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, GAZETESİ 
Hergiin çıkar iktisadi, ni ve ticari gazetedir 

CUMA 

.----------------------------------------~ iÇiNDEKiLER: 1 

a) Münaka salar 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

2 İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

3 Matbaa iş iri - Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 
4 Elektrik-Havagazı-Kalorifer tesisat ve Malzemesi 

5 Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

6 - Nakliyat Boşaltma - yükletme v. s. 

7 Mahrukat, Benzin, Makine yağları v. s. 
8 Müteferrik 

b) Müzayedeler 
1 Müteferrik: 
2 Emlak 

a) MÜNAKASALAR 

ı 3-Matbaa i~leri, l(ırtasiye,azıhane M~lzemesi 

• * • 
Konservatuvar için 1000 te armoni kitabı alınacak

tır. Bak: İstanbul Belediyesi iHarına. 

4-Elektrik, Havagazı, KaJorer Tesisat ve Malzeme 

Milli Müdafaa Vekaleti Saialma Komisyonundan: 
1 Elekt ·k "l rı o çme aletlerine tıp çıkm'.ldığından yeniden pa-

zarlıkla eksiltmeye konmuştur. · 

2- Tahmin edilen bedeli 250lira olup ilk tenıinat paraııı 
187 liradır. 

3- İhalesi 22·1-937 cuma gün~a<ct 11 dedir. 
4 . Pazarlığa gireceklerin 24f.l(sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerınde istenilen belgeler ile biikte ihale 8 ün ve ıa tinde M. 
M. Vekaleti satınalma komisyonuı gelmeleri. 

--------.................... ____ _ 
5-·Mensucat - Elbise - K l ç 

~-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Vize Satınalma Komisyonundan: 

1- Eksiltmede olan işler: Pınarhisa~m 280 ton yulaf, 
Demirköyün 8000 kilo kışlık sebzesi, 

~- Yulafın kapalı zarfla, sebze açık eksiltme ı'l d' 
J Y e Jr. 

- ulafın bedeli 16,800, sebzenin 360 liradır. 
4 : uJafm Hk teminatı f 260, sebzenin 22 Hradır. 
5 - ikisinin ihalesi de 21 - 1 .. 937 perşembe .. .. t 

15 dedir. gunu saa 

6- Şartnameler her gün arzu edenlere Vi:ze sahnal
ma komisyonunda gösterilmektedir. 

Sclimiye Askeri Satınalma Komisyonundan: 

1- Evvelce kapalı zarfla eksiltmesi yapılan pirincin eksiltme
si 13-1-937 çarşamba günü saat 14 de Selimiye satınalma komis· 
yonunda yapılacaktır. Pirinç 39000 kilo olup bedeli muhammeni 
9067 lira 50 kuruştur. 

2 İlk teminatı 680 lira 07 kuruştur. 
3- Ekslltme açık eksiltme sureti1e olacaktır. 
4 Ekıiltmiye ıirt.cekler Resmi vesaik ibru etmeleri meş-

ruttur. Aksi takdirde iştirak edemezler . 
5- Şartname hergün komiıyonda ıörülebilir. 

2-lnşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

İstanbul Belediyesinden: 

Keşif bedeli J I08 Iıra 30 kuruş olan Kadı~öy ile Hay .. 
darpaşa arasındaki yeni yapılan rıhtım tahkımatı açık 
eksiltmeye konulmuştur. Keşif ~vrak~ ve şartnamesi leva· 
zun müdürlüğünde görülebilir. lsteklıler 2490 N. lı ka-

nunda yazılı vesika ve 83 lira 12 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 25-1 -937 pazartesi günü 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (M) 

Ankara Valiliğinden: 

Çubuk Baraj yolunun mebdeinden altıncı kilometroya kadar par
ke taşla kaplaması -1-1-937 de ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf· 
la eksiltmiye konmuş, vakti muayyeninde gelen isteklilerin 
teklifalları layık had görülmediğinden me~kıir işin arttır

ma ve ekıiltme kanununun 40 ıncı maddesinin ilk fıkruına tev
fikan 25· l ·937 günü saat 15 te ihalesi yapılmak üzere yeniden 
kapalı zarf usulile ehsiltmiye konulmuştur . Keşif bedeli 27150 
liradan ibaret }:ulunan bu iş için isteklilerin 2036 lira 25 kuruş 
teminat mektubu, Ticaret Odası vesikası ve Nafıa Vekaletinden 
alınmış 937 senesine aid müteahhidlik veaikasile birlikte 25-1-937 
2Ünü saat 14 e kadar Eksiltme Komiıyonu Reisl!ğ'ine vermeleri. 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatının Nafıa Müdürlütünden 125 
kuruş mukabılinde verilcce~i ilin olunur. 

Floryada soyunma gardroplarınm arkasına asfalt yol 
Yapılacaktır. Bak: İ.11lanbul Belediy~&i ilanlaruıa. 

un ura- amaş1r v.s. 

Aukara Emdiyet NüJürlüğünden: 

Beher t ı:ımııa 
Mikdarı tahmin eJileıı fiat teminat 

Cinsi d d a e Lira [uruş Lira Kuruş 

1 

Siy il e~bise 183 takını 20 27 .ı 50 

IhaJe günü: 20-f-937 çarşamba günü saat 15 de 

1 
Yukarda mikdarı yazdı elbise 4- 1-9J7 tarihine kadar 

5 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin yu-

~~r~~~ ;~z~·h• .. g~?- -~e. saatte kanuni belgclt-rile birlikte 

Milli Müdafaa Vekaleti Satıııalma Komisyonundan: 

1- 120') metre gedikli erbaşlar için kışlık elbiselik kuma,a 
talip çıkmadığından yeniden pazarlıkla ekıiltmiye konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 7800 lira olup ilk teminat pardsı 
585 liradır. 

3 İhalesi 23-1-937 cumartesi günü saat IO dadır . 
4- Eks iltmiye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3üncü 

maddelerinde yazılı bclgelerile birlikte ihale gi.in ve saatinde M. 
M. V. satınalma komisyonunda bulunmaları . 

• * • 

12-1-937 salı giinü saat 11 de ihale edilecegi ilin edilen iki 
milyon makaranın ihalesi 30-1-937 cumarteai günü aaat l ide ya
pılacaktır. Taliblerin buna göre hareket etmeleri. 

6- Nakliyat: Boşaltma -Yükletme v.s 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden: 

1937 senesi içinde İstanbuldan fabrikalarımıza ve mütekabilen 
gönderilecek muhtelif cins eşyamn nakliy ... i kapalı zarfla müna· 
kasaııı ve isteklisine ihalesi yapılacaktır. 

Şartname parasız olarak İsianbul Bahçekapı Taş handa şeker 
bürosu tarafından verilir. 

Teklifler en geç 18 son kanun 1937 tarihine raslıyan pazartesi 
günü saat l6 ya kadar Bahçekapı Taş han 4 l N. ya verilmeleri. 

7 - Mahrukat - Benzin ~ Makine yağları ve saire 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum Müdürlüğünden: 

Muhammen bedeli 36742,50 lira olan 8165 ton linyit kömürü 
26-1-937 sah günü aaat 16da kapalı zarf usulile Ankarada İdare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek iıtiyenlerin 2755,60 liralık muvakkat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları , Reımi Gazetenin 7-5-936 gün ve 3297 
numaralı• nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmış veıika ve tekliflerini ayni gün aaat 15 e kad>ır Komiı· 
yon Reiıligine vermeler i lizımdır. 

Şartnameler 18-4 kuruşa Ankara ve Haydarpa ş a vunelerind~ 
satılmaktadır . 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

1- Veaalet ihtiyacı için 500 litre otomobil benzini 
, pazarlıkla satm alınacaktır. Pazarlığa girmek istiyenlerin 

9. 1.937 cumartesi günü saat 11 de M. M. V. satınalma 
komisyonuna gelmeleri. 

İDAREHANE : 
Y oğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLAR! 
idarehanemizde görüşülur 

Telegr. : İst. MÜNAKASA 
Telefon : 42425 

Posta kutusu N. 1261 

8 İkinci kanun 1937 

• • • 
1 - Hepsine biçilen ederi 1607,5 lira olan 500:> litre oto berı • 

zini ila 300 litre mobil oil A ve 150 litre mobil oil C motör 
yağları açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Şartnamesini almak ve görmek istiyenlerin her gün ko-
misyona g~lmeleri. 

3- ~Ik teminat miktarı 120 lira 57 kuruştur. 
4- ihalesi 211 ·937 perşembe günü saat 11 dedir. 
5 - Ekıiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde yazıh vesikaları ilk teminattan ile birlilde ve 
ihale saatinde M. M. V. SA. Kol na gelmeleri. 

8-Miiteferrik 

Devlet Demiryol 'arı ve Limanlan İşletme 

Umum İdaresinden: 

Muhammen bedeli 65.l lira 25 kuruş olan 19500 adet muhtelif 
ebatta amyao t lı bakır rondela 25-1 937 pazartesi günü saat IOda 
Haydarpaşada gar binası dahilindeki 1 inci işletme Komisyon~ 
tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. Bu işe girmek İl· 
tiyenlerin 49 liralık muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiği 
veı.aikle eksiltme günü saatine t, adar komisyona müracaatları la
ıı:ımdır . 

Bu i .ş e ait şartnameler komisyondan paras12 olarak verilmek· 
' tedir. 

- e: 

b) M Ü Z A V E D E L E R 

İstanbul Defterdarlığından: 

Ayasofyada Sultanahmet çeşmesi arkasında yanmış Adliye 
sarayı bahçesindeki deppoyda saklı ve içinde kıymetli parçalar 
bulunan 173 parça halı, kilim ve benzeri 715 lira muhammen be
del üzerinden arttırma usulile satılacaktır. İsteklilerin ve tediye 
şeraitini Öğrenmek isliyenlerin 18 1-937 pazartesi günü saat 14 
te yüzde 7,5 pey akçelerile Milli Enılak Müdürlüğünde toplanan 
komisyona müracaatleri. 

Devlet Basımevi Direktörlüjtünden: 

Devlet Basımevinin bir yıl içinde birikecek 100 ton kadar 5 
santimden aşağı endeki kırpıntı kağıdlarının 6-1-937 çarşamba 
günü saat 15 te yapılan açık arttırmasında isteklilerin vermiş ol· 
dukları fiat layık hadde görülmediğinden bu açık arttırmanın 
18-1·937 pazarteıi günü ıaat 15 e tali 'c edildiği ilan olunur. 

2-Emlak 

İstanbul Defterdarlığından: 

Cins ve mevkii Muhammen 
kirası kira 
Lira müddeti 

Tophanede: eski Topcular yeni Necati bey cad. 
Kışla altında 345 No.lı dükkan 370 

Aynı caddede askeri Dikimevi altında 391No.lı 
2 yıl 

" 

dükkan 36 
Sultanahmet: Oivanyolu caddesinde Sıhhiye 

Müzesi altında E. 150 yeni 136 No.h dükkan 180 
Kumkapıda: Kürkçü başı Süleymanağa mahal. 

Kumkapı iskele caddesinde 7 numaralı ahşap 
dükkan 96 

Boğaziçinde: Balta limanında Salıncaklı Tar-
2 " 

2 yıl 

la namile anılan 9800 metre murabbaı tarla 157 3 ,, 
Aynı yerde Fıttıklı tarlanın bitişiğinde tek ser-

vi tarla namile anılan 4812.5 metre murabbaı tarla ~2 3 ,, 
Aynı yerde Fıstıklı tarla namile anılan 11375 

metre murabbaı tarla 87 3 ., 
Aynı yerde polis mtltekaidi Zihninin evi arka· 

sındaki 16650 metre murabbaı tarla 109 3 ,, 
Şişlide Etfal hastahanesi arkasında Ayazma· 

dere mevkiiode Balmumucu çiftliği müştemila · 
tından içinue kulubeai bulunan 4286 metre mu-
rabbaı tarla. HO 3 ,, 

Yukarıda cins ve mevkileri yazılı yerler hizalarındaki kira ve 
müddetler üzerinden açık arttırma usulile kiraya verilecektir. İs
teklilerin ve tediye şeraitini öğrenmek İ&tiyenlerin 18-1-937 pa
zartesi günü aaat 14 te yüzde 7,5 key akçelerile Milli Emlak Mü
dürlüğünde toplanan komisyona i elmeleri. 



Sayfa 2 
!\\KASA GAZEl ESİ 

8 İkinci Kanun 

J İstanbul Defterdarlığından: 1 Kadiköy Hasa;a mahallesi eski Faik 
bey, . Kurbağalıdere sokağı 
eski :1. yeni 4 harita numa
ralı ~7 metre murabbaı dük· 
kan ~sı. 

ıl İnhisarlar U. Müdürlüğünden~\ 
Feri köy 

Peri köy 

Feriköy 

Feriköy 

Büyükçarşı 

Çelebioğlu 

Kiitipkasım 

Katipkasım 

Üsküdar 

Katipkasım 

Üsküdar 

Üsküdar 

Balnt 

Üsküdar 

Balat 

Feriköy 

Koca M. paşa 

Büyükçarşı 

Kadıköy 

Kumkapı 

Çadırcı 

Üsküdar 

Kadıköy 

Kadıköy 

Kadıköy 

Kadıköy 

Kadiköy 

İkinci kısım Çifte cevizler so. eski 
78 sayılı 2104 metre murabbaı 
arsanın tamamı. 

İkinci kısım Haso sokağı eski 3 
sayılı 965,50 metre murabbaı 
arsanın 2 3 payı. 

İkinci kısım Haso sokağı eski 5 
sayılı arsanın tamamı 

İkinci kısım Haso sokağı ve ha· 
nım oglu sokağı eski 30-35 sa
yılı 642,50 metre murabbaı ar-
sanın 2 3 payı 

Kazazlar orta sokağı yeni 5 sa
yılı dükkanın tamamı 

Alaettin mahallesinin yeni cami 
caddesinde t:ski 5 l-51 Müker· 
rer yeni 4 l ·45·45 1 sayılı altın
da iki dükkanı olan . Makulyan 
hanının 16 144 payı. 

Mahallesi Kumsal sokağı E. 100 
yeni 209 sayılı 48 metre murab· 
baı arsanın tamamı. 

Mahallesi Kumsal sokak es. 108 
yeni 205 sayılı 21,50 metre mu . 
rabbaı arsaııın tamamı. 

İcadiye mahallesi Hamamcı başı 
So. eski 3, yeni 5 7 sayılı ar.sa· 
nın tamamı. 

Mahallesi Kumsal sokağı eski 
11 O, yeni 203 sayılı 16,50 met· 
re murabbaı arsanın tamamı. 

Selami ali mahallesi Eski Kese· 
d Kirkor sokağı eski ,l 3 M. 
yeni 3-5 sayılı maa bahçe ve 
arsa evin tamamı 

Selami ali mahallesi Gemici 0-
hannes sokağı eski 15, yeni 17 
sayılı evin 1 2 payı. 

Hacı İsa mahallesi Yoğurthane 
sokağı eski 30 M. Y. 41 sayılı 
evin 3 16 payı mübadil vesika· 
sile. 

lcadiye mahalfesi Müneccim başı 
yeni 58 sayılı evin 1 4 payı 

l hzır çavuş mahallesi yeni cadde 
eskı 42 yeni 54 sayılı 37 ,38 
metre murabbaı arsanın tamamı 
(Mübadil tasfiye vesikasile). 

Rum kilisesi ön sokak eski 83 
yeni 63 sayılı evin 2 .~ payı. 

mahallesi Balıkçı Kiğork ye· 
ni 10 sayılı arsanın 1 12 payı 

Gelincik sokağı yeni 22 sayılı 
dükkanın ı 4 payı 

Hasan paşa mısirli oğlu sokağı 

eski t 8 yeni 4 5 sayılı evin 1 3 
payı 

Şehsuvar mahallesi saray içi ki· 
lisesi sokağı yeni 16 sayılı evin 

1 2 payı 
Ahmet çelebi mahallesi Tiyatro 
caddesi eski 37 yeni 91 sayılı 

evin 1 J payı. 

İcadiye mahallesi taşçı sokağı 
eski 5 yeni 9 sayılı evin 2 3 payı 

Cafer ağa mahal esi Yoğurtçu 

çeşmesi sokağı eski 35 M. yeni 
33 sayılı arsa 
Cafer ağa mahallesi Ruşen ıo

kağında altında iki sayılı dükka· 
ni müştemil 4 numaralı ev ile 
bademaltı sokağında 23 sayılı e
vin bahçesine kalp olunan arsa
nın tamamı. eski 2-4 23 yeni 
6-8 sayılı hane ve dükkanin. 

Hasanpaşa Mh· eski Faik, yeni 
Kurbağalı dere sokağı eski 5 . M. 
yeni 1 harita numaralı l 66,33 M. 
murabbaı dükkan arsası. 

Hasanpaşa Mh. ~. Faik bey, Y. 
Kurbağalı dere sokağı eski 5 M. 
yeni 2 harita numaralı 203, l O 
metre murabbaı dükkan arsası. 
Masanpaşa mahallesi eski Faik 
bey, yeni Kurbağalıdere sokağı 
eski 5 M. yeni 3 hariia numara· 
lı 210,57 metre murabbaı dükkan 
arsası. 

- ı 
416 5·1 

1052 00 

966 00 

3052 00 

429 00 

140 00 

3866 00 

96 no 

43 00 

390 00 

3."i 00 

800 00 

239 00 

or. "' 

625 00 

75 00 

400 00 

4 00 

20 00 

500 00 

600 00 

500 00 

416 00 

919 36 

886 35 

1K d'k" ı n ı oy 

1 I Kadiköy 

Kadiköy 

1 

Hasaşa mahallesi, eski Faik 
bey, .i Kurbağalı dere sokağı 
eski t yeni 5 harita numara
lı 122, metre murabbaı dükkan 
arsası 

Hasaışa mahallesi E· Faik bey, 
Y. K ağalı dere sokağı eski 
5. M.•eni 6 harita numaralı 
98,53 ~tre murabbaı dükkan 
arsası 

Hasaıışa mahallesi E. Faik bey, 
yeni I<bağalı der..! sokağı eski 
5. M. ni 7 harita numaralı 
99,25 etre murabbaı dükkan 
arsası 

245 14 

197 6 

198 50 

1 Kadiköy Hasan şa mh. eski Faik bey, 
yeni IYbağalı dere S'.. eski 5. 
M. yeı 9 harita numaralı 538,36 

Kadiköy 

Kadiköy 

Kadiköy 

1 Kadiköy 

1 Kadiköy 

K.adıkoy 

metre urabbaı dükkan arsası 

Hasanlşa Mh. E. Faik bey, Y . 
Kurba1Iı dere sokağı eski 5. M. 
yeni Hsayılı 267,7 4 metre mu-
rabbaı akkan arsası. 
Hasanı:şa Mh. eski Faik bey, 
yeni K,bağılı dere sokağı eski 
5 M. yni t 1 harita N . 267, 17 
metre nırabbaı dükkan arsası. 
Hasanpşa mahallesi E. F~ik bey~ 
yeni Kı·bağalı dete sokagı eskı 

5. M. yoi 12 harita numaralı 
267, 17 ııetre murabbaı dükkan 

arsası. 

Hasanpcşa mahalle :i eski Faik 
bey, r-ni Kurbağalı dere sokağı 

eski 5. M. yeni 13 harita numa · 
ralı 22ı,20 metre murabbaı dük-
kan ar;ası. 

Hasanfaşa mahallesi es~ i Faik 
be,, yeni Kurbağalı dere sokağı 

eski 5 M. yeni 15 harita numa
ralı 2l5, 56 metre murabbaı 

dükkan arsa:;ı. 
• 1 J .. u .... ~-i'" rrcıhcıllocı GIU r HIK 

bey, yeni Kurbağalı dere so· 
kağı eski 5 M. yeni, 16 harita 
numaralı 2 .J,OJ metre murabbaı 

1076 72 

5.l5 48 

ti34 34 

534 34 

442 40 

ıl71 12 

dükkan arsası. 447 00 

Yukardıa yazılı mallar 15 1 937 cuma günü saat 14 
de peşin para ve açık arttırma ile satılacaktır. Satış 
bedeline istikrazı dahili ve yüzde 5 faizli hazine tah
villeri de kabul olunur. Taliplerin yüzde 7,5 pey akçe· 
lerini vaktı muayyeninden evvel yatırarak defterdarlık 
Milli Emlak Müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna 

müracaatları. . ((M)) ''90,, 20 

İstanbul Belediyesi ilanları 

Keşif bedeli 6242 lira 22 kuruş olan Floryada soyun
ma gardroplarının arkasına yapılacak asfalt 'ol kapalı 
zarfla eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme 25· 1-937 pazarte· 
si günü saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Ke
şif evrakı ve şartnamesi levazım müdürlüğünde görüle
bilir. İstekliler 2490 N· lı kanunda yazılı olandan maada 
Belediye fen işleri müdürlüğünden alacakları fen ehliyet 
vesikasile 468 lira 17 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mekt~bile beraber teklif mektuplarını havi kapalı zarfla· 
rını yukarda yazılı günde saat 11 e kadar Daimi Encü· 
mene vermelidirler. (B) 15 

* • • 
Konservatuvar için lüzumu olan 1000 tane ornegı gi-

bi armoni kitabı açık eksiltmeye konulmuştur. Bu kitab
ların hepsine 390 lira bedel tahmin olunmuştur. Kitabın 
nümunesile şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. 
İstekliler 2490 No.lu kanunda yazılı vesika ve 29 lira 25 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
25-1 ·937 pazartesi günü saat l 4te Daimi Encümende bu· 
lunmalıdırlar. (İ) 16 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden 

332 66 1 

11 · t-937 pazartesi günü saat 15te İstanbulda Nafıa 
Mi:dürlüğünde (909) Lira keşif bedelli Beykoz Orta oku
lu tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. Mukavele, ek
siltme Bayındırlık işleri g< nel, hususi ve fenni şartname· 
leri Proje, keşif hülasasiyle buna müteferri diğer evrak 
dairesinde görülecektir. Muvakkat teminat (69) liradır. 406 20 

421 ... 

İsteklilerin en az (500) liralık bu işe benzer iş yaptı· 
ğına dair göst~receği vesilra üzerine Nafıa Miidürlüğün· 
den almış olduğu müteahhitlik ve Ticaret Odası. vesika
lariyle 11 · l-937 pazartesi günü saat t 5 e kadar Istanbui 
N afı:ı Müdürlüğüne gelmeleri. 13712) 19 

t - İdaremiz Uzunköprü yaprak tütün deposunda 
~artuamesi mucibince yaptırılacağı 62 l 2 lira 21 kuruş 
keş;f bedelli su sarnıcı, seyyar döşeme ve muhafaza du
varlarının inşaatı açık eksiltmiye konulmuştur. 

2- Eksiltme 26· 1-937 tarihine raslıyan salı günü sa· 
at 15 te Kabataşta Levazım ve mubayaat şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 465 lira 91 kuruştur. 
4- İhale evrakı 31 kuruş mukabilinde İnhisarlar Le· 

vazım ve mubayaat Şubesinden ve Uzunköprü Müdürlüğün· 

den alınabilir. 
5- İsteklilerin ihaleden en az iki gün evvel Mimar, 

Mühendis ve yahut bir mimar veya Mühendisle Noter
likçe musaddak ortaklık vesikası ve resmi dairei~rde yap
mış oldukları işlt:re aid vesikalarla birlikte inhisarlar 
inşaat şube;ine müracaat ederek alacakları ehliyet vesi
kası kanunen kendilerir.den aranılan vesaik ile yu
karda yazılı vesikalar ve yüzde 7 ,5 güvenme paralarile 
birlikte adı I! cçen Alım komisyonuna gelmeleri ilan olu-

nur. ''26,, 
• * • 

4 1 4 

t - ,'.\O· t 2-9J() tarihinde isteklisi çıkmadığından dolayı 
ihalesi yapılamamış olan Afyon Karahisarında yaptırılacak 
217 35 lira 57 kuroş keşif bedelli Müdürlük binasınm in
şaatı yeniden kapalı zurfla eksiltmeye konulmuştur . 

2 - Eksiltme 18-1 ·937 tarihine rastlıyan Pazartesi gü
nii saat 15 de Kabataşda levazım ve mübayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 Muvakkat teminat 1630 lira 17 kuruştur. 
4- İstekliler ihaleden en az üç gün evvel İnhisarlar 

İnşaat şubesine gelerek bu gibi işleri muvaffakiyetle yap· 
tıklarına dair resmi vesaik gösterildikten sonra ehliyet 

vesikası almalıdırlar. 
5 Şartname ve projeler 109 kuruş mukabilinde İn-

hisarlar Levazım ve mübayaat Şubesinden ve Ankara 
Başmüdürlüğü ile Afyon KarJhisar Müdürlüğünden alı-
nabilir. 

6 - Mühiirlü teklif mektubunu ve ayrıca kanuni ve· 
sikaları ihtiva edecek olan kapalı zarflar en geç ihale 
günü tam saat l 4 e kadar yukarıda adı geçen alım ko-

1 misyonu Reisliğine verilmiş olmalıdır ".1892,, 552 2 - 11 

K :ı nımlar. Kararnameler, Ticaret m uhadeltr 
Sümer Bnnk sermayesine 42.000.000 lira ilavesi 

hakkındaki 2580 sayılı künuna ek kanun 

Kanun No. ,JOS'2 Kabul tarihi : 28-12-1936 

Madde 1 5 temmuz 1934 tarih ve 25 O sayılı kanunla Sü-
mer Bank <ıermayc<ıine ilave olunan 42.000.0110 lir yn 3.500.000 
lira daha ilave olunmuştur. 

Madde 2- Birinci madde mucibince ilave olunan para 1937 
mali }llından itibaren her yıl bütçesine lüzumu kadar tahsisat 
konmak ve nihayet 3 <ıenede kapatılmak üzere Hazinece banlta· 
l:ırdan kredi veya heı;abı cari suretile temin olunur . 

Madde .l Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 1 Bu kanunun icrasına Maliye \'C İktısad Vekilleri 

memurdur. 30-12-9:1{) 
Cı?-1-~>J7 tarih ve 3497 sayılı Re mi Gazeteden) 

TAM İM 

ÖZÜ : 2490 sayılı kanunun 
57 inci maddesinin tatbik 
şekli H. 

Teşviki Sanavi Kanununun 13 üncü ve 2490 sayılı kanunun 
57 inci maddelerine göre yapılmakta olan mu meleler hakkında 
Malire Vekilliğinden yazılan 7-12-93fj tarih ve 13170 4füB sayılı 
tezkeren:n bir .-ureti ili~ik olarak sunulmuştur, 

Maliye Vekilliğinin bu husustaki ınütaleası Başvekaletçe de 
ınuvafik görülmiiş olduğundan buna göre muamele yapılmasına 

emir buyurulınasına rica ederim. 10-12-936 

Başvekalet yüksek Makamına 
2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 57 inci 

maddesi mucibince, yerli firmalar tarafın.:lan, katileşen i!ıale be-
deli üıerinden yüzde 15 tenzilat yapıldıktan sonra tekarrür eden 
bu bedele Teşviki Sanayi Kanununun ı.~ üncü maddesine göre 
yüzde 10 zam suretile yerli malı teklif eden firmalara ihale ya-
pıldığı ve ilk ihalenin iptal edildiği geçen bazı muameleler~en 

anlaşılmıştır. 

Malümu de-vlelleri olduğu üzere Teşviki Sanayi Kanununun 
13 üncü maddesi hariçten gelenlerden yüzde IO pahalı dahi olsa 
yerli malının lercihan mubayaası mecburiyetini koymuştur. Bi
naenaleyh her hangi bir eksiltme işinde taliblcrdcn yerli malı 
verenin teklif ettiği fiat yabancı mal: verenin teklif ettiği fintlan 
vüzde IO fazla bile olsa işin yerli talibe ihalesi icap eder. 
. Diğer laraftan Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 57 inci 
maddesi muvakkat ihale yapılıp da kati ıhalesi merkezden me
zuniyete' rr.ütevakkıf olan ve bu suretle kati ihalesi için merkez
den yapılmış olan istizana cevap alınıncıya kadar mukarrer bede· 
le nazaran ancak yüzde 15 nısbini bulan zam veya tenzil teklif· 
lerini yeni bir ihaleye e~as olabileciğini kabul etmiştir Binaena · 
leyh komisyonca yapıian eksiltme sonunda takarrür eden ve 
merkezin tasdikına arz edilmiş bulunan bedele ait ihale kararının 
yeniden ele alınması ihale bedelinde hazinenin en az yüzde 15 
nisbetinde hakiki bir menfaatı bulunmasına bağlıdır. 

Muhtelif iki kanunda, mahiyeti, mevzuu ve hedefi tamamen 
birbirinden ayrı olan ve aralarında irtibat bulunınıyan iki hükmü 
birbirine ka11ştu roak uretile oı taya, bu iki hükümdan hiç biı i 

t 



8 ikinci kanun 
MUNAKASA GAZETESi 

İstanbul Ticaret ve Zahire Borsasıı f ratelli s PERCO 
7-1-1937 

İthalat : 
Buğday 57() çavdar HO arpa 81 yapak 25 mısır 87 bulgur yulaf - nohut 
fasulye 7 susam un 45 1 t tiftik 35 1 2 iç badem mercimek - kepek 51 
kuşyemi _ pamukyağı - zeytinyağı pamuk- susam yağı- B. pey.ıir 4 3 4 

iç ceviz 4 ,"l 4 ton afyon H!J kilo 
çakal - kedi kunduz - sansar 

- adet. 

tavşan - tilki - varşak - zerdeva 

Galata Gümrükleri karşı-sırıda 

Hüdavendigar Han. 

Telefon: -l-l792 

Amsterdam - Kompani Ro ıal 

Neerlandez dö Navigasyon a 
vapör Anvera, Rotterdam, A
msterdam ve Hamburg için ya· İhracat: 

Buğday arpa - yapak 7 1 2 fındık ketentohumu 
varşak 

iç ceviz tiftik 49 3 4 kında hareket. 

razmol 174 3 4ton sansar - zerdeva - tilki çakal tavşan adet. 1 CER ES yük alır 6- 1 O 2ci ka. 

2- Satı,~ 
kilosu h kuruf 16 paradan 6 30 

26 ,, ()30 
paraya kadar 

3-

Buiday yumuşak 
,, sert 

Arpa 
Kızılca 

Çavdar 
Burçak 
Mısır Beyaz 
Mısır earı 

Nohut Natürel 
Susam 
Yulaf 

" 
" 
'' 

" .. 
" 
" 
" 
" 

Fındık içi ,, 
Beyaz peynir ,, 
Yapak Anadol ,, 

,, Bursa ,, 
,, 1 >iyarbekir ,, 

Zeytinyağı yemeklik kilosu 
Sansar deri i çifti 
Zerdeva ,, ,, 

Telgraflar 4 1 93i 

() 

5 

5 
70 
il 

" 
" ,, 10 

" 
22 1 2 

,, 22 1 2 

" 
kuruştan 

kuruş 

" 
" 

" 
,, 

" 

• 

" 
" 

5 32 1 2 
" 

" 

kuruşa ,, 

5 k. 7 1 2 " 

,, 7 parad~n 42 k . 14 " 
kuruştan - kuruşa kadar 

" !i8 1 2,, 

.. " " ,, " .. 
,. 

" 
" 

" 

" 

" 
" 

" 

Londra Mı!l;ır Laplata 2 ci kanun ta hm ili korteri 24 Şi. - P. Ki 3 Kr. 40 Sa. 
,, keten tohumlu ,. ,, ,, tonu 12 Ster. 5 Şi. ,, 7 ,, 45 ,, 

Anvers Arpa Lehistan 11 Şubat 11 100 kilosu l l8 B. Frank ,, 5 ,, ,, 
Liverpul Buğday Mart " 100 !ibresi 9 Şi . 9 5 8 P . ,, 6 ,, 67 ,, 
Şikago ,, Hart\ inlt!r ,, Mayıs ,, Buşeli 131 7 8 sent " () ,, 10 ,, 
Vinipek ,, Manitoba ,, " ,, 126 5 8 ,, ,, 5 ,, 85 ,, 
Haınburg İç Fındık Giresun derhal tahmil IOO ki.osu 156 R . Mark ,, 78 ,, H'l ,, 

,, " " Levan ,, ,, ,, 155 ,, ,, 78 ,, 41 ,, 

İstanbul Ticaret ve Zahire Borsasmda Muamele Gören Maddeler.-
Afyon. Aı·aşit yağı, arpa, Avderisi . Ayçiçeği yağı, Badem, Bakla, Bezelye, Börülce, Buğday, 

Bul~ur , Burçak, Ceviz, Çavdar, Darı, Fasulye. l'ındık, Haşhaş tohumu, Haşha , yağı, ipek, İrmik, 
Kaplıca , Keçikılı, Kenevir, Kepek, Keten tohumu, Keten yağı, Koza, Kuşyemi, Mercimek, Mısır , 
!':~h.ut, Pamuk, ~Pamuk tohumu, Pamuk yagı, Peynir (Beyaz, Kaşar) Razıııol , Susam, susam yağı, 
l ırtık, Un rBugday, Mısır) Yağ, Yulaf. 

Borsa - Piyasa 

CALIPSON ,, 13 
" 

Neerlandez koınpanyuının 

nehri vapurları limanlar i •in 
hususi ve !teri seferler . 

Bütün limanlar için Ne er· 
l9ndez Kumpanyaıı ile anla.şıl 
mak ıuretile bütün dünya li-
manian için doğru 

t lar veri lir . 

İTHALAT SERVİSi 

Burgaı , Varna, Köıtenc t! 

hareket. 

için 

CALIPSO 
HERKULE.5 

1.l 2ci kin. 

20 " 

ltalyan Seyahat Kumpanyası 

Dünya seyahat teşkilatı 
Götürü seyahat 

Otellerde oda tutulması 

Deniz yolu biletleri 
Hava yolu " 

Demiryolları ,, 
Bagajların sigortası 

İtalyan demir yollarında 
yiizde :o tenzilat 

Galata Gümrükleri karşısında 

lf udaverdigar han 

Telefon : .ı479'2 

daFRATELLI SPERCO 
nezdinde C. l. T. y e müra 

caat olunur. 

Müessesatı Tüccariyenin 
Ehemmiyetle Nazarı 

Dikkatine 

7- 1 1937 -ı 

Seneba~ının yaklaşması dolayısile müessesatın ya
pacakları senelik ilan mukavelelerinde HABER ve 
KURUN gazetelerine verilecek ilanların yalnız Servi
simiz tarafından yaptırılacağı ve bilvasıta ilan ahnmı· 

yacağı alakadar müesseselerin şimdiden göz önünde 
bulundurmalarını dileriz. 

Vakıt: Propaganda 
Servisi 

ne U) mıyan ve fazla olarak bunlardan birine açıkça muhalif düşen 
bir yeni hüküm çıkarmak tabiatile caiz olmaz. 

Artırma, eksiltme mevzuu olan iş i , ihale bedelinin yüzde 15 
eksiğine yapmayı taahhüd edecek bir talibin teklif etliği tenzi

latlı bedelle yerli malı payı olarak her hanıri bir zam yapılmasına 
cevaz verecek kanuni bir hüküm ise mevcut değildir. Çünkü bu 
•uretle üzerine yüzde IO zam yapılacak bedel Teşviki Sanayi 
Kanununun esas tuttuğu yabancı mal bedeli değil, bizzat malı 
Vermek istiyenin teklif ettiği bedeldir. Yüzde 10 zam şartile yüz · 
de 15 tenzilat teklifi şekli hatıra gelebilirse de bu taktirde be· 
deldeki tenzilat yüzde 15ten ekıik olacağından ekıiltme kanunu
nun 57 inci maddesinin tatbika ve ihale kararını değiştirmea-e 

İmkan görülememektedir. 

Borsa Parası 

\lış Satı~ 

ı !:lıe ı Ji ıı 

t I ıolar 
.,, rrıııısıı 1 r 
•u l.ıı ' ı 

:!O Bı>lı;ıl. 1 r. 
~o l> ralııııı 

:W ls\l~rt• 1 r 

2P 1.e\'d 

ı l• lıı ı ili 

''O < • ..ı, ı, rorııı 

l A\•11,,Lıın.ı 'il. 

1 1- 1 .ırk 

1 Zlotı 

l l' t.•ııg" 
~ Lt>\a 

2ıJ J Jııı:ıı 

:!o 1 \ ı·ı. kroıııı 

lill'oi,-

1 :!.:ı ' ·> ) 

11 '1 

l ''ı ı. ,..., . 
1 ~'. 

;!ı), 

ı;:ı,-

:.·o. -

~·. -
ı~. 

'ı ı-;, 

.ııı, 

1 l url, a l ı ııı ! ıı:-ıo, 

l Banknot ı ı :ı il ··~3 . 

Çekler 

Aı,ılı~ 

1 11'.i, 

ı: ı 

, ..... :! ' 
l l ı 

"'·•, 

t I ,.,, 

2.ı. 

f,f~,

t-iil, 

~{, 

·>:--.ı, -
.,., 
ı • -·· 
14, 

ıo.ı ı . 

' 1 " 

h.apıır ır} 

t.i'' ı. 
U, ı~ı.W 
tıi,U.~:!.. 

1°•,025 
'1,Ü~~:!ı l 

Nippon Yusen Kaisah 

JAPON VAPUR KUMPANYASI 

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

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

verpool için Hareket 

(doğru ve aktarmaaı:ı) 

DAKAR MARU 

DELEGOA MARU 

VURTTAş 

18 2ci kin' 

18 " 

----

Türk parası, kaya 

gibi sağlımı duru

yor. 

En emin tasarruf 

parası, Türk pa· 

rasıdır. 

İıtizanı yapıhpda ihaleyi tasdika salahiyettar makamın tasdik 
veya red hakkındaki noktai nazarı komiıyona teblii edilmezden 
evvel mukarrer bedelden yüzde 15 tenzilat yapıldıktan sonra bu
na yüzde 1 O zam ıureti le elde edilen yeni bedel üzerinden işin 
ikinci defa ihalesi ve bu suretle ilk ihalenin iptal edilmesi mev
cut mevzuatla kabili telif değildir. Bu itibarla Teşviki Sanayi 
K.anununun 13 üncü maddesi mucibince yerli müstahıili (ayni işi 
~~rülebileceği fennen mülahakkak bulunmak şartile) yerli malı 
ıçın ecnebi müstahsile nazaran bidayeten teklif edeceği yüzde 10 
fa:da fiatın eksiltmelerde kabul edilmesi. ve fakat 2JW uyılı ka
tunun 57 inci maddesine göre ihale takarrür ettikten sonra yapı-

1 ondra 
Ne\ 'or, 
!'arı:. 

Mıli!llO 

Urülı:st l 
Ati n,ı 

Ccnı He 

::ıof) rı 

17,lll.J 
J.ı, ((l;j;, 

4, il(~ ı 
8,35 7.~!.:!..ı 

aca_k asgari yüzde 15 tenzille de böyle bir zam kabul edilme· 
ınesı liizımgeleceği Maliyece mütalea edılmektedir · 

b Bu sul'etle muamele yapılması yüksek makamınızc~ da tensip 
tJ';:Urulduğu taktirde , keyfiyetin bütün vekaletlere Ve müstakil 
dil u~ Müdürlüklere emir ve tebliğine müsaade buyurulmasını 

Ctırn. 

Maliye Vekili 

12 1-9.n Tar ih ve 3497 sayılı Re mi Gazeteden) 

.\ rıııstı::ı danı 
Praı: 

v 1\ il ıı.ı 

~llıdrıd 

Bcrlııı 

\'ar~o\a 

B ıdapeşı 

Uukı<'~ 

Bd,:r.ul 
Yokolıama 

~lo:.ko\a 

::>t:ıl, ıolnı 

Esham 

.ıslan ı;ınır ı ıo 
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.ı, ~ ... ~l\J 
1.:ı,7:!.ı 

l.4~ı l ~ 

"l,'i•)j 

1 ,Jhll 

ı . \j ... 

\,~l)';',, 

ı,.i•r;·, 

( ı lS, 114:.! 

.ı \,:; \j;, 

Aı,ılı 

ı:.ı.2;ı 

\l3, 

t):f, • ı~·, 
1,4-+-, 

~ı?, fül ıu 

"f, 1 Ktj ';° 

-ı .. ır;., 
ı ıı • \1 

.ı ~. J" 
::!,-8!J.ı 

::!.\ ıu 
n,ııı 

lüıpao,~ 

ı:~. ~ 1 

9fl 

Ulusal F.lrnnomi 

ve 

Arttırma kurumu 

• 

Sayla 3 

(Suite de la 4eme page) 

La loi sur les poids et mesures et les 
bouteilles et recipients 

On sait que le bouteilles et recipients dans le . 
quelles ııon l vendus les liquides, doivent, en vertu de 
la loi sur les poids et mesures. porter les ;ndications 
de leur contenance. Cette disposition de la loi devait 
entrer en vigueur a parlir du 1 er janvier 1937. 

A la suite cependant des deınarches entreprises 
par les personnes qui possedent encore deıı stocks 
de bouteilles sanıı indication de capacite, le mini"ltt:re 
de l'Economie vient de suspendre l' applicati on de 
cette loi jusqu ' iı ce que le stock soit epuise. 

Le chrome d'Ergani 
On poursuit le transport du minerai de C"hrome 

extrait de la montagne de Güleman, a 20 km. de la 
mine d ' Ergani. D'apre<ı les premieres constatationı, le 
gisement du mont Guleman e st tres important. L 'Eti 
Bank qui l'exploite a entrepris de realiser de instal
lationı tres importımtes . 

Notamment, en vue d'a<ısurcr le transport du mi
nerai avec la plus grande rapidite, on etablira une 
ligne aerienne. Leı fondements en beton devant sup
µorter les pivots de la nouvelle ligne sont acheves. 
On a tout lieu de supposer que le montage qui eıt 
en coura prendra fin dans un mois au maximum. 

Un vaste dcpôt sera construit a l 'aboutissemcnt 
de la ligne. On y entreposera le minerai de chrome 
qui pourra etre livre ainsi it toute requisition. 

Des logements seront bitis a Gule•nan pour le 
directeur, les ingenieurs et le personnel de la ~ou· 

velle ligne. 
Une activite fievreuse est constatee au bıitiment 

central. Ce rythme croissant permet de prevoir que 
la ligne aerienn• en question, apres aclıevement de 
certaines !nstallations de detail, pourra entrer en ac
tivile au prinlemps prochain. 

On envisagerait l' erection de•la bourgade de Gul
nıan en chef lieu de nahiye. 

Le coupon ~es Chemins de Fer d
0

Anatolie 
Les porteurs des actions des Chcmins de Fer d' A

natclie n'ont p Ps ab'>rde la discussion de la que!ıtion 
du coupon, au cours de la reunion qu ' ils ont tenue 
le 28 dl:ceınbre dernier, it Ankara. au tocal de la 
Hnnquc Ankara. il se sont bornes iı designer MM. 
Mustafa Şeref et Nizamettin comme leurs dele gucs 
pour negocier avec le gouvernement la que tion de 
la proviıion . Ces messieurs ont eu hier le premier 
c ontact avec les autorite competcntes. 

Yılbaşı Piyangosunda Kazanmıyanlara: 

15,400 lira ikramiyeli 

Tiirk Maarif Cemiyeti Eşya Piyangosundan bir 

bilet alarak taliinizi deneyiniz 
Sataş yeri Bilümum Piyango Bayilerile Cemiyetin 

Yeni Postahane karşısındaki Erzurum Hanındaki ilan 
bürosudur. "34,, 5 

TÜRK MAKİNA EVİ 
Sahibi: e. TEZEL 

İıtanbul, Galata, Mahmudiye Caddesi Çil atmaca Sok. N. 9 

Muhtelif beygir kuvvetinde kullanılmış motörler v e 
lokomotifler satılır ve alınır, asri art:ziyen kuyu 

takımları a ve tesistı . Hernevi makinalar. 
Deniz kara ve gazojen motörleri. Muhtelif buhar 

kazan ve makineleri 

SANTREFUJ TULUMBALAR 
Değirmen tesisatları taahhut edilir. 

1 mtiyaz sahibi ve yazı işleri 
Direktörü : lımail Giı·it 

Basıldığı yer: ARTUN Basımevı 

Galata Billur ' okak No. 10 
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Construction - Reparation
T ravaux Publics -Materiel de 
Construction -Cartogra phic 

,! Pavage de la roulc du barrage de 
Tchoubouk sur une longueur de 6 
kilometres (cah. eh. P. 1'.!5 (aj.). 

Travaux de renforcement du quai 

l

j nouvellement constrnit entre K.:ıdi-
keuy et Haydarpacha. 

Con!truction d'un clıemin en uplıalte 

derriere les c:ıbine!l de la pinge de 

1 Floria. 

Habillement - Chaussures 
Tissus-Cuirs. 

Coııtumeı civils : 183 piect-s,. 
Etoffe pour costume d'lıiver : 1200 mc· 

treı (ıj ). 

-

27150 W36 25 Pli cadı. 

1108 30 83 12 Publıqu,., 

62-n 2:l 468 17 Pli cadı 

--·-----

L.20 la p. 274 50 P ublique 

C 7800 - 585 - Grc a gre 

' ~---~---------------·-----~ 
Transport- Chargement 

Dechargement 

Lieu d'adjudication. Cabier des Charges 

Com. Pernı. Vil:ıyet Ankara. Oir. Travaux Public~ Anka•a. 

Com. Perm. Municipalite lstanbul. Dir Econoın. Mııııicipalite lı.tanlıul. 

" " 

Oirection Siırete Ankara. 
Com Aclı. Min Def. Nat. Ankara. 

Date 

25-1-37 

25-1-37 

:.!5-1-37 

:ıu ı-:n 

'.! i 1 37 

! Heure
1 

14 -

14 -

15 -

!S -
lU 

Galata, Perchembe Bazar 

Tclefone: 42425 

Boite Poıtale N. 1261 

Adre11e Telea-raphique: 

latanbul - MÜNAKASA 

8 JANVIER 1937 

lndustrie - Finances • Commerce 

Les echanies commerciaux turco-yougoslaveı 

La nouvelle convention commercia)e entre 

les 2 pays allies 

On a commence iı. appliquer, a partir du 5 courant 
les dispositions du nouveau traite de commerce turco 
youıoıılave. 

il n'y a pas de doute qu'ellej favoriseront le devf 
loppement d !S relıtionıs comm crciales entre lcs <lcu 
pays. 

Jusqu'a ceı dcrniereı ann~es, nos relations commer 
ciales avec la Youg-oslavie e buaient sur deı traites d 
commerce conclus a titre proviııoire. Celui conclu le 2! 
juillet 1934 demeura en Vİiueur par dea renouvellemenl 
ıemestrie-ls jusqu'au 10 juillet 1936. 

A cette date, il fut rcnouvele pour trois ıaois cır 
core. 

En novembre 1936 est intervenu finalcment le noır: 
veau traitt- baııe sur it" ıysteme de clearinı. 

Jusqu'ici, il n'y a eu aucun diffl•rend entro les neı" 
ciants des <leux ı.autcs parties contractantcı. 

Noı neırociantı; exportateurs nı ıe ıont heurteı a aır 
cune diHiculte_ Tout au conlraire de g-rande!i facilitei 

leur ont ete accord~el par les etablissements VOUiO• 
laves, ce qui a favorise d'autant noil exportations a del 
tination dt> ce pays. 

Tran!lport, d'lıtanbul aux fabriques et 
vice·versa, des objets divers qui 
ıırriveront au cours de 1937. 

Pli cachete SAT. FPbrique Sucre Taclıe Han 

N. 44. 

Bureau du Sucre Tadı Han, Hııh· jusq. Hi-J-'.l7 16 -

tclıecapou. 

il est iı relever a ce propoıı, que le nouveau trait 
de commerce a ele accueilli treı favorablement par le 
negociantıı exportateurs de notre place. Ilı ıont, d'ail 

___ 

1 

leunı, de pluı, convaincus que l'aoıitte politique aur 
auui ııon influance danı le domaıne econoıniqucı. ı : 

il Travaux d'lmprimerie
Papeterie 

---·----· ------~------.....__-

Lıvres d'harmonies : 1000 pil-ce.s (pour 
ı~ Conıervatoirc) . 

390 - 29 '25 Publıque- Com. Perm, Municipnlıtt- lstnnbu\. Dir. Economat Municipnl. lstanbul 

---~--~-~~~---~ 

j 
1'Combustible - Carburant- Huiles 

1 Ugnitc: 8165 tonnes ( cah. eh. P. 36742 50 '2755 60 Pli cıı.ch. Admin. Ch. d~ Fer Etat Ankara. 
184). 

Cais-.es Ankara·Haydarpacha . 

i Benzine pour auto: 5000 litres- Mo· 1067 50 1'20 37 Publıque Com. Aclı. \1in. D~f Nat. Ankara. 
biloil A : 300 litreı Mobiloil C : 

ı ı 150 litreı. 

ı ı 
ôenz.inc pour automobile : 500 lıtres. Gre a gre 

" 

----

14 

l ••• 
l Nos importatioııs de produits yougoslaves 

Quels ıont les principaux articles youioılave.s qıı' 
nouı introduisons danı notre paya? 

~---- ----- Ce sont leı peaux, leı tonneaux, leı boiıeries, le fet 

teı appareils electriquea, les pocleıı en fer, lu 111ateriau 
de ferronnerie, l'encro, les produıh pharmaceutiquu, (el 

teinturH, leı articlu d'imprimeri~. 

'26· 1-37 16 -

'll·J·37 11 

9·1·37 ll -

Ce sont preııque lu memes artıcleı que nous impor 
tonı d 'Allemagne. 

Danı les derniereı anneeı, la Youi'oılavic eıt arriveı 
a concurrencer bien Ju nationı aıpeciılisöu dans del 
produitı ıimilaireı. 

Comme on le uil, 

articlcı de f erronnerie 
ı ıur notre place. 

leı appareils d'electricite ıt I• 
sont de pluı en plua reclıercht 

-~--~---~~~--~~~-~ -~--------.-.-------------·------· Si leı ctabli11ementı yougoslaves conıentent a fair 

plus de sacrificeı encore pour l'ecoulement de ces arl 
cles, ceux•ci occuperont de pluı en pluı une place pr 
ponderante ıur notre marche. Provisions 

1 Avoine: 280 tonneıı Lcgumes J'hi· 16800et'.l60 1260 2:l Pli ~ıch. et Com. Aclı. Militaire Vizı;, 
ver : 8 tonnes . Pulılique 

Riı. : 39 tonneı (aj.) . 9067 50 680 07 ,, Com . Adı. Militairt! St•limie. 

~----------------------ı~~ı-----ı -~~~- ---~---~------~~-~--- -~---~~---------~-----

1 

1 

lnstallation et Materiel 
d'Electricite, de Gaz, 
de Chauff age Central 

lnltruaıents de meıurc t~lectriqueı 

(aj.). 

2500 - 187 - Gre iı gre Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara. 

!----~--------------------- -------- -~--wo- ~.~~~~--------------

Divers 

Rondelles de cuivre amiantt' eıı : 19500 
pieces. 

Bobinos : 2.000.000 pieceı (aj.). 

1 (B Adjudications a la surenchere li 
Bisulf ıte : 100 tonnes 

Oechets de papier (lıı.rgeur moins de 
S cm. : 100 toıınes (aj.). 

Tapis, kilims, ete. : 173 pieces (depı"1t 

de Sultanahmetl. 

653 '25 

500 -

715 -

~9 - Publiqııe l.Com.Expl.Ch.Fer Et. Haydarpacha. 

Publique Com. Adı. Min. Def. Nat. Ankara. 

~n 50 Publique 

" 

" 

Serv. E.xped. Fab. Mılit. Salipazar. 

Direction lmprioıerie d'Etat. 

Dir. B en& Nıtionaux lıtanbul, 

'21-1-37 

13· 1-37 

'21.-1-37 

25·1·37 

:ıo-1-37 

22-1-37 

1!:1 ·1·37 

l ı:s . 1.37 

15 -

14 -

Co reıultat leur sera acquiı ıi lea intereueı partiC 
pent a no!!I exporlalions afın de faire connattre leur 
produib. 

• • • 
Les articles expo rteı en Yougoslavie 

Nous exportonı iı deıtination de la Youioılavie pril'I 
I cipalement du sel, deı conıerves, deı leru•cs de' 

cier~eı. 

11 

10 - . 

11 -

14 -
15 

1 

1 

14 - 1 

Comme la tannerie eıt tres developpee chez eux, le 
Youroılaves achetent che7 nouı leı matieres premiertl 
necesııaireı a cette industrie telle que l'extrait de valloll 
nr.e et autreıı produita. 

La Youıoılavie eat eıalemen~ cliente de nos fruili 
aecs. 

Ainıi, dans une annee, nouıı lui avons onvoyc 70 toJI 

nes de f ıgueı, 23 tonnes de noiaettc ı, 10 tonnes do noi• 
une tonne de cierreı, (l'exportation de ce dernicr artiC 
eıl suııceptible de developpement). 

Par contro, nouı envoyonı peu de tapiı et de soit• 

Nos exportationıı d'articlu induıtricls ont baiue pi 
rapport aux autres anneeı. 

(Lire la ıuite en 3eme paae) 

GRAND COFFRE·FORT VIENNOIS, 
INCOMBUSTIBLE 

A vendre d 'Occuion 

1 

S 'adreaser : OkdjiJar bachi, No. 89 
Bayuid, fatanbul 

ı , ........... liimiil ............ - ................. .,,~ 

.. 

c 

o 


