zumu olan bir adet Halliğe marka kolorimetre cihaza l 04 

lira 60 kurut tahmin edi1en bedel üzerinden pazarlıkla 
alınacaktır. Talip olanların 785 kuruş mıkdarmda teminat 

akçesi ile 29· l 2·936 tarihinde saat 14 de Daimi encümen· 

de müracaatları ilan olunur. (B) 533 

Adet 

53 
25 

140 

Cinsi 

Palto 

" Fotin 

-, •• •• •• \J •• 1\A •• ,1 •• .--1 ... n'1111 n rl &J& ~ 

Muhammen bedeli 
l 100 kuruş "B . " 
1100 

" "M." 
570 

" "8 . " 
65 ,, 570,, "M. ,, 

Evvelce pazarlıkla satın alınacağı ilan olunaa yukarı· 
da mıktarı yazıla melbusatın nümuneleri tebdil edilmiş ol
duğundan l 1·1·937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 
16 da yeniden pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

İlleklilerin şartname ve nümunelerini görmek üzere 
hergün ve pazarlık için de tayin edilen gün ve saatte 

yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlilde Kabataşda levazım 
ve mübayaat şubesindeki alım Komisyonuna gelmeleri 
ilan olunur. "3794,, 538 1- 4 

• • • 
1- İdaremizin Afyon Karahisarında yaptıracağı 

21735 lira 67 kuruş keşif bedelli Müdürlük binasının in· 
şaatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 30-12·936 tarihine rastlıyan çarşamba 
günü saat 15te Kabataşta Levazım ve Mubayaat ~ubesin
deki Alım Komisyonunda yapıJacaktır. 

3- Muvakkat teminat 1630 lira 17 kuruştur. 
4 - İstekliler ihaleden en az üç fÜn evv~l İnhisarlar 

İntaat şubesine gelerek bu gibi i,leri muvaffakiyctle yap· 

tıklarına dair resmi vesaik gösterildikten sonra ehliyet 
vesikası almalıdırlar. 

5 - Şartname ve Projeler 109 kuruş mukabilinde İn
hisarlar Levazım ve Muba Rat şubesinden ve Ankara 

Başmüdürlüğü ile Afyonkarahisar Müdürlüğünden ılıca -
bilir. 

6 - Mühürlü teklif mektubunu ve ayraca kanuni vesi· 
kaiara ihtiva edecek olan kapalı zarflar en geç ihale gü· 
nü tam saat 14te kadar yukarıda adı geçen Alım Ko 
misyonu ReiıliğiDe verilmi, olmalıdır. (3500) 496 4 -4 

~ 
t • 

80üO metre band Sakıunya uat 14 ''örneği vardır. ,, 
5000000 .-det mantar saat 15 

l - Yukarıda cins ve miktarı yazılı iki kalem mal
zeme şartnameleri mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 15· l ··937 tarihine rasthyan cuma iÜnü 
hizalaranda aösterilen aaatlerde Kabataıta levazım ve 
mUbayaat ,ubeaindeki ahm komisyonunda yapılacaktır. 

3 - isteklilerin fartaamelerini almak üzere hera-Un, 
pazarhk için de tayin edilen aün ve ıaatlerde ylizde 7,5 
aüveame paralarile birlikte adı a-eçen komiayona gelme-
leri. "362011 513 ~ - 4 

kumeti arasında Ankarada 2tMeşrinievvel-1936 tarıhınde .akıd ve 
imza edilmiş olan İkamet Mukavelenameıi kabul ve taadık olun• 
muıtur. . 

Madde 2- Bu kanun nefri tarihinden muteberdır. 
Madde 3- Bu kanun hükumleri.ıin icrcıına İcra Vekilleri He-

yeti memurdur, 9-12-936 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Kıralhğı. araamda 
akdedilen İlcamet Mukavelenamesı 

Bir taraftan 
Türkiye Reiıicümhuru, 

Dijer taraftan 
Majes· e Yugoslavya Kıralı Türkiyede Yuıoılavya tebaaıın.ın 

ve Yugoılavyada Türkiye yur.Maşlarının ikamet fartlarını tanzı?' 
etmek arzusu iJe mütehauiı bulun~uklarından bu huıuıta bır 

mukavele akdine karar verınifler ve murahhuları olarak: 
Türkiye Rei ıicümhuru: 

Büyük Elç: ve Hariciye Bakanlığı Katibi Umumiıi 
Numan Mencmencio(luyu ve 
Majeste Yugoslavya Kıralı: 
Yugoılavyanın F .evkalade Murahhu ve Elçiıi, Möıyl> Branko 

Luarevitchi tayin buyurınu4lardır . 

Müşarünilı·yh murahha.lar muteber ve uıulüne nı0uvafı~ ıiSrll· leu salilıiyelııaıııderini tuti t:ltikleu ıoııra •t•Aıdakı ahkamı ka· 
rarliiı;t ırmı,Iar dır : 

Umumi ahkim 
Madde ı - 1ıbu ıııı.ı kavelcnıunenin Akidlerden birinin teba· 

uile şirketlerinin ikaınel ,artlarına müteallik her hük.mü cllje· 
rinin lebaa•ile 'irketle,·i hakkında mer'i olacak tam bır mllteka· 
biliyet şartı sarihine tabid ir. 

Madde 2 - Akid Tarafların her birinin tebauı diter taraf 
ülkesinde ikamet hakkını ha iz lllacak ve binnetice memlekette 
cari ahkamı k•nuniye ve nizamat daireıinde , ıerbeıtçe rldip ı•l· 
mete ve dolaşmata mezun bulunacaklardır. . 

İkametlf'ri bahıinde en ziyade müsaadeye mazhar mıllet teba· 
ası ribi muamele görecekler ve diğer Akid taraf ül~eıinde ik~
met hakları ancak memleketin dahili ve harici emnıyetlne mü· 
teallik ıebepler dolayııile kanuni bir hüküm neticesi•.&• veyahut 
ıabtai ahlikiye, zabıtai sıhhiye veya dilencilik haklarındaki ka· 
nun veya nizamlarına tevfikan reri al:nabilecektir. . . . .. 

Madde 3 - Akid Taraflardan herbirinin tebaaaı dıterının ul· 
kesinde, men.uatı kanuniyeleril1: muayyen olanlar ~üeteen~ ol· 

k .. kul ve gay•İm•nlrnl ı. .... n•vi •-vat. , en aıyade 
ffi8rilıı:1J~~~· ı'::I'nar mıuet tebauına aid aynı tartlar daireaiade 
ve memleketin kavanin ve nizamatına tevfikan, ihraz, taearruf 
ve ferağ etmek hakkını haiz olacaklardır. Tebaai mezkurenin ea 
ziyade müuadeye mazhar millet tebauina aid aynı ,artlar dai
resinde alım , satım, hibe, devir ve ferağ, evlenme, vaaiyet ve 
veraset tarikile veya diğer her suretle emvalı mezkure berinde 
ıerbestçe hakkı taaarrufları olabilecektir . 

Bu tebu marüzıikir ahvalde, her ne nam ile oluraa olıuD. 
tebaai mahalliye içirı konulmuı ve konulacak olaalardan ba9ka 
veya daha yüksek mükellefiyetlere, resimlere veya verj'ilere tlbi 
tutulmıyacaklardır . 

Madde 4 - Akid Taraflardan herbirinin tebaaıı , en ziyade 
müıaadeye mazhar millet tebaaaına ait aynı şartlar dahilinde, 
diter taraf ülkeıinde, memleketin kavanın ve nizamatına uyıun 
olmak şartile, her türlü sanat ve ticaret icruı ve herhanri bir 
hirfet ve mesleke sülük etmek hakkını haiz olacaktar. 

Madde 5 - Akid Taraflardan birinin ülkeıinde uıulü daireein· 
de te~ssüı etmit olan ticari, sınai ve mali tirketler-nakliye ;; 
ıirorta şirketleri de dahil olmak üzere•diter tarafça tanılacaldır. 
İıbu tirketler, tetekküllerine ve ehliyetlerine ve dava ikame ve 
defetmek haklarına ait huıuıtta kendi milli kanunları daireıinde 
muamele göreceklerdir. 

İtbu şirketler , diter taraf ülkesinde, mevzu ve vaıedllecek ka· 
nunlar ahkamına tebaiyet ,artile icrayı ticaret ve aanat etmek 
huıuıunda en ziyade mü1aadeye mazhar millet •irketlerinin haiz 
oldukları 11ynı hukuka malik olacaklardar. 

i,bu fİrketler , memleket ahkimı kanuniyeainin tayin ettiti 
çerçeve ve uıuller dahilinde ticaret ve Hnatlarınan icraeı içia 
muktazi her türli menkul ve rayrimenkul em vale tuarruf hu · 
ıuıunda en ziyade müaaadeye mazhar millet tirkttlerJnin baiı el
dukları hukuka malik olauklardır. Şu kadar ki bu taaarruf•t 
mezkur firketlerin hedefini tetkil etmiye. 

Madde 6- Akid Taraflardan birinin tebaaıı , diter taraf Gl· 
kesinde hizmeti aıkeriyeye müteallik kanunlara tibi olmayacak· 
lardır. Bunlar, hizmeti aakeriye yerine kaim olan blltiln hizmet 
ve mecburiyet veyahut mükellefiyetten mü.teHadırlar. 

Madde 7 - Menfaati ammeye müatenid oldutu kanuaen mi· 
tebakkak bir sebep bulunmadıkça ve tebai mahalliyeye verilea 
tazminat kadar tazminat vnilmedikçe Akid Taraflardan birinin 
tebaaıımn dij"er tarafın ara:ıi•inde emvali iıtimllk veya muvak· 
katen olıun bunlar mallarmdaki hakkı intifalarındaa mahrum 
edilmiyeceklerdir. Evvelce ilan edilınedikçe hiç bir İ•timlik mua
melesi yapılmayacaktır. 

Madde 7 Akidlerden birinin araziıi üzerinde ikamet ve yer· 
letmek, her tü. lü ticaret, ıınaat, küçük aanat, itletme itini icra 
veya her nevi faaliyette bulunmak içia diter taraf tebaaeı •• 
ziyade müaaadeye mazhar millet tebaaıınaa tibi oltluldarı rü~um
dan (verriler ve: fÜmrük resimleri), aidattan (bu aidat verl'ilere 
mümaail veya uir tekalif mahiyetinde olmak tartUe) ba9kaaıaa 
veya daha yükaej"ine tibi tutulmayacatdardır. 

Ecnebi memlekette yerletmit olup dit•r .taraf araziıia4ea r• · 
çerken her haori bir itle ittiıale koyulan Akid taraflardar biri· 
nin tebaaıı, en ziyade müaaadeye mazhar millet teltaa•ınıD, mer'i 
mahalli kavanini maliye mucibince ayaı mahiyet ve ebemmlJ•tt .. 
ki •euuliyetler içia tibi oldukları rGıum (verriler ve l'lmrlk 
rUıumy) ve aidattaa bunlar diter mQmuH verıi ve teldlife 

' il 

• 
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28 Birinci kinun - -
müşabih olmak şartile - ırayrı ve daha a(ır hiç bir resim veya 
tekilife tabi tutulmıyacaklardır. 

Akid Taraflardan birinin t~baaaının dijer taraf arazisindeki 
emval, hukuk ve menafi , ırerek itbu emvalin ihraz , tasarruf ve 
intifaı ve gerek bunların feıağ, intikal Ye veraset tarikile haar
ruf ve intifa hususlarında tebaai mahalliyenin emval, hukuk ve 
ınenafiine mevzu olanlardan başka veya daha yükıek hiç bir 
mükellefiyete, rüsuma, y11hud bilvasıta veya biliv&11la verııiye 
tibi tutulmıyacaklardır. 

Akid Taraflar tebaası sattıkları mallarının esmanını veya 
malların ı, memleketle cari ahkimı ka nuniye kaydı altında aer
beıtçe ihrac etmete mezun olacaklar ve bundan dolayı ecnebi ol
maları .ebebile, mahalli tebaanın tediye edecekleri vergi, harç 
ve aidattan dab~ yükıetine tabi tutulmıyacaklardı.-. 

Madde 9 Akid Taraflardan birinin kanunlarına ıröre teşkil 
olunup 5 inci maddede derpif olunan şerait dairesinde diğer ta
raf araziıinde yerleten veya icrayı faaliyet eden ticari, ıınai veya 
mali şirketlerle, ıirorta ve nakliye şirketleri ; milli şirketlerin ta
bi oldukları mümasil vergi ve mükellefiyetierden gayri bir guna 
resim ( verıi ve ırümrük rüaumu) ve aidata tabi tutulmıyacak
lardır . 

Betinci maddede derpiş edilen şartlar dairesinde diğer taraf 
araziıinde yerleten veya icrayı faaliyet eyliyen, Akid taraflardan 
birine menıup banka şubeleri, acentalar ve diğer firma veya şir
ketlerin mümessillikleri hakkında da aynı hükümler tatbik oluna
caktır. Şuraaı mukurerdir ki, işbu teşebbüı ve şirketlerin idare 
merkeıleri diğer taraf arazisinde bulunduğu takdirde bunlardan 
alınacak vergi miktarı ; mezk\ır şubeler, acent.lar ve mümessil
liklerin bu memlekette temin eyledikleri hakiki menafi ve gelir· 
leri üzerinden tayin olunacaktır. 

Madde 10 Akid taraflardan birinin Hükumeti tarafından 
herhanji mahiyette veya herhangi nam altında olursa olsun verKi 
muafiyeti ihdas olunursa, bu muafiyet, arazisi üzerinde yerlc,mi' 
olan dijer tarafın tebaa veya şirketlerinü en ziyade mazharı mü
uade millet tebauı veya tirketleri miıilhi bahşolunacaktır. Bu 
hüki.iın, Devlet tarafından kurulan müeuesata veya bir amme 
tıiımctini deruhde eden imtiyulı şirketlere bahşedilmiş olan vetKi 
muafiyetinden iıtifade için bir talep dermeyanına ce\'&z veremez. 

Madd~ 11 - 8 ve 10 uncu maddelerde mezkür bütün mevad 
lıaklcında viliydler ve mahalli idarelerce Akid taraflar te•uluı
na tarlı edil~cek rüıuın (vergiler ve gümrük resimleri) 11idat ve 
buna mümasil uergi ve diğer tekalif mikdarı, yerli tebaaya yük
letilf'nden başka veya daha yükıek o\mıyacaktır. 

madde 12 - Akid taraflardan biri tarafından, kendi toprağın· 
da yerleşmi' veya orada icrayı faaliyet etmekte bulunmut olan 
diter taraf tebaaları , harp zarureti yüzünden yapılan ve bütün 
yabancılardan iıtenmiyen celtri iıti kraz veya diğ~r i.tiınai tarhi
yalın hiç biri ile mükellef tutulmıy&lcaktır. 

Nihai ahkam 
Madde 13- i,bu ınukavele, tudiknam~lerin teatisi tarihin 

den bir ay aonra meriyete girecek ve müddati üç sene olacak
tır. Bu müddetin mürurundan en az altı ay evvel Akid Tarafın · 
dan mefıuhiyeti ihbar edilmez ise feshinin ihbarına değin meri
yette ka\acl\k , feshinin ihbarı halinde dah i yine altı ay müddetle 
hükmü cari olacaktır. 

İşbu mukavele tudik olunacak ve tasdiknameler mümkün mer
tebe ıüratle Belıradda teati edilecektir. 

Taıdikanlilmakal, iki taraf murahlıaaları bu mukaveleyi imza
lamışlar ve mühürlemişlerdir. 

Ankarada, 28 tetrinievvel 1936 tarihinde iki nüıha olarak tan-

zim olunmu,tur. 

N. Menemenciotlu Branko Lazarevitch 

(Reımi Gazett" 2'l BirincikAnun, ıayı 3488) 

(Son) 

PİYASA HABERLERİ 

31,000,000 liralık 
su planı 

Bundan bir ay kadar evvel 
h t ucuzyurt kalkınma11 ve aya ı 

tatma tedbirlerinin başınJa re
len ıu politikuını ,.. devlete 
31 milyon liralık taahhüt icra
ıına salühiyet veren ilk kanun 
projeti ha:urlanmı' bulunmak
tadır. 

Su itine ait eaa1 hazırlıklar . 
enelki rün Nafıa Vekaletinde 
Batvekilin huıurlarile bir daha 
röıden reçirilmif ve kanun li
hiya11nın aleluıul mera.imi ik
mal olunmak üzere vekaletlere 
ıönderilmesi kararlattırılmıttır. 

Liyiha, Nafıa Vekili tarafın· 
d.n imıa edilerek muameleye 
konmuştur. lık tahsiı olunan 
para miktarı 31 milyon liradır. 
Proje, Kamutayın bu devre iç
timalarında ııörü,ülecek ve ka· 
nunla9hrılarak derhal tatbikata 
batlanacaktır. 

lık planda Adananın ıu iti 
vardır. Ecnebi memleketlerden 
mütehau11lar celbedilmeıine te· 
tebbili olunmaktadır. 

Yumurtacıların alacağı 
verildi 

Cumhuriyet Merkez Bankuı 

merkezden verilen eıolr muci-

1 bince İıp~n~ava mal ihrac edip 
te b:~ i!llerını alam ayan yumur

ta rnracat tacirlerinin 800,000 
lira tutan alacaklarının banka· 

lardan aldıkları yüzde 80 bede

lini tamamen ödemittir. Bu fe · 
kilde çok mütkül bir vaziyet
ten kurtarılmış olan ihraut t _ 
cirleri toplanarak iktısad Veki~i 
Celil Bayar ve İktıud Müste· 
şarı Faik Kurdojluna derdleri
ne .ıöıterilen alikadan d 1 .. o ayı 
tetekkur telrrafları çekmi,ler
dir. 

-
Torik ihracatımız 

Adalar an etrafında barınan 
palamut balıklarının mütterisi 

olan İtalyanların 4 vapuru ev

velki ıün limanımıza gelerek 
balık yüklemiye ba,lanuşlardır. 

Düne kadar düşmüş olan torik 
fiyatları çift batına 9· 10 kuru' 
yükselmiştir. 

Diğer taraftan , uıkumru bol
luğu baılamıştır. Dün Arna· 
vutköy önünde yüzlerce kayık 
çapari ile uskumrn tutarak ka
yıklarını doldurmuşlardır. Pe· 
rakende uıkumru fiatları 35 
kuruştan 25 kuruta dütmüt · 
tür. 

MÜNAKASA GAZETESi 

İstanbul Ticaret Borsası 

23· 12·936 
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İstanbul Ticaret ve Zahire Borsasında Muamele Gören 

Maddeler.-
Afyon, Araşit yağı , arpa, Avderisi, Ayçiçeti yağı, Badem, 

Bakla, Bezelye, Börülce, Buğday, Bulgur, Burçak, Ceviz, Çav
~ar, Darı, Fasulye, Fındık, Haşhat tohumu, Haşha , yağı, ipek, 
irmik, Kaplıca, Keçikılı , Kenevir, Kepek, Keten tohumu, Keten 
yağı, Koza, Kutyemi, Mercimek, Mısır, Nohut, Pamuk, Pamuk 
tohumu, Pamuk yağı, Peynir (Beyaz, Kaşar) Razmol. Susam , susam 
yatı, Tiftik, Un (Buğday, Mııır) Yağ, Yulaf. 

TÜRK MAKİNA EVİ 
Sahibi: B. TEZEL 

İltanbul , Galata , Mahmudiye Caddeıi Çil atmaca Sok. N. H 

Muhtelif beygir kuvvetinde kullanılmış motörler ve 
lokomotifler satılır ve alınır, asri art;ziyen kuyu 

takımları ve tesisatı. Hernevi makinalar. 
Deniz kara ve gazojen motörleri. Muhtelif buhar 

•kazan ve makineleri 

SANTREFUJ TULUMBALAR 
Detirmen te1iıatları taahhut edilir. 

f ratelli S PERCO 
Galata Gümrükleri karşıaında 

Hüdavendigar Han. 

Telefon: 44792 

Amsterdam - Kompani Ro;al 

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

1 VULCANUS yük alır 5·8 1 ci ka. 

HERMES 
" 9 - 12 " 

Neerlandez kompanyasının 

nehri vapurları limanlar i ~in 
hususi ve seri seferler . 

Bütün limanlar için Neer
hndez Kumpanyaıı ile anlaşıl 
mak suretile bütün dünya li
manları için doj'ru !.:on4imen-

tolar v e r i lir. 

İTHALAT SERVİSi 

Burıı:az , Varna , Köıtence için 

hareket. 

ACAMEMNON H 12·9.J6ya doğıu 

ıtaJyao Seyahat Kumpanyası 

Dünya seyahat teşkilatı 
Götürü ıeyahat 

Otellerde oda tutulına11 

L>eniz yolu biletleri 
Hava yolu • 
Demiryolları ,, 
Ba1ıajların ıigortaaı 

İtalyan demir yollarında 
yüzde .iO tenzilat 

Gala l a Gümrükleri karş11ında 

Hudaverd igar han 

Telefon : 4-1792 
da FRATELU SPERCO 
ne.dinde C. 1. T. ye müra · 

caat olunur. 

Nippon Yusen Kaisah 
JAPON VAPUR KUMPANYASI 

Yokohama, Kobe , Singapur, 
Colombo, Süveyiş, Port-Said, 
Beyrut ve Iıtanbul limanları 
araıında doğru seferler: 

P ire, Marsilya, \' alansiya, Li 
verpool için Hareket 

(do~ru ve aktarmasız) 

T OYOOKA MARU 18· 12 936 

DAKAR MARU 18-1-937 

DURHAN MARU 18·2·9.17 ye 
doğru . 

Sayfa 3 

Borsa - Piyasa 

ı6- 12- 1936 

Borsa Parası 
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DENİZ POSTALARI 

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

Hareket edecek bvı·r~ınpc~ı kra!na.r 1ı ABBAZIA çarş. 23 
saat 17 Burgaz. V arna, Köı· 

tence, Odesa. 
ASSİRIA çarş . 23 birinci kin. 

u t l7 Kavala Selinik, Go
los, Pire, Patra1, Aysaranda, 
Brindizi , Anrona, Venedik. 
Trieıte . 

CELİO perş. 24 bir. kin. aaat 
20 (Galata rıhtmından) Pire , 
Brindizi, Venedik, Trie.ste. 

CAMPİDOGLIO perş . 24 bir . 
kin aaat 17 Burıaz. Varna, 
Költence. 

QUlRINBLE perf. 31 bir. kin. 
Saat 20 (Galata rıhtımından) 
Pire, Brindizı , Venedik, Tri
este. 

f SEO Perş . .ll bir. kin . saat 
17 Burıaz, Varna, Köıtence 
Novorosisk, Batum, Trabzo: 
Samsun, Varna , Burgaz. ' 

C · BECHSTUN 
CROTRIAN - STEINWEG 

IBACH 
Vf HU~ r Yt.NO t AB~r.ALA iN ACfNTASI PRAGA çarf . 30 bir. kin . aaat 

17 Pire, Napoli , Marailya, 
Genoya. 

~l ~H J\I f'.ttott 1 \ t NI "e Kl lı.\NllMIŞ 
DALMATlA çar,. 30 bir . kin . 

saat 17 Burgaz, Varna, Kös-

tence. 

imtiyaz sahibi ve ya7ı i ıleı i 
Diı ektöıa : lımail Giıit 

1 lJCU7 PİYANOlAR 

ıWRllJJ\ PASAJİ.f 7Btıcıglu İSTANBlJl 

Basıldığı yer: ARTUN e,;tımnı 
Galata Billur ıok~ No. 10 



ABONNEMENTS· 
Ville et Province . 

~ MOIS Ptrı. 4!">0 

12 " ,, 850 
,, ,, 1500 

Etrınger: 12--::is Ptrı. 2700 

Le No-:-i>t'rs. 5 
Pour la p bl' · . , 

, , u ıcıte • adreuer 
a 1 Adminiıtralion 

lere Annce No. 234 
-== -

•• 
MUNAKASA 

. 
GAZETESi 

journal Quotidien des Adjudications 

LUNDI 

==-- Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudication 

.Construction-R. . 
1 ravaux Publ' eparatıon-
c ıcs -M t' . l d onstructı' C a erıe e 

on- al h' r ograp ıc 

Constr. d'une station • 
Reparation d a Yalova (aj.). 

es pıra 1 d 
Beykoz·Boı.h . ( ~e 5 e la route 

R. arıe aı ) 
cparation d . · 

e aıagasıns ( f 
chelıan) ( · ) en aee du Ta· AJ. ' 

Produits Ch · . 
Pharmaceutiqu ınııques et 
Sanitaires-Fo es :- lnstruments 

urnıture pour Hôp. 

2~88 4 
991 74 

753 10 

Gri• iı gr~ 

74 38 Publıque 

56 48 Grt- a gri-

Licu d'adjudication. 

Com Perm. Municipnlit r lstanbul. 

" 
Di. Complabilitı". Privre Ankara. 

Cahier des Charges Date 

Dir. Economnl Municipnl. !slanbul 11-1-37 

4-1-37 

•lundis et j~uJi 

Calorımetre ( 
. marque Halli 

, P_•lıl Hassrki), ge) (pour lıü-
L adıudıcation relat 

104 (i() 7 ~5 Gn; iı grı'· Com. Perm. Municipalitr lstıınbul. Dir. Eeonom. Municipalit ı~ lstanbul. 

•ve ıux 'd' ııour l'lıôpitııl re . nır ıcamenrs 

r __ et..;;e...:r:..::e.!!;rn~i s!!;e~01 g ıo na 1 d' Ou rf a a 
nu -1-37. 

lnstallation t 
d'Elcctricit~ Materiel 
de Chauff , de Gaz, 

lge Ccntral 
lnstıllation 1 
lnstall r t• Cclriquc d' E 1 

8 •on elcct . r lift. 

, __ H_a _vza (aj.). rıque du bourg de 

Habillernent 
T' Cbaussures 
ıssus-c . 

uırs 
Costuın .. 

M avec cas 
ıınteauıc. 3 <ıuetıes : 288 . , 

30 • 5 · p t:'CCS 
Pı P•cces- c• . Pal eccs. ııenııses : 

ctoı 8 : 78 •• 
· P•cces C! 

C Pnırc . - ıauıısurca: 205 
outure d 

cıuetı e 1200 coıtu 
•.. es Pour lcs meı ıı vcc caı;-
••ce d cınpl · 

e Voirie. 0 Ycs du ıer-

Bois de C 
Planches Pnstruction -

1' • otea ux ete 
toncıı d 

Cooı. P1:rm. Vılayet Ourfa. 

24457 
14635 

18'M '.28 Pli caclı. Mıınicipalitf. d'Erhaa. 
Grl> iı gre Municipalıte de Havza· 

L14.14 4lııp ~46 15 Pııbliquc Com. Perm. Murıil'İpalitf: l!>tanbııl. 

P. 1100 et 
570 la p . 

P. 70 1 .. p. 61 

Gre ;1 ~rı" Com. Ach.Econoııı.Munoµ.K.tHlıe. 

Publique Com. Pnm. Municipalile lstanbııl. 

p "Ole noyer: 10()() 
1; l. nı3 (cah, eh . 40500 _ 30'.l7 50 Pli 1. adı. Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Milit. 

p Divers 
neua : 174 .. 

16 . . P•eces- Chı . 
p . 6 P•eccs dilf . ınbrcs a air : 

Ca~eıı : 100.ooo . dıınenıions). 
uıvre et . pi~ccs, 

h •cıcr pour 1 1 
A ~ Y•ique. e ahoratoire de 

rtıclea 
en verre t 

'' tele, Pour le l~bouryatu~ en caoutchouc 
•vıo ocy 1 a oırc el h . R b c ettcs : 10 .. e p ysıque 

S
u an d'acier p pıelcea. 
cllcs: 60 . r. maı lons : 50()() 

.--....;,,__~' Paıreı ( . ın. 
pr. servıce "ın·ı . 

- ·' ı aıre), 

) Ad1' d' -u ıca lions a la 
surenchere 

Mıchineı l't 
ı ograph· 

Piccea ld Klı~ucs Frankenthıl : 2 
•ı, h" . cın Forst. l .. 
'" c ıne · . . · pıece-•. a t•crıre U d 
P•ece ete. n ervood: l 

evolvera : 137'.l .. 
· P•eces( nıng Upıgnol D ınarques Brow-

Waltcr) (aj, . WM Dreysc-
our pour f cr ( 
apeur "Mart· nıarquıı 31 AF). 

ı,,. 

ucre en poudrc lf 
' ıu ur d cartouche . c e ıodium, 

ouverlur~s de ııoic 
' cartouclıi • t gibeci;·ru, automob~ı cres e 

· 'e Usa e e lıınclıcı pr. caı!llcıı pı · 2' • 
<l' . . Pıcr i•ııne ld. 
ımprımerıe . 

able de cl.anvre, pii!ccs d . 
· • d • • c carrosserıe 
ıeccs e chıııaaıs en fer 

. . . • cotonnııdes, 
caracterea d'ımprımerie. 

ıapeaux en fcutre, box-calf fer · l . • peın ı 

rmes pr.soulıers,cotonnadcı (colorieesı 
tonnıde colorieos, plarıclıeıı de eapin 

- , ______ .., ___ -----

84-t _ td 50 Publıqııe Complabilitı'• Lycı~es lstanbul. 

13052 52 978 94 Pli cal'h Corıı. Perm. Mıınic·ipalit~ ı~tanbul. 

9650 - 72:J 75 
505 38 

571 - ıt4 

5000 375 
15000 1125 
6000 - 450 

" Publiquc 

" 

Com. Perrıı. Municipalite Adana . 
Ec. Sup. lngı~nieur~ Gumuclı'louyou 

,. 

Com. Perm. Municipalitı~ lııtanbul. 
" Pli cachete Corn. Ach. Mın . Dı'·f. Nat. Ankara . 

" 

Puhlique 8ureau du Fisc d' Alemdar 

7679 576 Grı'• iı grı'- Com. ı\clı. Econ. Monop. K.tachc. 

:100 1'2 50 Mag. No. 59 Yı~mf.ni<ljiler, Galata. 
6me Bureau Ext'cutif lstanbul . 

Publ;que Direclion Douarıeı d'lstanbul. 

.. " 

" " 

" 
,, 

" " 

" ,, 

" ,, 
" " 

1-1-37 

5·'.2·37 
Mıın. 1 lavı.n-lng . H. 1 lalcl Calata . 4-1-37 

I>ir. Eronorn. Mııııiı·ıpalite lı;tanbul. ·1-1-17 

11 - 1- '.~ 7 

Dir ı-:curıuııı Municipalitr'• lstanoul. 11 - 1-37 

-- -----

_......,. ________ _ 

4-1-37 

Dir. Econom. Municipalitl· l~tanl 111. 1 l -1-37 
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lndustrie - Finances - Commerce 

Un nolis exorbitant est perçu des fruits 

Des commerçantıı · d'oranges el de mandarines s 
sont adresses hier au 'furkofiı so plaignanl que le 
S. M. E. percevaienl un nolis exorbitanl p()ur l 
transport de ces fruils de Mersine a lstanbul. L 
Turkofis qui avait precedemment une plainte ide 
tique, avait attiri: l'altention de la direction de nolr 
flolle marchaııde. I.'office aura rccours cette foiı a 
2'0uv~rnement. 

Les prix du ble maintiennent leur 
tendance a la baisse 

Les prıx du blc ont maintenu hier leur tendanc 
a la baisse. 

Le ble tendre a ete negocie entre 5,25 et 3,22, 
piastres a la Bourse du commerce. Une seule operu 
tion a ete effectuee a 6 piastres 15 paras le kilo. 

Les arri vages de l' Anatolie et de la Thrace • 
sont accrus. H:er Gb9 tonneı; de ble sont arriveeıı 

lstanbul On conslate avf'c une vive satiıfaction 1 1 
tendanc.'e de la siluation du marche ver son retabliı 
seınent normal. 

La loi conccrnant la protection de la 
monnaie Turque 

Le lexle de l'amendement modifiant le qualriem 
article de la loi protegeant la monnaie turque a el 
nolifie hier. il appert de Seli dispositions q•ıe it 
fonctionnaires interesses, les direcleurs de lhnque ' 
les p3ı liculiera qııi les transi'resscrııienl serant paı 
siblcs Je lruis ~ un an Je prison. 

La proce<lure et les dossiers rdatifs 
aux questions de fiııances 

Le Ministcre des Finances a envoye une "circ 
laire a tuus les Vılayets d'avoir a finir les procedurı 
au jour le jour, sans aucun retard. La circulaire o 
don ne egalemen l que les dossier dont les formalite 
ne sont pas encore lermineeı soient aussi miıı a jou 

D'autre part, le Ministere des Finances a envo3 
a tous les Defterdarliks un ordre sur .a façon do 
doit etre calculc l'impôt de protection du ble. 

D'apres cet ordre, les farines quittant les usin 
et moulins considerees, sans e.ıcard pour le noınb 

de ucs de farine rendus, pour la 1 ere :ıone: 

91 pour cent 1 ere qualilc, 
9 pour cenl 2 eme qualite. 

Pour la 2eme zone: 
80 pour cent 1 ere qualitc, 
20 pour cenl 2eme qualite. 

Pour la troisicıne zone: 
82 pour cent lere qualite, 
18 pour cent 2eme qualite 

el l'inıpöt de protection sera pcrçu sur ceı baııeı. 

Services aeriens pour l'Est 
Le reıeau aeronautique de l'Etat sera elarg i 

printemps prochain. Le mİl?İstre des travaux • 
a decide dans ce but l'acquisition de deux autn 
vions Une ınission sera envoyee prochainemeı• 
Europe pour prendre livraiıon des appareils. il 
ront se rapprocher du type des troiı avionı a 
il y a quelque temps en Angleterre. Ilı feront 
tineraires suivants: lzmir·Ankara-lstanbui, 
Adana·Ankara. 

Le ministere precite ıe propose d'eta'ılir 
munications aeriennes entre leı vtre t ·r 

non desserviea par les voieı ferrces. A ....... :nteıJ 
prochain des services seront crees p[lU la region 
Van et la zone d u 4me inıpectorat gc. · ral. 

Les industriels turcs iı l'Exposif ion de 

Birmingham 

!.es inclu!llriels lurcs ont l-te invitea a pnrticipt: 
l'Exposition lntern:ıtionalc de Birmingham qui sera 
verle le 15 f evrier. 

G~ANO COFFRE-FORT VIENNOIS, 
INCOMBUSTIBLE 

A vendre d'Occasion 

S'ndresser: Okdjilar bachi, No. 89 
Bayazid, İstanbul 
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