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iÇiNDEKİLER: 1 İstanbul Komutanlığı Satınaln Komisyonundan: 

ı 1 İkinci kanun J 937 

a) Münakasalar 

f - İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

2 - İlaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane levazımı 
3 Elektrik-Havagazı·Kalorifer tesisat ve Malzemesi 
4 Kereste - Tahta v. s. 

5 - Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
6 -- Müteferrik 

b) Müzayedeler 

ı - Emlak 

_a) MÜNAKASALAR 

1-lıışaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzenıesi-Harita 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

1- İdaremizin Maltepedeki Tütün Enstitüsü arazisi
ne proje ve şartnamesi mucibince yaptıracağı J 9171 li
ra 05 kuruş keşif bedelli Tütün bakım ev inşaatı kapah 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 28- 1-937 tarihine rastlıyan perşembe 
günü saat 15 de Kabataşta Levazım vP M:;ı.._ •. _ • 
8İJll'IA1r: - 1_ _ PJ' • • • ' 

3- Muvakkat teminat 1437,83 hradar. . . . 
· l 96 kuruş mukabılınde ln-4 Şartname ve proje er . A k 

M b t c:ubesmden ve n ara h. lar Levazım ve u ayaa "( 
ıs ar b'l' 

B ··dürlüg"ünden alına ı ır. Mı·mar, aşmu 2 .. evvel 
5- isteklilerin ihaleden en az gu~h d' ı Katibi 

h b. Mimar veya Mu en as e 
Mühendis ve ya ut ar . 'k ve reımi daireler-
adillikçe musaddak ortaklık 'dvesı ~t larla birlikte İnhi
de yapmış olduklan işlere aı vesada k ehliyet 

. .. aat e ere ayraca •arlar İnşaat şubesıne murac 

vesikasa almaları lazımdır. kanuni vesi· 
kl 'f ktubunu ve ayrıca 

6 Mühürlü te a me l 'kaları ihtiva edecek 
kalarla 5 inci maddede yazı a 

1 
vc~ı .. tam saat 14 e ka· 

olan kapalı zarflar en geç iha ~ g~n;onu Reislij'ine ve· 
dar yukarıda adı geçen Alım omıs (M) 
rilrniş o imalıdır. 

Nafıa V e:kiletinden: 

Y .. ksek Ziraat Enıtitüıün· k l it' Ankara u V h' d' 1 Ekıiltmeye onu an · k I A boratuarı binasıdır a 1 1 

de ilaveten yapılacak mi~roı ~p t:hınin · oluııan bedeli 30,000 
fiat eıaaile yapılacak olan ınşaa ın 
liradır. 

2- Bu işe aid evrak şu?lardır: 
A - Ekıiltm• şartnamell 

B - Mukavele projesi · 
C - Bayındırlık işleri genel ~artnameıı 

tarıfename 
D - Huıusi şartname ve . f t cetveli 
E- Ketif ve vahidi kıyaaı ıa 

F - Projeler k l rifer vesair işleri hakkında 
C- Elektrik, sıhhi tesisat, a 0 

izahat ve şartnameler. . b del mukabilinde Yapı İşleri U · 
lıtiyenler bu evrakı 1,5 lıra e 

MüdürlüTıründen alabilirler. "nü ıaat 15 te Nafıa 
5 'h' de cuma iU k 

3- Eksiltme 29-l-937 tarı ın K . onu odumda yapılaca • 
Vekaletinde Yapı işleri Ek•iltme omııy 
tır. 

l'1 dir 4~ Eksiltme kapah zarf uıu 1 ~ • .
1 

2250 lira muvakkat 
. .1 k · rin ııtenı en . . . ·• 5- Ekıiltmiye gırebı me 1

T. d l mı• müteahhıdlıj'ı ve11ı 
V k Al tın en 8 ın .,, t k tenıinat verme1i, Nafıa e a e mühendis olmadıtı a • 

k d. · mimar veya · •ıı ibraz etmesi ve ken ısı k b' übendiı veya mımarı 
d. . . A • ı· f ni alaca ır m · b l nmuı ırde ışın fennı meı u ıye 1 

• • k bul eylemış u u 
inşaat müddetince iıtihdam edeceğını a 

liı.ıındır .. addede yazılı saatten 
6- Teklif mektubları yukarıda 3ün~u :u Reiıliğine makbuz 

bir nat evveline kadar eksiltme Ko~d syo'lecek mektubların ni· 
t ·1 gon erı d llluk•bilinde verilecektir. Pos 8 ı e k d gelmiş olması v• ış 

hayet üçüncü maddede yazılı uate a ~r lazımdır. Poıtada 
Zarfın mühür mumile iyice kapatılmı' o maaı 

olacak ıecikmeler kabul edUmez. 

/ Rami kışJastrıdaki tavlanın taınirah ihale günü talibi çık· 
madığından ihalesi 14-1-937 perşembe nü saat 15 te yapılacak· 
tır. Muhammen keşif bedeli 4118 lira 2 kuruştur. Şartnamesi 
hergün öğleden evvel komisyonda görebilir. isteklilerin 30» li
ralık ilk teminat makbuz veya mektulrile ve 9uncu şubeden 
alacakları veıika ile beraber ihale güı vakti muayyeninde Fın
dıklıda Komutanlık 111.tınalma komisy<J.1na gelmeleri. 

İstanbul Erkek Öğretmen Okul Satmalma Komisyonundan: 
Eksiltmeye konan 
işin mahiyeti 
Elbiselik kumaş 

Miktarı Tahmin İlk teminatı Eksilme 

Elbise İmaliyesi 

bedeli günü ve saati 
460 metre 4L. 25 k, 146 L. 62k 26·1·H37 

saat 10,30 
205 takım 6L. 85 k. 105 L. 32k. 26-1-937 

aaat 11 
• * * 

Beykoz-Bozhane yolunda istina duvara yapılacaktır. 
Bak: İstanbul Belediyesi ilanlarnı; 

Okulumuz talebesi için yukarıda miktar eksiltme gün ve saati 
ile ve ilk teminatlarile muhammen bedelleri yazılı elbiselik ku · 
maş ile imaliye açık eksiltmeye konmuştur. Eksiltme İstanbul 
Liseler Muhasebeciliğinde toplanan Okul Komisyonu tarafından 
vapılacaktır. İstekliler kumaş yapan fabrika veya kumaş taciri 
imaliye için de nihayet dördüncü sınıf terzi olduklarına dair Ti
caret Odası vesikası ve teminat makbuzlarile belli gün ve aatte 
komiıyona gelmeleri teminatları eksiltme saatinden ~vvel Lise
ler MuhasebeciJiği veznesine yatırmaları şartnameler mekteble 
görülfip Öğrenileceği ilan olunur . 

. 2-lfaçlar, Klinik ve İspencyari aJat: 

İstanbul Belecyesinden: 

Vilayete bağlı mülhak dispnserlere lüzumu elan ecza j 

ve sahhi malzeme açak eksiltmve konulmuştur. Listesi 
1 ve şartnamesi levazım Müdürlü~nde görülebilir, Bun· 1 

ların hepsine 2875 lira bedel thmin olunmuştur. İstek- j 
liler 2490 N. h kanunda yazılı vesika ve 215 lira 63 ku- 1 
ruşluk ilk teminat makbuz ·e, a mektubile beraber 
27-1-937 Çarşamba günü saat 4 de Daimi Encümende 
bulunmahdarlar. (M) 

Jandarma Genel Komutanlığa Ankara 
Satınalma Komisyonundan: 

1- Bir metresine 280 kuruş değer biçilen yetmişten seksen 
beş bine kadar kışlık elbiselik ve 3 lira değer biçilen .'.JOdan 40 
bin metreye kadar kaputluk kumaş l-şubat-937 pazal'leııi günü 
saat IOda kapalı zarf usulile Komisyonca satın alınacak kuınaş· 
ların en az fiat teklif eden 2 şahsa da ayrı ayrı ihalesi caiz ola· 
caktır. 

3-flektrik, Havagazı, KaJori~r Tesisat ve Malzeme 

2- Şartname 17 lira 90 kuruş karşılığında komisyondan 
alınabilir. Eksiltmeye girmek isliyenlerin kışlık kumaş için 13150, 
kaputluk için de 7250 liralık teminat, şartııame ve kanunda ya · 
zıh vesikalar içinde bulunacak teklif mektublarını belli gününde 
saat 9dan evvel Komisyona vermiş olmaları. 

-- l 

Akhisar K aymakatıhğından: 

1- Eksiltmeye konııl!I,.. : .... '-CN\ ı.:ı _ ... :rı.,. ,.,.,1.,-.ı .... i .... li 
Ek · ıt mu" ddeti l · 1-937 den 20-1-937 tarıhıne 2- sı me . 

6a Müteferrik 
nuı:::;t::."i:::;t,:;;··25~1v-9J7-pa~artesi saat 15,30da İstanbul Bü-kadardır. İhale 20-\-937 çarşamba günü Akhisar Kayma-

1

1 yük po3tane binası birinci katta İstanbul P. T. T. Müdürlüğünde 
müteşekkil Alımsatım Komisyonunda yapılacaktır. Muhammen 
bedeli 1710 lira, muvakkat teminatı 128 lira 2.5 kuruştur. Talih
lerin şartnamesini görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak 
üzere eksiltme gününden evvel hergün mezkur Müdürlük İdari 

J kalemine müracaatleri. 

kam a aıresın l k d · · de Komisyonu mahsus huzurunda saat 
15 te yapılacaktır. _ . . 

3 - Teminat akçesi yüzde yecı buçuk hesabıle l 13 h · 

radır. ı · I A d ş t 
4 Talib1erin şartnameyi istem•~rı azım ır. ar name 

münderecatına göre eksiltmiye thrak şartname ahkamı 
nı kabul telakki olunur. 

±J 

. 
4·Kereste, tahta ve saıre 

Nafaa Vekalenden: 

26_1_937 salı günü saat 15 tAnkarada Nafıa Vekil· 
leti Malzeme Eksiltme komisyonda Safranbolunuıı Kuz· 
dağa Abaza Devlet Ormanların'1 veya Hus.~si ~ukave-
1 ı . nlarından kesilmek veana hat uzerınde her e ı orma '-

23 1
. h 

hangi bir istasyonda teslim edil~ 200 ıra mu ammen 
bedelli 16000 adet normal kayutraversin kapah zarf 
usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. 

Ekıillme şartnameıi ve tefeJ'lb parasız ?larak An
karada Vekalet Malzeme D~ireden alına?Hır. 

Muvakkat teminat 17 40 hrad 
.1 t kl'l . teklıf mektuplarNafıa Vekaletinden a-
s e 

1 
erın '· ·k ·ı b' l' kt 26 lınmış 1937 senesi müteahhitfo· esı ası e ır ı e 

· · · kA 937 sah günü sae4 e kadar Ankaroda !kıncı anun . A d 
k Al M l e Müdürlüg" üne·melerı lazım ır. Ve a et a zem 

5 .. Mensucat . Elbise · Kunı-Çamaşır v.s. ------
. b l L a am Amirlig" i SJlma Komisyonundan: lstan u ev z 

1 .. h zda Levazu11'liğinin Kuleli Aıkeri Li-244 No. u nus amı . 
. ı k .,1r ilanında teı mıktarı yanlışlıkla 387,85 ıesınc a ınaca çama.,, lb · ı · 1 

. 1 t 587 85 oldur.undan en ı an o unur. lıra yazı mış u. • " 

* * • 

O d h taneleri için 38000 mettak kılıflığı ve 9.600 me-
r u as • b - - t 1 ~ 30d . t b tır.ı bezin 28-1-93,em e gunu saa :>, a tre elbıse or a " k 

. ı.ı T h nede Satınalma ((onunda kapalı zarfla e -lıtanbu <ıa op a b d l' 17 328 ı· d ilk . 1 ktır Hepıinin ta e e ı . ıra ır. siltmesı yapı aca · ·· · k · 
, 12909 l'r 60 kuruştur. şıe ve numunelerı omıs-temınatı ı a 'k · b b kl. f .... 1 b· ı· isteklilerin kan esı aları)e era er te ı yonda goru e ı ır . . . 

bl 'h le saatinden bir s•el komııyona vermelerı. mektu arını ı a 

İstanbul Liman İşletrııe İdaresinden: 

İdaremiz için lizım olan 500 aded 
açak pazarlığı 15 1-937 cuma günü saac 
cümeninde yapılacaktır. 

ahşab ızgaranm 
onda Şefler En· 

Bunun teminatı 500 liradır · 
Fazla tafsilat ve şartname için Galatada Haydar 

nında Fen Servisi Şefliğine müracaat olunması. 

Zile Belediyesinden: 

, 
hn-

19-12-936 tarihinde Cumhuriyet, 22-12-936 tarihinde Ulus ga· 
zetesinde alınacağı yazılan kazanın ihalesi 1-1-1 -937 gününe uza
tıldığı ilan olunur. 

b) M 0 Z A V E D E L E R 

1-Emlak 

İstanbul Defterdarlığından: 
Cins ve mevkii 

Muhammen 
bedeli 
Lira 

Beyoğfonda eski Pangalh yeni Feriköy birinei kısım 
mahallesinin Tay ve Derebaşı sokakları köşesinde 2 
katta 4 oda vesair müştemilatı havi ve içinde terkos, 
elektrik tesisatı ve bir miktar bahçesi bulunan 14 ve 3 
No. lı evin yarı payı: 

Beyoğlunda eski Pangaltı yeni Feriköy birinci kısım 
rnahallesinin eski Tay yeni Büyükdere caddesinde 3 
katta 9 oda vesair müştemilatı ve içinde elektrik, ter-
kos tesisatını havi eski 12 yeni 137 No. lı kagir evin 
yarı payı: 

1125 

Beyoğlunda Galatasaray lisesi arkasında Tom 'l'om 
mahellesinin yeni çarşı caddesinde •l katta H oda ve 
her katta birer mutbak ve helası bulunan esai (;4 yeni 
66 Ns. lı kagir evin tamamı: .WOO 

Yukarıda cins ve mevkileri gösterilen emlak açık arttırma 
suretile hizalarındaki muhammen bedeller üzerinden ayrı ayr 



1 1 ikinci Kanun 
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satılacaktır. İsteklilerin ve tediye vesair şeraitini öğrenmek isti· 
yenlerin 25*-1·937 pazartesi günü aat 14 le yüzde 7.5 pey ak~e
lerile Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan komisyor.a gdmelerı. 

• • • 

Cins ve mevki 
Galalada Kapl içi mevkiinde eski Sultan 
Beyazıt Had Mimi mahallesinin eski Top
çular yeni Necati bey cadnesinde 28 J N.h 
kapı içi karakol binası: 

Muham. bedel 
l.ira 

Aksarayda eski Katip Kasım yeni Yalı 
mahallesinin Katip çeşmesi sokağında eski 
ve yeni 7 ka· No. lı yarım kftgir Lahçeli 

evin tamamı: 
Zeyrekte eski Hızırbey yeni Hacı kadın 
mahalleıııinin Hacı kadın caddesinde eski 44 
yeni 48 No. lı ahşap kahvehanenin yarı 

payı: 

2685 

2025 

Aksarayda eski Katik Kasım yeni Yalı 
mahallesinin eski yalı bostan durunu yeni 
Kumsal sokağında eski 99 yeni 2 l 5 ka· 
pı, 840 ada ve 70 parsel No. lı arsanın 
tamamı: 180 

Yukarda cins ve mevkileri gösterilen emlak açlk art· 
tırma usulile hizalarındaki bedeller üzerinden ayrı ayrı 
satılacaktır. İstekli erin ve tediye şeraitini öğrenmek isti· 
yenlerin 25-t-937 pazartesi saat l 4 le yüzde 7,5 pey 
nkçelerile Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan komisyona 

gelmeleri· 
• • 

Küçükpaıar : Kantarcılar soğağı eski 15, yeni J[j dü· 
kanın 54 8 hissesi 

He} beli ada : Dağ mahallesi Yüksek sokak E. 19 M. 
!'!ayılı 310 metre murabbaı arsanın tamamı. 

Kamerhatun: Feslihen Çıkmazı sokağı eski yeni 5 ar· 

Heybeli ada 

Yedikulc 

Beykoz 

sanın tamamı. 

Dağ mahallesi e!'lki sskak e ki 5 sayılı 
71,82 metre murabbaı arsanın tamamı 
Fatih sultan Yedikule cadde. i Conoğlu 

Lira K. 

(}7 50 

133 u 

.32 11 

B 10 

1291 ()7 
Çıkmazı e!'lki 15, yeni 7 1 sayılı tahtalı 
bostanıa yirmi dörtte 10 buçuk payı 
Çınaraltı Yeni ceşme sokak eski fj.1 yeni 
&t yeni 1 sayılı dükkanın ()912 de h2-t0 
hissesi. 400 00 

Kumkapı 

Kum kapı 

Eminönü 

Beyoğlu 

Beyoğlu 

Çadırcı Ahmet Çalebi Yavuzbent sokrığı 
eski 5 yeni 13 sayılı hanenın () 20 hissesi. 300 00 
Çadırcı Ahmet Çelebi Yavuzbent sokağı 

eski 5 yeni 13 sayılı hanenin () 20 hissesi 300 00 
Balıkpazarı daddesi eski 88 yeni lO sayılı 
ıtn.lr"clouaı atS1lllm tamamı. 218 '10 
Tatavla Kandılli caddesi aski veni (j sa· 
yılı 6() metre murabbaı arsanın tamamı 
Yenişehir Salhane sokak eski 2 yeni 
2·l>·8 zayılı 228,84 metre murabbaı ar· 

H6 10 

sanın tamamı. 137 IO 
Kasımpaşa Büyükpiyale mahallesi Dereboyu sokağı 

yeni 7,8,10,11 sayılı 370,200 metre mu· 
ra bbaı tarlanın 40· l 608 hissesi. 801 37 

Yukarda yazılı mallar 19· t-937 Salı günü saat 14 de 
peşin para ve açık arttırma ile satılacaktır. Satış bedeli 
istikrazı dahili ve yüzde 6 faizli hazine tahvilleri de ka
bul olunur. Taliplerin yüzde 7,5 pey akçelerini vaklı 
muayyeninden evvel yahrarak Defterdarlık Milli Emlak 
Müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna müracaatları. 

İstanbul Vakıflar Oirektörlüğündeıı: 

Pey parası 
Lira K. 

1 

Değeri 

Lira K . 
337 80 25 50 Cibalide Gülcamii mahallesinde Fener 

cadde~inde eski 226, 228, 230 yeni 178, 
180, 182 numaralı evvelce allına 2 dük· 
kanı olan sahane, ~onra tamirhane. şim· 

di tamamı 738 metre terbiindeki arsanın 
bir kıt'a temessükle tasarruf olunan ma· 
hallin 120 80 hissesine isabet eden ınüf-

82 00 (j 20 

258 55 HJ ·10 

müfrez 128 metre yeri. (}. 
Mahmudpaşa, Hacıköçek mahallesinde 
Kürkçü han fevkanisinde 31, 32, 33 nu· 
ralı odalara ald hava ar,asının 5 1 hisse· 
si 3601. 
Alemdar mahallesinde Fatmuultan Camii 
sokağında eski 22 yeni l numaralı dük· 
kanın 1 2 hissesi . 5705 

Yukarıda yazılı mallar satılmak üzere 31 gün müddetle açık 
arttırmaya konulmuştur. İhalesi 10·2·H37 çarşamba ~ünü uat 15 
de Komisyonda yapılacaktır. isteklilerin Mahlü\at kalemine a-el· 
meleri. 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünde~ 
10-12-1936 tarihinde pazarlığı yapılacağı ilan olunan 

15,000 kilo toz sigara makine kolası için elde edilen fiat 
layık had görülmediğinden pazarlık ı 2· l ·937 tarihine rast· 
lıyan Salı günü saat 15 e talik edilmiştir. 

İsteklilerin şartnameleri almak üzere her gün, pazar
lık için de tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 güvenme 
paralariyle birlikte Kabataşta Levazım ve ~Iübayaat şu
besindeki Alım Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 

(3840) 546 3-3 

(Recister·Gemi sicili )nde mukayyed olmayıp yaşı yirmiden faz· 
la olan demir ve çelik bilumum vapurlar. Yüzde 15 "'J yüzd~ 

85( .. ) 15 17(.**) İstanbul Elediyesi ilanları 

Metre Cinsi Bir metresinin tutarı 
- - -

50 Uşak yol hn 650 kuruş 
100 Yerli kokon 'l20 ,, 
İnkilap müzesi içilfü;uıuu ol. n yukarda cinsleri ya-

zılı malzeme açık e.ltmcye kon.ulınuştur. Şartnamesi 
levazım müdürlüğündgörülebilir. istekliler ~490 ~· h 

1 
. 40 ı· 87 k11ru,luk ılk temmat kanunda yaıılı vesık<e ıra .. 'f • .. .. 

b b b '>5· 1·937 paıartesı gunu makbuz veya mektu e era er .. , 1 
saat t 4 de Daimi Enmen~e bulunmalıdırlar. (B) l 2 

• • h 
Ke ·if bedeli 99 l İl 7 4 kuruş olan Beykoz Boz ane \ 

ş k k 'lt e konul-yolunda yapılacak istad duvarı açı e sı mey v 

. d b 11' 'h l .. "nde giren bulunmadıgmdan \ muş ıse e e ı ı a egunu . 
l v ·1 · · ( · f rakı \'e ~arlnamesı levazım pazar ıga çevrı mıştır. eşı ev 'f 

.. d.. l" v .. d ·· "l l' ı· stekliler 2490 N · h kanunda mu ur ugun e goru e ır. · d ı 

yazılı vesikadan başk.Baymdırhk Direktörlüğün eı~ 3 a-
. 'k ·ı 74 ı · 38 kuruşluk ılk te · cakları Fen ehlıyet vıı ası e ıra • 

minat makbuz veya nktubile beraber 14· 1-937 perşem· 
be günü saat l ·l de himi Encümende bulunmalıdırlar. 

(B) 24 

• * • Senelik muhammen ilk l 
d 219 Büyükdere maltız çarşı!!! a 

No. lı kahve karşısında ~5 me 

tre murabbaı arsa. 

kirası teminat 

2[) Lira 1,88 

E Sınıfı 

Bilumum ahşap vapurlar. Yüıde 12,50{*) yüzde 87,50( .. ) 
30 35( ... ) 

F - Sınıfı 

Limanda işliyen bilumum yelkenli, motör, kayık. mavna \e 

ro··mur'11.ör ile çekilen Kemiler. Yüzde 12,50 •) yüzde 87,50( .. ) 
30 .15(• 0

) 

G - Sınıfı 

Uman haricinde işliyen bilumum yelkenli , motör, kayık, mav· 

k l ·1 Yüzde HW) yüıde 90lu) 
l'a V~ römorkör ile çe i en gemı er. 

.. 1518••• ) 

Bir şimendifer 

H - Sınıfı 

katarı Yüzde 20{•) yüzde 80(~•) 15 iti(•••) 
Kıymet aerisi 

21)(• \ yiizde KO(••) (Gr<1p) Yüzde ' ' 
15 16( tt••) 

Gemi tekneleri aeriıi 
A - Sınıfı 

lnıciliz, Farn1tz, italyan, Norveç ve Alman (Recister-Gem.i ·~
cili ı nde birin<'i derecede olarak mukayyed olan v~ yaş~rı• yı~mı· 
den dun deınir ve çelik bilumum V'lpurlar. Yuzde .. O ) yuzde 

80( .. ) 15 16( ·*~ ) 

B - Sınıfı 

(Reciater Gemi sicili)nde birinci derecede olarak • mukayy~d 
olan ve yaşları yirmiden fazla bulunan bilumum demır ve çehk 

Yu"zde 17,50(*) yüzde 82,5{){9*) 30 :U H •) 
vapurlar. 

C - Sınıfı 

(Recister-Gemi sicili)nde birinci derecenin haricinde kalan d.e· 

recelerde mukayyed olan ve yaşları yirmiden dun .. bulu8;a~O ~ı!) 
lum d emir ve çelik vapurlar. Yüzde 17,~0 *) yuzde • 

un 30 33(• ıt: ) 

Büyükdere Büyükdere cddesi 90 \ 

~:~:~bka:h;;s:.anmda 6 metre 13 Lira 0,98 

1 

D Sınıfı 

(Reci~ter·Gemi sicili)nde birinci derecenin haricinde kalan ~e· 
recelerde mukayyed olan ve yaşları yirmiden far:zı: bu~.u~an ~~~~-) 

Yukarda semti senek muhammen kiraları. yazıl'. olan 
mahaller teslim tarihinen itibaren 937 senesı Mayıs so · 
nuna kadar kiraya verimek üzere ayrı ayrı açık arttır· 

l. ·h 1 .. .. d giren bulun· maya konulmuş isede \el ı ı a e gunun e . 
v ı y 'l · ·t' C.artnamelerı Levazım 

madıgından pazar ıga ~vrı. mtş ır. ~ .. . 
müdürlüğünde görülebiir. istekliler hizalarında gosterı-
1 'lk t . t akbtz veya mektubile beraber t 4 en ı emına m . . .. 
I·k. . k. 937 enbe günü saat t4 de dannı encu-

ıncı anun perş B) 23 
mende bulunmalıdırlar. ( 

* • * 
Senilik muhammen kirası 240 lira olan Sirkecide 

Hocapaşa mahallesinde Ebüssuut caddesinde t l 13 N lı 
,_, 1 • • • · •arihıııden itibar n 937 veya 938-

açıK arttırmaya konuJ(l]u~ "'"'· "'" """""' ...... ,"" 5·uuu'11-..c 0 , 

ren bulunmadığından pazarlığa çevrilmiştir. Şartnamesi 
levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 18 liralık ilk 
teminat makbuz veya nektubi:e beraber ı 1-1 ·937 perşem· 
be günii saat 14 de Dtim; Enci.imende bulunmalıdırlar. 

d) 3 

"' * • 
İlk okullar için lüzmıu olan 400 tane hezaran taklidi 

sandaliye açık eksiltme'e konulınuştw. Bir sandaliyeye 2,5 
lira bedel tahmin oluımuştur. .Şartn:ımesi levazım mü
dürlüğünde görülebilir. İstekliler ı490 N. lı kanunda ya
zılı vesika ve 75 liralıl ilk teminat makbuz veya mektu
bile beraber 21-l .937 )erşembe günü saat 14 de Daimi 
Encümende bulunmalıcrlar. {f) 9 

• "' . 
Karaağaç müesscst1i işçilerine yaptırılacak 206 tane 

meşin önlük açık eksim eye konulmuştur. Bu önlükleri ıı 
hepsine 618 lira bede tahmin olunmuştur. Şartnamesi le
vazım Müdürlüğünde prülebilir. İstekliler 2490 N. lı ka
nunda yazılı vesika v 46 lira 35 kurusluk ilk teminat 
makbuz veya mektube beraber 2 l · l-937 per.şembe gü
nü saat M de Daimi ncünıende bulunmalıdırlar. (K) 8 

Kanunlar. Kar aram eler, Ticaret muhadeltr 

Mükerrer Sigorta timatnamelerinin tadili hakkında 
ıararname 

Sigorta ~irketlerinin akdcyleyecekleri sigorta mekadi 
riııden kendi üzerlinde muhafaza ve tasarruf ede

bilecekleri tsamı mübeyyin cetvelJir 

(Evvelki rünkü nüshadan devanı ) 

B Sınıfı 

J - Zirdeki seyrüsef hatlarından birine mensub bil'umum 
vapurlar için: Pake, Fre , Hıdiviyal Meyi, Faberlayn, Yunay· 
ted Stets Şiping Bad, 14iglihe Niderlandişe Slumbut Maçça· 
pij, Doyiçe Levante Lin~ Bayrons Layn. 

2 - Yaşları 20 sene; dun olan ve Loid Britiş Korporeyşin 
Rekors, Veritas Franse, rvejyan, Alman ve İtalyan (Recister· 
Gemi sicili)nde birinci i!".cedc mukayyed bulunan demir ve 
çelikten inşa edilmiş <J bil'uınum vapurlar. O() 17,51W) 
O a 82,::0( .. ) JO 33 •••) 

• - Sınıfı 
l - Seyrisefain İdareı mensup bilumum vapurlar. 
2 Yaşı yirmiden duılan ve (Recister·Geıni sicili)nde mu· 

kayyed bulunmıyan veya ıkayyed olup ta yaşı yirmiden fazla 
bulunan demir ve çelik ımuın v:ıpurlar. yüzde 15(•) yüzde 

83( .. l 15 17( ... , 

nlum de mir ve çelik vapurlar. Yüzde l.>( yuz e 
15 17( .. *J 

E - Sınıfı 

Bilumum ahşap römorkör ve vapurlar. Yüzde 12,50(*) yüıde 
87,50(4 ) 30 55(*• *) 

F Sınıfı 
ık l• na motör ve 

l .. ıman dahilinde i•liyen bilumum ye en 1 mav 
'< nl\ *4 ) 15 lK(ıl<••) 

römorkörle çekilen ıcemiler. Yüzde 10("') yüzde :ru 
G - Sınıfı 

Liman haricinde işliyen bilumum yelkenli mavna motör ve 

1 k· ı uemiler. Yüıde 7,50(*) yüzde U2.50( u ) 
römorkör e çe ı en o 30 371 •* "') 

D - Nakliyat Sigortaları 
İkinci sınıf şirketlerf' mahıuı cetveldır 

A · Sınıfı 

purlar için: 
Meujeri Maritim, Kunar, 

talıarıa l>i Serviçi Martimi 
Layn, Loyd Triyealino, Soçyeta İ· 
yüıde 17,50(*) yüzde 82,50( 9 *) 

30 33(•""'") 
B - Sınıfı 

1. Zirdeki aeyrüsefer hatlarındıın birine menıub bil'umum va· 
purlar için. 

Pake, Fresine, Hıdvia) Meyi, Faber Layn. Yunayted Stetf 
Şiping Bad, Königlihe, Niderlandife Stumbut Maççapij, Doyçe 
l.evante Linyc. Bayrons Layn. 

2. Yaşları yirmi seneden dun olan ve Loyd Brins Korporevşin 
Rekors, Veritas Franı~, Norvejivan, Alman ve ftalyan (Reciller' 
Gemi ıicili)nde birinci derecede mukayyed bulunan demir ve çe· 
tikten inşa edilmiş olan bil'umum vapurlar. yüzde 15(•) 

yüde 85(** ) 15 17("' ·•) 
C • Sınıfı 

1. Leyriaefain İdareaine mensub bil'umum vapurlar. 
2. Yaşı yirmiden dun olan ve (Recister·Gemi sicili) nde mu· 

kayyed bulunmıyan ve ya ınukayyed olup da yaşı yirmiden ful• 
bulunan demir ve çelik bil'umum vapurlar. yüzde 12,50(") 

Yüzde 87,50 • •ı 30 35 
D - Sınıfı 

(Recisl.er Gemi aicili) nde mukayyed olmayıp yaşı yirmideıı 
fazla olan demir ve çelik bil'umum vapurlar. yüzde IOtıl<) 

yüzde 90(.,• 15 18(*u) 
E • Sınıfı 

Hil'umum ahşap vapurlar. yüzde 10 (•)yüzde 90(*•) 15 18(•••) 
F • Sınıfı 

Limanda işliyen bil'umum yalkenli motör, kayık, mavna ve 
römorkör ile çekilen gemiler. Yüzde 10( ) yüzde o c•) 15 18(H") 

G Sınıfı 

Liman haricinde ı,leycn bilumum yelkenli, motör, kayık, ma,•· 
na ve römorkörle çekilen gemiler. Yüzde 7,50('" J yüzde 

92,5o(uJ 30 .nı· ••) 
H - Sınıfı 

Bir şimendifer katarı Yüzde 17,50(•)yüzde82,50 ...,)3033 "'•') 
Kıymet ıeriai 

(Grub) Yüzde 17,50(• J yüzde 

Gemi tekneleri serası 
A - Sınıfı 

Rı,5()(•") 30 33 •••) 

Jngiliz, Fraeıı<:, İtalyan, Norveç ve Alman (Rccister-Gem!. si 
cil)lerinde birinci derecede olarak mukan·ed olan veya yaşları 
yirmiden dun demir ve çelik bilumum vapurlar. Yüzde 17,50(") • 

yüzde 2 50(**) 30 33 •*') 
B - Sınıf 

(Recisler·Gemi sicili)nde birinci derecede olarak mukayyed 
olan ve ynıları yirmiden fazla bulunan bilumum demir ve çelilı 

vapurlar. Yüzde 17,50(*~ yüzde 82,50(*"') 30 33(*• ) 

C-Sınıfl 
(Recister·Gemi sicili) nde birinci derecenin haricinde kalan de· 

recelerde muhayyed olan ve yaşları yirmiden dun bulunan de• 
mir ve çelik vapurlar. Yüzde. 15(*) yüzde 85(0 ) 15 17(*~~) 
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--
O-Sınıfı 

(Recister Gemi sicili) nde birinci derecenin haricin..\e kalan 
derecelerde mukayyed olan ve yaşları yirmiden fazla bulunan 
lıil 'umum demir ve çelik vapurlar. Yüzde 12,50(*) yüzde 

87 ,50(**) 30 35(***) 

E- sınıfı 

Bil'umum ahşap römorkör ve vapurlar. 

İstanbul Ticaret ve Zahire Borsası f ratelli s PERCO 
9-1-1937 

Yüzde 1 O('") yüz.de 
90(**) 15 18(*** ) 

F-Sınıfı 

Liman dahilinde işliyen bil ' urnurn yelkenli , mavna, m~~~~O(*:~ 
römorkörle çekile n geınıler. Yüzde 7,5(~* ) yüıde 

30 37("' 0 ) 

G-Sınıfı 

1 • ı · · de ·1 .. ı·ıyen bil'umum yelkt'nli mavna , motör ve 
4ıman ıarıcın ., "' • 

römorkörle çekilen gemiler. Yüzde 5(*) yüzde H5(** l 15 I~( * ) 

Resmi Gnzcte tarihi 28-12-HHH aayı : 3!~)J 

(*) Şirketin kendi üzerinde muhafaza ve tasarruf edebilece~i 
akıam. 

(*•) Mükerrer sigortaya verilmeıi icabeden ~.ütebaki mi.ktar . 
(*••) Mükerreren sigortalanması ~cabe~cn mut~bakı mıktaı ın 

M· ıı· R - ·ı· A Ş' rketine verılınesı mecburı olan kısmı. 
ı ı ea!'luranı • . ı 

(Bitti) 

PİYASA HABERLERİ 

Almanynda iktisadi vaziyet 
I.ondrada çıkan " Ekonomist,, 

ten: 
Alınanyanın 4 ıenelik prog- 1 

ramı ve bununla beraber _ yü: 
rüyen yiyecek maddeler muşku· 1 
latı, hükumetin ham maddeler, 1 
amele. ecnebi parası ve fiyat- 1 
lar sahasında bir çok nizamlar \ 
ve tahditler yapmasına sebep 
oluyor. 
Kumpanyaların raporlarından 

anlaşıldığına göre Almanyada 
demir, çelik, çimento istihala· 
tını yukarı çıkarmak imkanı 

yoktur. Almanyada bugün bir 
ayda çimento istihsalatı 1200000 
tonu bulmaktadır. Bu miktarın 
istihsal imkanı azamisini gös· 
termeıine karşı, bilhassa oto
mobil yolları için çimento ihti
yacı gittikce artmaktadır. Diğer 
taraftan otomobil yollarının ya· 
pılmasına verilen ehemmivet. 
ziraatle uğra,an bir çok halkı 

tutmak için başka taraflarda 

tedbirler almak lazım ııelınek· 

tedir. 

Yukarıki tafsilat, Almanyada 

bugün yiyecek maddeler fiyat· 

larının indirilmesi , hiç olmazsa· 

istikrar ettirilmesi için sarfedi

len mesaiyi kısmen izaha hiz · 

met eyler. Birinci müstahsiller 

için yiyecek maddeler fiyatla· 

rının indirilmesi mümkün olma

dığından yük olduğu gibi pe· 

rakende ve toptan satıcıların 

omuzuna binecektir. Fiyat had· 

lerini aşıranlara , ihtikar ya

panlara karşı çok şiddetli ted· 
birler alınmış bul un maktadır. 

"İmparatorluk fiyat komi ıer· 

liği ,, ofisisin açılmasile muhte-

kirler için bir inci olarak "hi· 

de-matı cıııkkıt_ "'"-""' ~- ı "' 
miştir, Bu gibi fiilerin muha4 

kemesi "Millete ve Devlete kar· 

İthalat : 
Buğday 510 çavdar tıO arpa 45 yapak 4 1 2 mısır 45 bulgur - yulaf - nohut -
fa'lulye 62 1 2 susam 2H 3 4 un - tiftik 8 3 4 iç badem- mercimek 12 1 4 kepek -
kuşyemi-p~mukyağı - zeytinyağı 71 1 2 pamuk susam yağı- B. peynir 3 4 
iç ceviz 2 iç fındık 16 Haşaş tohumu 30 haşaş yağı 1 ton afyon - kilo 
\:akal - kedi - kunduz - ıan.ııar - tavşan - tilk i - varşak - zerdeva 
- adet. 

İhracat : 

2- Salıılar ~ 

Buğday 

razmol 
ıanıar -

arpa - yapak- fındık 22 1 2 ketentohumu- iç ceviz 21 tiftik 9 3 .ı 
Fa.ulye 15 1 4 yapak ton. 

zerdeva - tilki - varşak çakal adet 

Buğday yumuşak kiloıu h kurut 17 1 2paradan- paraya kadar 
n aıerl 

Arpa 
Kızılca 

Çavdar 
Burçak 
Mısır Beyaz 
Mısır ıarı 

Nohut Natürel 
Susam 
Yulaf 

" 
" 
" 
,, 
" ,, 
" ,, 

,, 
Fındık içi 11 

Beyaz peynir ., 
Tiftik mal ,, 
Yapak Anadol 11 

11 Bursa ,, 
,, Diyarbekir ,, 

Zeytinyağı yemeklik kiloıu 
Sansar derisi çifti 
Zerdeva ,, 

3- Telgraflar 9 1 937 
" 

6 
5 

5 
70 
41 

" 35 n () kuru' 37 1 2 
n 

" ,, 

,, 
" kuruştan 

kuruş 
,, 2 1 2 

" 10 

,, 

.. 
,, 

• 

,, 7 paradan 
,, 

5 5 

kuruşa 

k. 

- k . 

kuruttan - kuruta kadar 

" 
" 
" " " ,, 

" 
" 

" 

,, 

" 

" 
" 

" 

" 
" 

" 

" 

" ,, 
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,, keten tohumlu ., ,, ,, 
Anvers Arpa Lehistan ,, Şubııt ,, 
Liverpul Buğday Mart ,, 
Şikago ,, Harb inler ,, Mayıs ,, 
Vinipek ,, Maniloba ,, ,, 
Hamburg İç Fındık Giresun derhd tahmil 

,, 
" 

,, Levan " ,. 

tonu 12 Ster . 1 1 2Şi. ,, 7 ,, 52 ,, 
100 kilosu 119 B. Frank ,, ;) ,, 05 ,, 
lOOlibresi 9Şi.lll'1P .,, (;,, 85" 
Buşeli 132 1 8 sent " 6 ,, 11 ,, 

" 127 1 8 " " 5 ,, 88 " 
100 ki '.osu 156 R. Mark ,, 78 ,, 98 ,, 

" 1.35 ,, " 78 " 46 .. 

İstanbul Ticaret ve Zahire Borsasında Muamele Gören Maddeler. -

" 

Afyon, Araşit yağı, arpa , A?deriııi , Ayçiçeği yağı, Badem, Bakla, Bezelye, Börülce, Buğday, 
Bulgur, Burçak, Ceviz , Çavdar, Darı , Fasulye, rındık, Haşhaş tohumu, Haşha~ yağı , İpek, İrmik, 
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 /--------:·---:·-=..-~-,~-:-~-·-~ __ _ 

Galata Gümrükleri karşısında 

Hüdavendigar Han. 

Telefon: 44792 

Amıterdam - Kompani Roıal 

Neerlandeı dö Navigaayon a 
vapör Anvcra , Rotterdam, A
mıterdam ve Hamburg için ya· 
kında hareket. 

CERES yük alır (;.10 2ci ki. 

CALIPSON ,, 13 lü ,, 

Ncerlandez kompanyasının 

nehri vapurları limanlar i ;in 
hususi ve ecri aefcrler . 

Bütün limanlar için Neer· 
landcz Kumpanya11 ile anlaşıl · 
mak ıuretile bütün dünya li· 
manları için dotru 

tolar veri lir. 
!:on,imen· 

iTHALAT SER visı 

Burgaz, Varna, Köıtence 

hareket. 

için 

CALlPSO 
HERKULES 

13 'lci kin . 
20 ,, 

ıtalyan Seyahat Kumpanyası 

Dünya seyahat tetkilitı 
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 
da FRA TELLi SPERCO 
ne:ıdinde C. 1. T. ye müra· 

ı-aat olunur. 

yol ameleliğine se~ketmiştir · 
Almanya hükumetı. devlet. 
programının ilerlemesine manı 
olacak her türlü inşaat ve haf- \ 
riyat i~lerini meneylemek ıa\i · 
hiyetini bütün belediyelere ver- \ 
nıiştir. 

şı irtikap olunan cürümlerin 
şiddetle tecziyesi ., için. rn:u 
senesinde açılan "husuıı mah· 
kemcler,, de yapılacaktır. 

Sahibi: •· TEZEL ıB-o_r_ı_a __ P_a_r_a_ı_ı ____________ __ Nippon Yusen Kaisah 

Teşrinisani içinde Almanya 1 
hükumeti ecnebi şanjı ve ec· 
nebi ticaretine ait bir takım 
tahdidat ilan elıniştir Heyeti 
umumiyesile ticaret ve para iş· 
leri daha sert yollara tibi e · \ 
dilmiş buiunuyor. Halkın elin· \ 
de olup iki marktan fa:ı:la kıy· 1

\ 

meti olan bütün ecnebi para-

ları hükumete teslim olunacak- 1\ 
tar. Yabancı memleketlerle o · 
lan ticarette 50'000 rayşmark
tan aşağı kıymetteki bütün la· \ 
ka!'I muameleleri yasak edilmiş· 
tir. 

Zeytinciler hakkında 
kararlar 

İzmir Ziraat mektebi müdürü 
Hilmi Oınay, Vekaletçe Anka· 
raya davet edilmi!ltir. Bu da· 
vet, yeni ıirai hareketlerle ala· 

kadar görülmektedir. . 
İzmir piyasasında dolaşan~ hır 

habere göre, geçenlerde Ze~-
t. '\er kon -'resinde alınan mu· 
ancı b 1• ' h 

him kararlar bir kanu'nl atıf a-

h l'nde Meclise verı ere ır. 
!'ı a ı . . k. 
Memlekette zeytinciliğın ın ı -

f istihsalat ve ihracatın 
şa ına , k 
artma<ıına, daha doğru~u gere 
teknik, gerekse iktisadı bakı~
dan Türkiyede mevcud ıeytın· 
cilik kabilyelinin ileri götürül· 
mesine çalışılacaktır. 

Bu gün Ankarada Ziraat Ve· 
kilinin de iştirakile bir toplan• 

Fiyatları yükıc\tmemek için 
bütün gayretler aarf olunuyor; 
likin ıon müıtehlik nazarı iti· 
bara alındığı taktırde, bu bu 
ıuıta tam bir muvaffakiyel el· 
de edilmediği gibi tüccar üze· 
rine de tahammül olunmaz güç
lükler yükletilmi,tir. Bir takım 
reımi beyanattan hele banka
ların raporlarındaıı an \aşıldığı· 
nll göre ham maddelerin pek 
yüksek olan istihsal maliyetle· 
ri daima fiatları yükseltmiyc 

lı yapılıtcağı ve bu mesele~.in 
de tekrar konuşulacağı soy
leniyor. Türkiyenin muhtelif ı 
yerlerindeki ıiraat m üteh~se~ı- \ 
ları bu içtimaa davet edılmış-

\erdir. 

aik bulunmakta, fiyatları aşağı 

Yılbaşı Piyangosunda Kazanmıyanlara: 

15,400 lira ikramiyeli 

Türk Maarif Cemiyeti Eşya Piyangosundan bir 

bilet alarak taliinizi deneyiniz 
S . s·ı· Piyango Bayilerile Cemiyetin 
alış yerı ı umum d k' .1• 

yeni Postahane karşısındaki Erzurum l lanın a ı ı an 

bürosudur. "34•• 
5 

\ 

iıtanbul, Galata, Malımudiyeddeıi Çil atmaca Sok. N. 9 

Muhtelif beygir kuvvetindullanılmı~ motörler ve 
lokomotifler_satılır ve ır, asri artiziyen kuyu 

takımları a ve tesis\lernevi makinalar. 
Deniz kara ve gazojen örleri. Muhtelif buhar 

kazan vıkineleri 

ı .Stt!rllıı 
1 1 J ı.>laı 

2tJ Fransız Fr. 
2~l Lırr•t 

2u Belçık l'r 

~O Drahmi 

~O l svıçre ı r 

2o J ev.ı 
1 l•lorııı 

20 (ek J,romı 

1 A\·u ~tur~a ~I 

ı \ fark 

1 Zlotı 

1 Peııgıı 

2tı Lcv.ı 

:?ıJ lıımır 

Alı: 

61~.-
122, 
114 
120, 

2, 

Hı, 

5G5,-
20, 

t)~~.-

7li, 

2•1, 

2.5, 

:..11,-
2il, 

1:.-!, 

4 ' 
:ro, 

SANTREFUJ ıUMBALAR 

2u 1 ,.e~· kronu 

1 1 urk altını llt:.ıfı,-
1 Banknot Uı. ıı . ~~-ı. 

Değirmen teail taahhut edilir. 

Müessesatı ~ariyeniıı 
Ehemmiy4 Nazarı 

Dikkte 
ı ile .. 

Seneba('ının yak aşması muessesatın ya-

pacakları" senelik . ilan ~~lerinde HABER ve 
KUR UN gazetelerıne verıl~?larm yalnız Servi

simiz tarafından yaptırılacP•l.vasıta ilan alınmı· 
yacağı alakadar müessesel'ldıden göz önünde 
bulundurmalarını dileriz. 

Vakı·>Paganda 
isi 

Çekler 

Londra 
Nev ) ork 
Par is 
Milaııo 
Brukı;el 
Atfna 
C'ene\re 
Sotya 
AmsterJaın 
i'raı: 

Yt) ana 

.\l adrıd 

Uerlın 

. \ ar50\ict 
Budııpeşt 

Hukreş 

Bclgrad 

Yokoham ı 

Mo ıı;kova 

Sıokholm ı._ _____ l ----a 
Esham 

~---------------f'-------------- 1 ~ığı yer: ARTUN Baaımevi 1 .ıslan •;ıınenıo İmtiyaz ıahibi ve yazı işleri 
Diı·ektöı ü: hmail Girit alata Billur ıokai< No, 10 Merkez Bankası 

Açılış 

tilt', 
0,7U:ıi 

17,ıJı:m 
ı:ı,01.1 7 
4,7130 
,85 

3,45\ıo 
f4, 725 
l ,4!)1U 

:!2,716 

4,fi525 

i'.581~ 

ı ,u7o7 

4,20i'5 
4,4i 

IO ,4142 
34,.,66.'5 

2,7987 

Açı lış 

IS,25 

P3, 

Satı~ 

(i22 
12Cı, 
117 
125, -
8.'i,-

23,-
575,
ı:ı, 

r.6, -
80, 

ıa. 

~. -
22 
2.1 

14,

r.2. 
:ı~.-

IOi.lG, -

:!45, 

Kapanış 

fil • 51.J 
0,7\1~0 

17,0.\ 
ıo,usııı 

4,7J 
,27tiU 

3,442.'1 
lt,\' 6 72... 

1, ,, 

::ı-J,(\900 

4,H490 

1,ü741 

4,203i' 
4,·H62 

1 • !t'l75 

34,4J82 

~.791'ı3 

25, 
:ı, l:luO 

l\ııpa n ış 

rn.~o 

93 

JAPON VAPUR KUMPANYASI 

Yokohama, Kobe, Singapur, 
Colombo, Süveyiş, Port·Said, 
Beyrut ve lstanbul limanları 
ara11nda doğru seferler: 

Pire, Marsilya, Valanaiya, Li
verpool için Hareket 

(do~ru ve aktarmaaıı) 

DAKAR MARU 

DELEGOA MARU 

VURTTAş 

18 2ci kin ' 

18 " 

Türk parası , kaya 

gibi sağlam duru· 

yor. 

En emin tasarruf 

parası, Türk pa

rasıdır. 

Ulusal Ekonomi 

ve 

Arttırma kurumu 

t
MfJ\tMr.uı 'HNhe l<UL\NllMI~ 

llCll:f PİYANOLAR 

ı\\'RllP,\ P,\SAJİ ,178e)ogıu İ~IANBUL 
--- - ~ 



ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 
6 

12 

MOIS Ptra. 450 

" 
" 

" 
" 

850 
1500 

Etranger: 12 aois Ptr1. 2700 

Le No. Ptrs. 5 
Pour la Publicite ı•adre11er 

iı l' Adminiıtration 

1 ere Annee No. 245 

•• 
MUNAKASA 

GAZETESİ 

Journal Quotidien des Adjudications 

LUNDI 

Tableau Synoptique des Adjudications 

Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 
Construction- Reparation

T ra v aux Publics - Materiel de 
1 

Construction - Cartogra phie 

ip . ı Caut ı Genre ' rıx est. p d' d' d' rov. a ıu ıc 
Lieu d' adj udication. 

j Con truclion d'un baliment poıır le la- 30000 - 2:250 - Pli cach. D~p. Conııt. Min . Trav. Publicı. 
bor::ıtoire de microscopie (u l'ln~· 
truction Arricole Sup~rieur} calı. 

! eh. L. 1,5). 
Construction ıl'une n'aison pour l'c· 

li tude du Tabll· a Maltepe (cah. eh. 
P. 96). 

j Construction d'un mur de soutf.nement 
sur la roule Beykoz~Bozlıan~ (aj.). 

Reparation des ı~talıles de la caserne 

de Rami (aj.). 

Produits Chimiqucs et 
Pharmaceutiques - lnstruments 
Sanitaires-F ourniture pour Hôp. 

1 Mcdica ments et materiel sanitaire pr. 
les dispenuires. 

1 
1 

19171 05 1437 83 .. 

991 74 74 38 Gre iı ire 

4118 1'2 309 ,. 

2875 - ?.15 63 Publique 

, _______________ ---- --- ----

1 Hahillement - Chaussures 
Tissus - Cuirs. 

J olle pour envelopp"r les lits : 38000 
metres- hl. pour sacs iı habits : 

l 9600 metres. 
'l Etoffc pour costume d'hiver : 70-85000 

metres- ld. pour capote : 30-40000 
j metre!'l (cah. eh. L. 17,90). 
1 Etoff e pour habit : 460 metres (ecole 

Normale pour garçons Istanbul. 
Confection de 205 costumes (m~me 

ecole). 

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

Fil mou galvanise : (3 mm. - 1 C:re 
cıualite· double) : 65( O kilos- lıo · 

lateurs avec crochets : 3000 pieces 

-~ -
17328 1299 60 Pli cach. 

L? ,8et3lem 13 . 50 
et 7250 

L.4,25 lam 146 62 Publique 

P.6,85la p. 105 3'2 .. 

113 - Publique 

Com.Ach.Econom.Monop. K.tıche . 

Com. Perm. Municipalit~ lstanbul. 

Coaı. Aclı. Comrn. lst. Find)kli. 

Com. Perm. Municipılite lıtan bul. 

Com . Aclı lntend. lıt. Tophane. 

Com.Ach.AnkaraComm.GGendarm. 

ComptaLilite Lycees lıtanbul. 

" 

Kaymakamat d 'Akhiuar. 

Cahier des Charges -, 

-

Dir . Econom. Municipalite lııtanl.ıul. 

-

Dır. Econom. Municipalite lstanbul. 

~ --
Date l 

1 

29-1 -37 

28-1-37 

14-1-37 

14- 1 -37 

27-1-37 

28-1-37 

1-2-37 

26-1-37 

26-1-37 

-

Heure 
1 

1 

\ 

ADMINISTRA't JUl'ı 

Yo1rhourtchou H::r. 
ler Eta1re, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

Telefone: 42425 

Boite Po.tale N. 1261 

Adre11e Telearaphique: 

lıtanbıal - MÜNAKASA 

11 JANVIER 19.~7 

A NOS LECTEURS 

-

l'uıır Jadlila /es f't•clıt•rdıes. rıuııs 

c·oı11111t·11rons. ıi ıııilı/İt'r, ıi parlir el' aııju11r
c/' Jıui en de/ıors le lahfra11 sy1101ıliıı11e ri-ı·ofl
tn·. wu· lis/t'. C'lıruıwloyi<ıue cles ı11Uııdinı

li1111s. ııui clevrrınl u110İr licu dans /es lroİ:i 

J<>llrs </llİ ~11iııe11/. 

1 

15 - -----------------------------------------

15 

14 -
1 

15 

14 

15 30 

l 
1 

10 - 1 

10 30 

11 -

15 -

' 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les trois jours a suivants) 

Mardi, 12 Janvier 1937 

Lunefüı pour la neige: 15000 p. (Ministt>re Defense Na· 
tionale). 

Mat~rid pour installation tı~lt-pbonique (Vilayet de Sey-
han). 

Amidon : 15000 kilos Adminiıtration dcs ~lonopoleı). 
Car<liff : 1500 tonnes lMıniııtı:re Defenae Nationale). 
Foin (Konia ı. 
Avoine (Vilaye' Sivaa). 
Macaroni (KirldarC:li. 

Mercredi 13 Janvier 1937 

Chaux vive: 100 tonnes (Chemins de Fer Etat). 
Cuivre et acier Articles en verro et caoutchouc pour 

laboratoire (Ecole Superieure des lngenieurs). 
Mazout: '.H tonne! (Administration deı Monopoleıı). 

Benzine : 3000 litres (Minislı~re Agriculture). 
Prnuİ.,İnnG rı.ı,;";t,.I R .. lg-••A. •• Cl.ıolılı) , 

Riı. (Sl'lımie). 

Gruau ı Kirklartili). 

Jeudi 14 Janvier 1937 

Medicaments ol materiel sanitaire : 99 lotı (Vilayet 
Tchankıri). 

Inotruments et appareils medicaux· mathiel pour Roent· 
gen (Municipalite lıtanbul). 

Roues-rails-tamponı (Bassin lıouiller Ereglıli ). 
Plom b pour wagons ( Cheıııins de Fer Etat). 
Voitureı 10 pieces- Fil d~ fer Q tonnes (Adminiııtrati on 

deı Monopoles). 

Tronc·s de noyer 1000 m3 (Fabrique Militaire). 
~apıules pour recipient d'eau (Municipalite d'lstanbul). 
1 ransports (F abrique sucre, T ache Han No 44). 
Haricots ( Kirklar~li). 
Farine (Vi1e). 
Avoine: 2 lotı (Tchanakkale). 
Or~e (lntendance Ankara). 

--------------~~-~---~~-- -~~·--~---~·-~---~----~------~ ~~-~-~~..._~~-~~------------·~-~-ı lndustrie - Finances • Commerce 

Bois de Construction
Planches, Potcaux ete 

Traverses normales en bois de hetre : 
16000 picces (iı couper dans la fo. 
rtt de Abaıa·Kouxdaglıi ou d'untı 
forct iıı contrat prive). 

23200 - 1740 Pli cachete D~p. Mareriel Min. Trav. Publicı. 26- 1-37 

Une Societe a achete 600 tonnes de ble 

Leı SociHes Hrangt:re. ne pouvant payer leı divi· 
1 dende. et l'interet a l ' etranaer qu•en exportant ceı 

15 _ marchandises de Turquie, une de ceı Societcı vient 
d 'acheter a la Banque Agricole, au prix de 8 piaatres 
et demie le kilo, 600 tonneı de ble fob Derince. 

r La nouvelle a donnc de l'animation au marche· 
1 une centaine de wagons arrives aamedi n'onl pu tou; 

--------------------•---Mı----·•-------·-------------------- _____ 1 ___ 
1
1 Ctre vendus la bar?que ayant abıorbe cette demande 
1 dt> 600 tonneı. Cependant la cote n'a pu baiue. Du 

Divers 

Grilles en boi!t : 500 pieces 
· Cbaudı ere : 1 piece (aj .). 

T cntes : 30 pit:ceıı. 

) 

500 - Gre a gre 

1710 - 1~8 ~5 Publique 

Adm. Exploitation Port-lstlnbul. 
Municipalite de Zili!. 
Com. A ch. Dtr. PTT. l.tınbul. 

15-1-37 
14-1-37 

25· 1-37 

1 ble a 15 pour cent de ıei1rle • meme atteint le prix 
de 6 ptrs 30 paras. 

Les venleı conıenties par la banque devant exer· 

10 - 1 

cer une influence en Anatolie au11i, eeux deı culti· 
vateura qui pouedent encore dea llockı y auront 
quelque profit. - -. 

15 30 

ıı..-----------1------------..... 

1 

' 1 

GRAND COFFRE-FORT VIENNOIS, 
INCOMBUSTIBLE 

A vendre d 'Occasion 
S'adreaser: OkdjiJar bachi, No. 89 

Bayaıid. İatanbul 

!1-------------------------------


