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. GAZETESİ 
Hergiin çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

CUMARTESİ 

İDAREHANE : 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve -t 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İdarehanemizde görüşü lur 

Telegr.: İst. MÜNAKASA 
Telefon: 42425 

Posta kutusu N. 1261 

9 İkinci kanun 1 ~37 .......... __________________________________ ~ 
İstiyenler bu evrakı 405 kuruş bedel mukabilinde Şose ve 

Köprüler Reisliğinden alabilirler. 
İÇİNDEKİ L E R : 

a) Münakasalar 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

2 İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

3 Matbaa işlri - Kırtasiye • Yazıhane Levazımı 
4 Mobilya, Ev ve Büro eşyaları muşamba halı v. s. 

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

G - Mahrukat, Benzin, Makine yağları v, s. 
7 -- Müteferrik 

b) Müzayedeler 
1 -- Müteferrik: 

. a) MÜNAKASAL A R 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: " 

Selimi. e Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Tümen birlikler:nia Kavaklardaki kısmının ihti
yacı için 7560 kilo pırasa, 3500 ispanak, 3240 lahana ve 
Selimiyedeki kısmı ile Haydarpaşa hastanesi için de 9800 
kilo pırasa, 5400 İspanak, 4200 Lahana alınacaktır. Ka
vakların sebzesinin bedeli 777 lira 83 kuruştur. SeJimiye
ye aid sebzenin de bedeli 97 4 lira 82 kuruştur. 

2- Şartnameler Selimiye Askeri satınalnıa komisyo · 
nunda her gün görülebilir. 

3 - Eksiltmeler 25- l-937 pazartesi günü saat 14,5 da 
Selimiyede Tümen Askeri dairesi binasındaki satmalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

4- Eksiltmeler açık eksiltme suretile yapılacaktır. 
5 - İlk teminat Kavakların 58 lira 35 kuruş Selimiye· 

nin ise 73 lira J t kuruştur. 
6 Bu işlere gireceklerin bu işlerle meşgul olduk· 

larını gösterir resmi vesaik ibraz etmeleri meşruttur. 

• ... . 
1- Haydarpaşa hastanesinin İkinciteşri n 937 sonu~~ kadar 

olan ihtiyacım karşılamak üzere 3650 tavuk ve 1825 pılıç ah~a
caktır. Tavuğun bt.deli 2387 lira lO kuruş, pilicin ise 864 lıra 
75 kuruştur. . .... 

2 Şartnamesi tavuk ve pilicin hergün komısyonda gorule-
biJir. 

3 - Eksiltme 27-1-937 çarşamba günü saat l·l,30 da Selimiye 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

4- Eksihme açık ekıiltme suretile olacaktır. 
5- Tavuk ve pilicin teminatı 243 lira 89 kuruştur. . 
()_ Bu işe gireceklerin bu itle meşgul olduklarına daır res· ı 

tni vesaik ibraz etmeleri meşruttur. 

2·İnşaat- Tam i rat·Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 
Bandırma Şarbaylığından: 

Bandırmada yeni spor sahasmdaki mecranın 150 metrelik kıs
mın 4567 lira 50 kuruş keşif bedelle inşaatı yapılacaktır. 

Buna ait mali ve fenni şartname ve proje 23 kuruş bedelle 
Belediye Muhasebesinden verilecektir. 

İhale açık eksiltme usulile yapılacaktır. . .. 
Açık eksiltme 2-2-937 salı günti saat 15te Beledıye Encumo

ninde Yapılacaktır. 
Eksiltmiye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun üçüncü mad

desi ınucibince istenilen vesikaları ibraz etmeğe mecburdurlar. 
Eksiltrniye iştirak edebilmek için 342 Ura 56 kuruş muvakkat 

teminatı Belediye veznesine yatıracaklardır. 
Keyfiyet istekli olanlarca bilinmek üzere ilin olunur. 

Nafıa Vekaletinden: 

1 Eksiltmeye konulan iş: Oiyarbekir istasyon inşaatından 
ol · · d an istasyon-Urfa kapısı arasındaki yolun ınşaatı ır. 

2
- Bu işe aid evrak şunlardır: 
~- Eksiltme şartnamesi 
C - Mukavele projesi 

- Bayındırlık işleri genel şartnarueıi. 
D_ F 4 

.E: ennı şartname 

F Keşif hulasa cetveli 
- Proje. 

3- Eksiltme 25-1-937 tarihinde pazartesi günü saat 16 da 

Nafıa Vekaletinde Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme Komisyo· 
nu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

i 5-·~en sucat - El his~ l(und ura-Çamaşır v. s. 

j lstanbul Üniversitesi Arttırma, Eksiltme ve Pazarlık 
4- Eksiltmiye girebilmek için taliplerin 5301 lira 05 kuruş

luk muvakkat teminat vermesi ve Resmi Gazetenin 3297 sayıh 
nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik vesikası 
ibraz etmesi lazımdır. İsteklilerin teklif mektuplarını 3üncü mad
dede yazılı aaatten bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine 
makbuz mukabilinde vermeleri ınuktazidir. Postada olacak ge· 
cikmeler kabul edilmez. 

. Komisyonundan: 

Ceket, pantalon ve kasket bir takımın muhammen fiatı 

En az 
198 

Palto: En az 
25 

En çok 
205 

~n çok Bir paltonun nıuh. fiatı 
25 

13.70 

3-Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane M"lzemesi 

Ankara Belediye Reisliğinden: 

Otobüsler için bastırılacak beş milyon bilet on 
beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Muhammen bedeli t 750 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 131 .25 liradır. 

10.50 

Bir takını ceket ve etek bir !akımın muh. fia~ı 10.20 
En az En çok 
60 62 

Üniversitede bulunan kadın ve erkek müstahdem
ler için yerli kumaştan yaptırılacak yukarda miktar ve 
muhammen fiatları yazılı elbiseler 28· 1·9.l7 perşembe gü
nü saat 15 te Rektörlükte toplanan Komisyonda ihale e
dilmek üzere açık eksiltmeye konulmuştur . 

2 - Şartname ve kumaş ve harç nümuneleri hergün 
R.ektörlükte görülür. 

3 - Talihlerin ihale gunun :! kadar 278 lira muvakkat 
teminatlarını Üniversite Muhasebe veznesine yatırmış ol· 
malan ve ihale günü Ticaret Odası vesikasile bu gibi 

~=~~~~=~=-~-=~=~="~~=~~-~~--=-- ' işleri hüsnü suretle ifa ettiğine dair resmi devairin birin· 

den son iki sene zarfında almış olduğu bir vesika ver· 
mesi lazımdır. 

4- Şartnamesini görmek istiyenler her fÜn yazı işleri 
kalemine ve isteklilerinde 19· l -937 salı günü sıat ( o,.-30 
da Belediye Encümenin~ müracaatları. 

4-Mob;fya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Halı v.s. 
-- ----

Devlet DemiryoJJarı ve Limanları İ.şletme U. İdaresinden: 

Muhammen bedeli 8986,20 lira olan müfredatı aşağı· 
da yazılı yatak eşyası 25 1-937 pazartesi günü saat 15,30 
ti ::ı k~ palı ıuu·r ~ ....... l;ı. a..... A ... l.. .... .... ü a lll.u 1; l.Jtua.::ı unlu :>a.luı 

fık teminat 

İstanbul \7 akıflar Direktörlüğünden: 

Muhamınen 
bed~li 

Lira K. 

Miktarı Cin:si 

alınacaktır. 

Bu işe girmek isliyenlerin 673 lira 97 kuruşluk mu-
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, Resmi 
gazetenin 7-5-936 gün 3297 No. iv nüshasında intişar et
miş olan talimatname dairesinde ~lınmış vesika ve tek
liflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak An<arada malzeme daire· 
sinden, H aydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden da
ğıtılmakta cır. 

Pamuk şilte 
Seyyar karyola şiltesi 
Yatak ve yorgan çarşafı 
Küçük yasdık yüzü 
Büyük yasdık yüzü 
Küçük yasdık 
Büyük yasdık 
Cibinlik 

Adtt 

'' 
" 
" 
" 
" ,. 
,, 

242 
30 

1772 

325 
ıooo 

83 
3()() 

200 

İstanbul Levazım Amirliği Satmmıa Komisyonundan: 

Ordu hastaneleri için 700 aded yüz lvlusu 26-1-937 salı gü
nü saat 14 te Taphanede sahnalma körisyonunda açık eksiltme 
il~ alınacaktır. Tahmin bedeli 560 liradı İlk teminatı -t2 liradır. 
Şartname ve nümunesi komisyonda görebilir. isteklilerin ka· 
nuni vesikalarile beraber belli saatte .kai•yona gelmeleri. 

* • * 
Ordu hastaneleri için 120 aded s:ra örtüsü, 700 aded 

peçete 25.1.937 pazartesi günü saa J 4,30 da T c;phanede 
satınalma komisyonunda açık eksihe ile alınacaktır. 

Lıra 1\., 

763 88 IOl85 00 Mecmuu on sekiz il kalem bez ve pa· 
bin altı yüz met- tiska, amerikan be· 

rodur. zi pijamalık, ell: ise
lik ve abalık kumaş 

ve miktarı yazılı il kalem 
Gureba hastanesine yukarıda cins 

bez ve kumaş pazarlıkla alınacaktır. 
Pazarl.ığı 11-1-937 pazartesi günü komisyon huzurunda yapı

lacaktır. isteklilerin hergün şartnamesini Levazım kaleminde gö
rebilirler. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Kuleli Askeri Lisesi için 2403 adet frenk gömleği 25-J .937 pa· 
zartesi günü saat 15te Tophanede Satınalma Komisyonunda açık 
eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 3600 liradır. İlle teminatı 
270 liradır. Şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir. İ~tek
lilerin be-ili saatte komisyona gelmeleri. 

* * • 
Kuleli Askeri Lisesi için 5{)0 adet pijama 25 1-937 pazartesi 

gün.Ü saa~ 15,30 da Tophanede Satınalma Komisyonunda açık 
eksıltme ıle alınacaktır. Tahmin bedeli 1.375 liradır. İlk teınina· 
tı ı.~3 li_ra 12. ku.ruştur. Şartname ve nümunesi komisyonda görü
lebılır. Isteklılerın belli saatte komisyona gelmeleri. 

• * • 

Kuleli askeri lisesi için 400 çift terlik 26.1.937 Salı 
günü ::)aat 14,30 da Tophanede Satınalma Komisyonun 
da a.çık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 680 lira
dır. ilk teminatı 51 liradır· Şariname ve nümunesi komis· 
yonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

Ankara Hukuk Fakültesinden: 
Hepsinin tahmin bedeli 369 lirab İlk teminatı 27 lira 

67 kuruştur. Şartname ve nümune!komisyonda görüle· 
bilir. isteklilerin kanuni vesikalarile>eraber belli saatte 
komisyona gelmeleri. 

• 
* * 

Leyli talebe için 150-170 takım elbise yaptırılacaktır. Muham
?Jen bedel 4250 lira ve muvakkıı.t teminat 318 lira 7,i kuruştur. 
isteklilerin şartnameyi görmek üzere hergün ve münakasaya gir
mek için 22-1-937 cuma günü saat l l ,30da Fakülteya müracaat
ları . 

Ordu hastaneleri için 350 aded yatalfrtüsü 26 · 1-937 salı gü
nü saat 15,30 da Tophaned~ sahnalma lnisyonunda açık ek· 
siltme ile ahnacaktır. Tahmin bedeli 700radır. İlk temınah 52 

lira 50 kuruştur . Şartname ve nümunesi >misyonda görülebilir. 
İsteklrlerin kanuni ves ikalarile birlikte ~ili saatte komisyona 
gelmeleri. 

* * • 
Cibali tüt~n fabrikası için 22 kal• mobilya yaptırıla· 

caktır. Bak inhisarlar Umum Müdüıfü ilanlarnıa . 

---
Ankara Belediye Reisliğinden: 

1- İtfaiye memur ve mürettebatı için 82 çift çizme 15 gün müd-
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 Muhammen bedeli 1300 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 97,5 liradır, 

4 Şartnamesini görmek isti yenler hergün yazı işleri kale . 
mine ve isteklilerin de 19- J-937 sah günü saat 10,30 da Beledi · 
ye E«cümenine müracaatları. 



İstanbul Levazım amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Kuleli Askeri Lisesi için 21(}0 adet fildekos fanila 1200 adet 
spor fanilası 3600 adet kemerli patiska don 1200 adet patiska 
ıpor douu, 8000 çift çorap 3250 adet mendil 26-1-937 salı günü 
saat 15 te Tophanede sahnalma komisyonunda kapalı zarfla ek
siltmesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 7838 liradır. İlk 
teminatı 387 lira 85 kuruştur. Şartname ve nümuneleri komis· 
yonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile birlikte teklif 
mek~uplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri . 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Kanunlar. Kararnameler, Ticaret muhadeltr 

Kararname No. 'l 5739 
1 - Cibali tütün fabrikası için tip ve eb'adı şartna- , Son zamanlarda pamuklu ihtiyacının artınakta olması haaebi-

mesine bağlı listede yazılı 2000 lira muhammen bedeli 22 ı le bir mikdar iğ ile dokuma t ezgahının idhali gerekli bulundu· 
kalem mobilya pazarlıkla yaptırılacaktır. 1 ğundan 2 515) sayılı kararnamenin ilgasile 2 1355 sayılı kararna· 

2 - Pazarlık 25· l ·937 tarihine rastlayan pazartesi günü ıne ahkamının yeniden mer'i tutul.nası; İktisad Vekill"ğinin 
saat 16 da Kabataşda levaztm ve mübayaat şubesindeki tl - 12-1933 tarih v~ 1-tH5 ;)J 78 sayılı tezkere ile yapılan teklifi 

üzerine İcra Vekilleri Heyetince 21-12-H>3H da onanmıştır. 
alım komisyonunda yapılacaktır. 21-12-1936 

6 - Mahrukat - Benzin - Makine yağla _r_ı _'_'e_~_aire 

1 

3- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şu- (Reımi Gazete tarih : 30 kanunuevvel H>3(i sayı: 3495) 

beden alınabilir. 
4 - İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve 

saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen 
Kararname No. 2 5728 
Yangın ve nakliyat sigorta branşlarında akdolunan esas si

gorta mikdarlarının yüzde 50 si nisbetinde mevcut mükerrer si· 
gorta inhisarının 2 5525 sayılı kararname ile yüzde 75 e çıkarıl· 
ması dolayısile 3-7-1929 tarih ve 8197 sayılı kararname ile mer'i
yete konulan Mükerrer Sigorta Talimatnamesinin tadili gerekli 
görüldüğünden bahsi geçen talimatnamede ilişik şekildeki gibi 
değişiklik yapılması; Maliye Vekilliğinin muvafakatına atfen İkti· 
sad Vekilliğinin 12-12-H>.~6 tarih ve 7088 5-tOB l sayılı lezkereıile 

yapılan teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetince 18-12 - 193{) da 

Deniz Ticareti Müdürlüğünden: 

Müdiriyet motörleri için alınacak 20-30 ton benzine zuhur 
etmemesi hasebile 29-12·H36 taribinden itibaren bir ay müddetle 
pazarlıkla alınacaktır. Talihlerin yüzde 7,5 teminatı muvakkate 
olar. 562 lira 51. kurıışu Vilayet Muhasebeciliğine yatırdıklarına 

dair makbuz veya banka mektublarıle paı.arlık günü olan 29 1-937 
cuma günü saat l.t te Galatada Deniz Ticareti Müdürlüğünde 

!'"üteşekkil Komisyona ve şartnameyi görmek üzere Müdiriyet 
idare Şubesine müracaatleri ilan olunur. 

7-Müteferrik 

İstanbul Komutanhğı Satınalma Komisyonundan: 

Gümüşsuyu hastanesinin çamaşır yıkama ve kurutma 
makinesinin tamiri ihalesi 25-1 ·937 pazartesi gunu saat 

15 de yapılacaktır. Muhammen keşif bedeli 893 liradır. 
Şartn~mesi her gün öğleden evvel komisyonda görüle· 
bi ir. isteklilerin 67 liralık ilk teminatlarile beraber ihale 
günü Fındıklıda komutanlık satınalmı komisyonuna gel
meleri. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Maltepe ve Bursa askeri liseleri ile Erzincan Orta okulu için 
3 adet bulaşık yıkama makinesi 23 şubat 937 salı günü saat 
15,30 da Tophanede satınalma komiıyonunda kapıtlı zarfla ek· 
siltmesi yapılacaktır . Tahmin bedeli 10540 liradır ilk teminatı 
790 lira 50 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. İstekli· 
lerin kanuni vesaikalarla beraber teklif mektublarını ihale saa 
tinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

• "' . 
Düşkünler evi b:ıdanası ıçın mermer kireci, çı-

mento, fırça ve saire alınacaktır. Bak: İstanbul Beledi
yesi ilanına. 

b) M Ü Z A V E D E L E R 

1-Müteferrik 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satınalma Komisyonundan: 

100 ton Biıülfat 
Tahmin edilen bedeli 500 lira olan 100 ton bisülfat 22- l ·937 

cuma ifÖDÜ saat 14te Salıpazarıoda Askeri Fabrikalar yollama· 
sındaki aatınalma Komisyonunda açık arttırmaya konulacaktır. 
Nümune ve fartnamesi hergün Komiıyonda görülebilir. 

İsteklilerin 37,5 liralık teminatlarını Beyoğlu malmüılürlüğüne 
yatırarak o ırün ve aaatte komiıy.3nda bulunmaları. 

İstanbul İkinci İcra Memurluğundan: 

Satılmaaına karar verilen Buik markalı 88 modeli kapalı oto· 
mobil Taksimde Merkez ırarajında 15-1-937 tarihine tesadüf eden 
cuma günü saat l 2den itibaren açık arttırma suretile satılacağın· 
dan ismi aeçen garajda hazır bulunacak memuruna müracaat 
edilmesi ilan olunur. 

Çavuşlu Koyü Mersin Muhtarlığından 

Köyümüzde bulunan Taş ocaklarınm mültezime ihalesi 
arttırmaya konulmuştur. 

Arttırma 11·1 ·937 pazartesi günü öğleden sonra muh· 
tarlık odasında yapılacıktır. Almak i3liye ılerin mezkur 
günde arttırmaya iştirak etmek üzere mürac aatları ilan 
olunur. 

İstanbul Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: 

İ!ttanbul Ziraat Mektebi Çiftliğinde mevcut 325 baş sağmal 
koyundan 6 ay zarfında alınac ağı tahmin edilen Jl}(H lira 50 ku· 
ruş kıymetinde 17500 kilo süt 25- 1 H.37 pazartesi günü saat l5te 
açık arttırma ile satılacaktır. 

Şartnameyi görm•k istiyenler hergün, südü almak istiyenler 
de nıezkür günde 125 li.a muvakkat teminatlarile birlikte Hal· 
kalıda İstanbul Ziraat Mektebinde Çiftlik İdare Heyetine müra· 
caatleri 

komisyona gelmeleri ilan olunur. 119 22 1 - 4 

* • • 

t - Şartname ve keşifnamesi mucibince Cibali Tütün 
Fabrikası bodrum katında yapılacak 7393 lira 47 kuru~ 
keşif bedeli tamirat ve tadilat açık eksiltmeye konulmuş-

tur. 
2 - Eksiltme 1 t-1-1937 tarihine rastlıyan Pazartesi 

gunu saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat şube 
sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 554 lira 51 kuruştur. 
4 İhale evrakı 36 kuruş mukabilinde her giiıı sözü 

, geçen şubeden alınabilir. 

5 - İsteklilerin ihaleden en az iki gün evvel İnhi · 
sarlar İnşaat şubesine gelerek bu gibi işleri muvaffaki· 
yetle yaptıklarına dair resmi vesaik gösterildikten sonra 
alacakları ehliyet vesikası ile kanuneı. kendilerinden ara· 
nılan vesaik ve yüzde 1,5 güvenme paralariyle birlikte 

. yukarıda adı geçen alım komisyonuna gelmeleri ilan olu· 
nur. 3704 527 4 4 

Adet 
53 
25 

140 

Cinsi 
Palto 

,, 
Fotin 

• • • 
Muhammen bedeli 
1100 kuruş "B.,, 
1100 ,, "M. " 
570 ,, "B. ,, 

65 ,, 570,, "M. ,, 
Evvelce pazarlıkla satın alınacağı ilan olunan yukarı

da mıktan yazılı melbusatın nümuneleri tebdil edilmiş ol
duğundan 11-1-937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 
1 ö da yenıden pazarhkla eksıllmey~ h.vuulıuu~t:ur. 

İsteklilerin şartname ve nümunelerini görmek üzere 
hergün ve pazarlık için de tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte Kabataşda levazım 
ve mübayaat şubesindeki alım Komisyonuna gelmeleri 
ilan olunur. "3794,, 538 4- 4 

9000 kilo demir tel "Saat 1411 

IOadet '· 1000 kilo yük taşıyabilecek,, alttan sürme a· 

raba "Saat 15,, 

1- Yukarıda cins ve miktarı yazıla 2 kalem malzeme 
şartname ve numunesi mucibınce pazarlıkla satın alına

caktır. 
2 - Pazarlık l 4- l-9:7tarihine rastlıyan perşembe gü· 

nü hizalarında gösterilm saatlerde Kabataşta Levazım 
ve Mubayaat Şubesinceki Alım Komisyonunda yapılacak · 

tır. 

3-Şartnameler parcsız olar~k hergün sözü geçen şu-
beden alınabilir. 
4- isteklilerin pazırlık için tayin edilen gün ve saat· 

lerde yüzde 7,5 güveıme pıralartl i! birlikte adı g~ç en 
komisyona gelmeleri Hin olunur. "J!-09,, 5t5 3-.t 

• • • 

t - İdaremizin İ:ınir Fabrikası ıçın şartnamesi mu· 
cibince 24 ton mazotpazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 13--937 tarihine rastlayan Çarşamba 
günü saat 15 de Kaktaşda levazım ve mubayaat Şube
sindeki alım Komisy(luoda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin şrtnamesini almak üzere hergün, pa
zarlık içinde tayin •ilen gün ve saatte yüzdt:: 7,5 gü-

venme paralarile biride adı geçen komisyona gelm eleri 
ilin olunur· "'388(, 551 3-4 

İstanbul ıelediyesi ilanları 

Düşkünlerevi Ha:ahane ve pavyonlar kismınm bada
nası için lüzumu ola mermer kireci çimento, fırça vesai· 
re pazarlığa konulmştur. Bunların hepsine 165 lira be· 
del tahmin olunmuştr. Şartname ve listesi r.ncümen ka
leminde görülebilir. ~tekliler 12 lira .)8 kuruşluk ilk te · 
minat makbuz veya nektubile beraber t l · 1-937 pazartesi 
günü saat l 4de Daii Enı.:ümende bulunmalıdırlar. (B) ı l 

onanmıştır. 

18· 12-1936 

Birinci ,naddenin muaddel sonuncu fıkrası 
Sigorta şirketlerinin bu tablolar mucibince akdettikleri her 

sigortadan Mılli Reaııürans Türk Anonim Şirketi nezdinde mü 
kerreren sigortalayacakları mikdnr yangın ve nakliyat kısımların· 
da esas sigorta mikdarının yüzde 75 ine ve hayat ve kaza 
branşlarında yüzde 50 sine baliğ olacağından sigorta şirketleri 

işbu yüzde 75 ve rüzde 50 leri bir gıina tevkifata tabi tutmanan 
mükerrer sigorta inlıisarını haiz olan Milli Reasürans Türk APo· 
niın Şirk.!ti nezdinde mükerrer sigorta suretile !llİgorta ettirmeğe 

ve Milli Re<ısürans Türk Anonim Şirketi de bunları kabule mec· 
ı burdur. İnhisara tabi olan işbu yüzde 75 ve yüzde 50 lere aid 

fenni ihtiyat akçaları Milli Reasürans Türk Anonim Şirketi ta· 
rafından tesis olunacaktır 

Üçüncü maddenin muaddel ikinci fıkrası 
Muamelatının bu suretle yangın ve nakJiyat kısımlarında 

yüzde 75 ini ve hayat ve kaza kısımlarında yüzde 50 sini devre · 
decek olan sigorta şirketlerine Milli Reasürans Şirketince tayin 
ve ita kılınacak komisyon, mümasil menafi vesairenin mikdarla· 
rı ve mük.!rrer sigorta mukavelelerin ihtiva edeceği bil'umum 
şartlar ayni nevi sigorta muamelelerile meşgul olan Türk ve ec· 
nebi şirketler için seyyanen kabul ve tatbik olunur. Şu kadar ki 
retrosesyon ın ~ıamelatında Milli Reasürans Türk Anonım Şirketi 

serbestisini muhafaza eder. 

Muvakkat madde 
2 5525 sayılı kararnamenin neşri tarihi olan 19· 11-1936 d n 

ıonra ve l - l · l~H7 t rihinden evvel müddetleri bir seneden fazla 
olarak akdedilen uzun vadelı yangın ,sigort tarının mükerrer !U· 

gortaları ikinci senelerinden itibaren 2 532;) sayılı kararname hü· 
k ü mleri ne tabidirler . 

Resmi Gazete tarihi : 28· 12-3() sayı : 3~93 

Sigorta şirketlerinin akdeyleyecek leri sigorta mekadirin· 
den kendi Üzerlerinde muhafaza ve tasarruf ede· 

bilecekleri aksamı mübeyyin cetveller 
A - Yangın sigortaları 

Her sigorta mikdarından sigorta şirketlerinin kendi üzerlerin· 
de muhafaza ve tasarruf ıedebilecekleri aks m ile mükerreren 
sigortalanması İcab eden kısımlar aşağıdaki cetvellerde gösteril· 
miştir. 

Birinci sınıf şirketlere mahsus cetveldir: 
Esas sigorta fiatı 

O 00 3,75 i tecu üz etmedikçe 
O 00 3,75 den fazla, 5 5) ye kadar 

() () 20 ·ı o o 80( .. ) 15 16( .... ) 
.o o 17,50 •) o o 82,50(**) 

30 33( .. *) 
O 00 5,5') den fazla, 7,00 e kadar O O l5(•ı O O 85(•) 15 17(• • • ) 
O 00 7,0o den fazla , 11,00 e kadar O() 12,50(•) O o 87,50( .. ı 

30 ,~5 (0 •) 

O 00 11,()() den fazla , 20,00 ye kadar O O 10 •) ()O 90( .. ) 15 18(• .. ) 
Sınai ve hususi risk olar üzerinden O O 12,50 "') O O 87,50 l*"') 

30 35 ••• } 
A Yangın sigortaları 

İkinci sınıf şirketlere mahsus cetveldir: 
Esas sigorta fiatı 

O 00 3 ,75 i tecavüz etmedikçe O() 17,50(•) O o 82,50( . .. ) 30 33('"..., ı 
O 00 .~ 75 den fazla, 5,51) ye kadar O O 15( •) O o 85( .. ) 15 l7t• ~•) 
O 00 5 5den fazla, 7,(l() e kadar O() 12,50(* O O 8i,50(+* ) 30 35 +* •) 

O 00 7,00 den fazla, 11 ,00 e kadar O() 10 •) O O 90(• ) 15 18(•-*) 
O 00 11,00 den fazla, 20,00 ye kadar O() 7,5()(•) O o 92,50 • •) 

30 37(***) 
Sınai ve hususi riskolar üzerinden O() 7,50l•) O O 92,50( •) 

30 37(* 'U) 
O Nakliyat sigortaları 

Her sigorta mikdarından !!İgorta şirketlerinin kendi üzerle· 
rinde muhafaza ve tasarruf edebilecekleri aksam ve mükerrer si· 
gortalanması icab eden kısımlar aşağıdaki cetvellerd e göste· 
rilıniştir. 

Birinci sınıf şirketlere mahsus cetveldir: 
A Sınıfı 

Zirdeki .seyrüsefer hatlarından birine mensub bil'umum vapur· 
lu için; 

Mesajeri Maritim, Kunar Layn, Loyd Triyestino, Soçyetn hal· 
yana Oi Serviçi Maritimi O() 20(* O o 80(••) 15 16(0 ) 

-------
(•) Şirketin kendi üzerinde muhafaza ve tasarruf edebileceği 

aksam. 
t •*) Mükerrer sigortaya verilmesi icabeden mütebaki miktar. 
('u •) Mükerreren sigortalanması icabeden mütebakı miktarııt 

Milli Reasürans T. A. Şirketine verilmesi mecburi olan kısmı. 

Re.smi Gazete tarihi : 28-12-1936 ayı : 3493 
(devaıoı var) 
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Galata Gümrükleri karşısıııda 

Bu da 462 çavdar 75 arpa tO yapak 471 2 mısır 66 bulgur yulaf 40 nohut 
ğ y 48 10 28 3 4 tiftik 15 iç badem mercimek 1 3 4 kepek 60 

İthalat: Hüdavendigar Han. l 
Telefon: -1479'l 

fasulye susam un . . 3 4 
kuşyemi-pamukyağı 17 3 4 zeytınyağı pamuk- susam yağı- B. peynır 

Amsterdam - Kompani Ro;al ir ceviz 8 ı 4 İç fındık 13 1 2 ton afyon 169 kilo 
T tavşan tı'lkı' - varşak - zerdeva çakal - kedi kunduz - sansar - - Neerlandez dö Navigasyon a 

vapör Anven, Rotterdam, A· 
msterdam ve Hamburg için ya· 
kında hareket. 

İhracat: 

2- Satışlar : 

- adet. 

Buğday arpa - yapak - fındık 
razmol 596 Fasulye 56 1 2 yapak 25 
sansar - zerdeva tilki varşak 

- ketentobumu -
1 4 ton. 
çakal tavşan 

iç ceviz 

adet 

Buiday yumuşak kilosu (j kuru' 17 paradan 6 30 paraya kadar 

3-

" Arpa 
Kızılca 

Çavdar 
Burçak 

sert " 
6 

" 
5 

,, 
5 

" 
4 

,, 32 " 6 35 

" 5 " 5 5 

'' 2(i 
" 

5 32 1 2 

" ,, 
30 " 

4 35 
Mısır Beyaz 
Mısır aarı 

Nohut Natürel 
Susam 

" 
" 

kuruştan 

17 kuruş 30 " 
kuruşa 

k. 
Yulaf " 

" 
70 

" 

Fındık içi 
Beyaz peynir 
Tiftik mal 11 140 
Yapak Anadol ,, 63 

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

Zeytinyağı yemeklik kilosu -
Sansar derisi çifti 2733 
Zerdeva ,, ,, 2925 

Telgraflar 7 1 937 

" ,, 
" 
" 

- parad~n - k. 
145 

kuruştan - kuruşa kadar 

,, 
" 
" 
" 

3800 
3800 

" " 
" 

,, " 
" " 

" " 

" " 

" " 
il " 

" 
,, 

Londra Mısır Laplata 2 ci kanun tahmili korteri 24 Şi. 1 1 2 P. Ki 3 Kr. 44 Sa. 

k t t h lu ,' tonu 12 Ster. 5 Şi. ,, 7 ,, 48 ,, ,, e en o um ,, ,, 
Anvers Arpa Lehistan ,, Şubat ,, 100 kilosu 119 B. Frank ,, 5 ,, 07 ,, 
Liverpul Buğday Mart ,, 100 libresi 10 Şi. l 8 P .,, 6 ,, 85 ,, 
Şikago ,, Hart\ inler ,, Mayıs ,, Buşeli 133 5 8 sent ,, 6 ,, 18 ,, 

Vinipek ,, Manitoba ,, ,, ,, 128 5 8 ,, ,, 5 ,, 95 ,, 
Hamburg İç Fındık Giresun derhal tahmil 100 ki.osu 156 R. Mark ,, 79 ,, 32 ,, 

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

İstanbul Ticaret ve Zahire Borsasında Muamele Gören Maddeler.-

tiftik -

1 CER ES yük alır 6-1 O 2ci ka. 

CALIPSON ,, 13 16 ,, 

Neerlandez kompanyasının 

nehri vapurları limanlar ı ~ın 

hususi ve seri seferler. 

Bütün limanlar için Neer· 
hndez Kumpanyası ile anlaşıl 
mak suretile bütün dünya li
manları için doğru !~on~imen-

to 1 ar veri lir. 

İTHALAT SERVİSi 

Burgaz, Varna, Köstence için 

hareket. 

CAUPSO 
HERKULES 

13 2ci kan. 
20 ,, 

Ualyan Seyahat Kumpanyası 

Dünya seyahat teşkilatı 
Götürü seyahat 

Otellerde oda tutulması 

Deniz yolu bilelleri 
Hava yolu ,, 

Demiryolları ,, 
Bagajların sigortası 

İtalyan demir yollarında 

Afyon, Araşit yağı, arpa, Avderisi, Ayçiçeği yağı, Badem, Bakla, Bezelye, Börül~e, Bu_ğday, 
Bulgur, Burçak, Ceviz, Çavdar, Dan, Fasulye, l•' ındık, Haşhaş tohumu, Haşhaş yağı, ipek, irmik, 
Kaplıca, Keçikıh, Kenevir, Kepek, Keten tohumu, Keten yağı, Koza, Kuşyemi, Mercimek, Mısır, 

Nohut, Pamuk, Pamuk tohumu, Pamuk yağı, Peynir (Beyazı Kaşar) Razmol, Susam, suııam yağı, 
Tiftik, Un (Buğday, Mısır) Yağ, Yulaf. 

yüzde iiO tenzilat 
Galata Gümrükleri karşısında 

Hudaverdigar han 

Telefon : 44792 
da FRATELLI SPERCO 
ne ... dinde C. (. T. ye müra · 

PİYASA HABERLERİ 

hala Gazi köprüsü inşaatına 
başlanamadı 

Gazi köprüsünün ihalesinden 
şimdiye kad r dokuz aylık bir 
zaman geçtiği halde, yapıda 
kullanılmak üzere şartna 
meye konulan çimento· 
nun tedarik edilmemesinden 
dolayı inşaata hala başlanma
maktadır. Şirket şartnameye 

konulan çimentoyu Almanya
dadan tedarik edemediğinden 
inşaat daha bir müddet taah· 
hur edecektir. 

Köprü inşaatının böyle teah
hur etmesini doğru bulmıyan 
alakadar makamlar, şirketin 
matlub çimentoyu tedilrik ede
rniyecek vaziyete düştüğünü. 
inşaatm da daha fazla tehiri
nin doğru olmadığı Naf;a Ve
kaletine bildirmişlerdir. Maa· 
ınafih Hugo Herman grupu 
mukavele mucibince Köprüyü 
nıatlub zamanda teslim etmedi
ği taktirde beher gün için Be-

lediyeye 500 lira vermeie mec· 
burdur. 

~ -

Anadolu Demiryolları 
esham ve tahvilatı 

Anadolu Demiryolları esham 
ve tabiileri mümessilleri ge
çenlerde bir toplantı yapmışlar 
ve Fransız frangının düşmesi 
üzerine hasıl olan uaziyeti gö· 
rüşerek hükumetle m~zakere 
tmek için aralsrında bır heyet 

:yırmışlarrlı. Bu heyetle Maliye 
Vekaleti arasında müzakerelere 
yakında başlanacaktır· 

yen iden ağaç dikilecek 

Belediye ağaç dikme zam~nı 

l . oldug· undan mevcut ıh-ge mış . 
t;yacı tesbit etmektedır. .. .. 
· "d"" l"ğ nun Vilayet ziraat mu ur u u .. 

. tf ği rakamlara gore 
tesbıt e ı · i inde 
935 senesinde şehır ç 
87 788 meyvalı ve 52,827 ~e.y-

' fidanı dikilmıştır. 
vasız ağaç 73 2J7 mey· 
936 yılında da buna '. ila-

1 41 738 meyvasız fıdan 
va ı , d başka 
ve edilmiştir. Bun an 
935 yılında 42,442 ve 936 yılı.o· 
, 2 000 dut fidanı diktirilmış· 
;a Bu suretle resmi ellerle son 
_ ır.' ld d'kilen fidanların ye
ıkı yı a ı 

k\ınu 312 733 dür. 
' --

·-

• 
Müessesatı Tüccariyenın 

Ehemmiyetle Nazarı 
Dikkatine 

d 1 sile müessesatın ya· 
Senebaşımn yaklaşması 0 ayı l . d HABER ve 

kl l'k ·ı A mukavele erın e paca arı sene ı ı an . A 

1 
lnız Servi· . ·ı k ılan arın ya , 

KUR UN gazetelerıne verı ece b'l t ilan alınını · 
. l ğ ve ı vası a 

simiz tarafından yaptırı aca ı . d' d .. önünde . l . ım ı en goz 
Yacağı alakadar miıessese erın ş 
bulundurmalarını dileriz, d 

vakıt Pr~p~gan a 
servısı 

l:forsa - rıyasa 

8- 1- 1937 

Borsa Parası 

t Slt!rliıı 

1 Dolar 
~il Fransıı. Fr. 
~ı ı Lir~l 

2U Uı l\·ik Fr. 

~t\ Dralııııı 

:.!O İ:-.vİ<,'rt' Fı. 

2tl 1.ev:ı 

1 Florin 

<?ıı C,'ı•k kroıııı 

ı A\•ıt:->llınn -;;ı 

1 ~lıırl, 

1 Zlolı 

1 l't•ııgo 

• :!ll ı.~v:ı 

:!ti l>iııaı 

, \ lı~ 

till',-
1:! 1

J 1 :!:l 
114 
l '.!11, 

H:.!, 

t\I, 

:!il, 

ıi:~.-

:!ı 1, • 

1 :!, 

:!U lsvı't; l;roıııı :ııı, 

1 TiirJ, ,1llı·ı1 111:10, -

l naııkııol Os . ll. :!tl, 

Çekler 

A\·ıh} 

Lorıılra 

Nev Yurk 
J';ırı,, 

Mılaııo 

Brı.ihel 

,.\ tiııa 
('ent•vrt: 
Sof ya 
Aın-,,terolaııı 

l'raı: 

Viyana 

Madrıd 

lJı>rli ıı 

\'ar-;;ova 
l>ııdapeşl 

liükrı>.ş 

Belı:raıl 

Yokolıama 

~Ioskova 

'\ Stokholnı 
Esham 

\ 

1 
;ıslaıı ı:inırıılı) 

~krkt'z ilaııkıısı 

' 

l"ts, 

''· 'j~t ... , 
17,ıı t !i 

1f>, ttı:!:"ı 
4, 7llil 1 

~~,:\5 

:.ı, ·ı:-ı\Jt) 

·:-~,f:!:-ı 

1 .~!il::
:!'.!, İll5 

l.~i.ı 

'ı, ~f fi;) 
:ı,:ıı;;:; 

10:->,41~~ 

:ı:ı,;-,.r;:-, 

:ı, 1 :ı.--..:ı 

At;ılı-: 

1 :ı, :!5 

~a. 

"-... U "- -·-··--

Nippon Yusen Kaisah 
Sau~ 

li:! 1 1 APON VAPUR KUMPANYASI 
1 :.!~. :!~· 
111 
l:!t-),

~;,, 

:.!:l,-
r"""':-
.ı ı.ı, -

2:ı, -

>)•) 

">"' -·· 
ı:ı, -

:ı:!.-

1 o:ıı , -

1-Capanı~ 

ti:.!I, 
U,İ~l~ll 

tıi, \1:3:!;, 

l:-"i,l.l:!ô 
4' t i~l:.'1) 

Yokohama, Kobe, Singapur, 
:olombo, Süveyiş, Port-Said, 
Beyrut ve lstanbul limanları 1 
ırasında doğru seferler: 

Pire, Mars il ya, \' alansiya, Li
erpool için Hareket 

(dog-ru ve aktarmaaız) 

)AKAR MARU 

>ELEGOA MARU 

~URTTAş 

18 2ci kan' 

18 " 

Türk parası, kaya 

gibi sağlam duru

yor. 

En emin tasarruf 

parası, Türk pa

rasıdır. 

~-;-,~1:?:2:-, 

:l,4.'.ı:!:· 

G4 ,!ı l :!:l 
11 ~.'.ı.~ı 

:!:;}, 094u 

ULusal Ekonomi 

ve 

Arttırma kurumu 

l, H1fü:! 

4,tt>G7 

:ı.,:i4i:i 5==~===:::::;c:::=:=:==~ 
[11~,h\I 

:l.'.ı,}" 

<!, -:-t<:ı:ı 
:!;ı, 10 

:ı, 1'.llb 

C . BECHSTEIN 
GROTRIAN - STEINWEG 

IBACH 
~'f5HUQ PIYMi{1 ft. 0RIKAlA"IN AlENTASI 

1\apanı~ UCUL PİYANOLAR 
ÜKf"HHl Yt"Iİ \e KUL,\NllM~Ş 

r~ 'ı'l 
. ' /RUPA PASAJİ,,..,Beyoglu İSTANBUl 

•.ı:ı , •. ~ 
t= 'iiri+ -=x ' 

(Suite de la -teme page) 

La peche continue a etre abondante 

Les "torik,,, qui sonl une eapece Je grandes pela
mides, continuent a etre abondantes Durant le mois 
dernier, les ventes au Balikhane ont atteint le total 
forl coquet de 'l50.(\00 Ltq~. On considere comme 
certain que cette activite continuera au cours des 
pı-ochains mois et meme quelle va s'accentuer encore. 

Avant-hier, pour ne citer que cet exemple, 40 
motor-boats ont Jebarque aux halles 30.000 paires de 
''torik,,. Toute cette masse de poissons fut vendue 
jusqu'a 4 heures l Cinq bateaux :taliens et deux grecs 
attendaient, en notre port, de faire le plein de leurs 
cales, pour appareiller. Deux de ces bateaux ont leve 
l'encre le jour meme avec un chargement complet. 
Les prix varient entre 30 el 35 piastres la paire. 

La peche du "toı·ik,, continue juuqu'en mars, et 
les personnes competentes affirment qu'elle sera tout 
aussi abondante. 

Par contre, il y a peu de 
ont hausse a 39 a 40 piastres 
poisson, quand il est frais, 
piastres. 

maquereaux. Les prix 
en gro~; en dCtail, ce 

est vendu jusqu'iı 6:> 

Un differend au sujet du Pont Ataturk 

Un differend vienl de surgir entre la Municipalile 
et le groupement allemdnd auquel a ete adjugce la 
construclion du Pont Atalurk. L'objet de ce differend 
est le ciment qui doit etre employe dans les travaux 
de maçonnerie. 

Aux termes du calıier des charges, le ciment iı 

employer doit etre du ciment fondu dont la caı aclc
ristiq ue essentielle est de resister a l'eau. Or, il pa
rait qu'en etablissant son prix, le groupcmenl alle· 
mand a remplace le ciment ordinaire afin d'obtenir 
un prix de revient plus auantageux que les autres 
concurrents. 

Le fait est qu'a la suite de ce differend, la <'ons
truction du pont n'a pas encore ete entamce, bien 
que quatorze mois se soient deja ecoules depuis l'ad· 
judication. 

La Municipalite a demande au rninistere des Tra
vaux publics l'autorisation d'amender le cahier des 
charges et d'accepler le C'İment ordinaire, mais l'on 
ne pense µas que le ministere voudra accepter un 

tel amendement. 
Dans ce cas, le contrat conc!u avec le groupement 

allomand sera denonce et la caution versee acquise 
a la Municipalite. 

Yılbaşı Piyangosunda Kazanmıyanlara: 

15,400 lira ikramiyeli 
Türk Maarif Cemiyeti Eşya Piyangosundan bir 

bifet ararak taliinizi deneyiniz 
Satış yeri Bilumum Piyango Bayilerile Cemiyetin 

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

TÜRK MAKİNA EVİ 
Sahibi: B. TEZEL 

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

Muhtelif beygir kuvvetinde kullanılnıış motörler ve 
lokonıotifler_ satılır ve alınır, asri arfziyen kuyu 

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

kazan ve makineleri 

SANTREFUJ TULUMBALAR 
Değirmen tesisatları taahhut edilir. 

İmtiyaz sahibi ve yazı işleri 
Direktörü: lsmail Giı-it 

Basıldığı yer: ARTUN Basımevi 
Galata Bil1ur sokak No. 10 
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Tableau Synoptique des Adjudications 

Objet de l'adjudication IPrix est. f PCaut. ' d' Gd~ndr~ 1 rov . a ıu ıc 

1 

: ı 
A) Adjudications au Rabais 

Construction - Reparation
T ra vaux Publics -Materiel de 
Construction - Cartogra phie 

Con. truction d'un conduit de 150 me
tres sur le terrain des sports a 
Bandirma cah . eh. P . 23 . 

4567 50 342 56 Publique 

Constrnction d'une route entre la ~ııre 
de Diıırbckir et Ourfakapoussou 
(cah. eh . P. 405) 

Habillement - Chaussures 
Tissus-Cuirs. 

81021 5301 05 Pli cach 

Toile, batiste, am erieaine, cto ffe ponr 
pyjam:ıs ete. : 18600 metres (ııj.J 

(pour Goure ba). 

10185 - 763 88 Gre a grı~ 

1\ Jaquettes: 198-205 pieces Paletots: L.13,70.-
25 pieceı- Jaqueltt>s et robes: 60-62 p. 10,50-10.20 

j (pour les domeatiques. 
I Chem•ses : 2400 pieces (pour Kouli'·li). 3600 -

Pyjamas : 500 pieces (pour Koult!li). 1375 -

1 
Pan~oufles: 400 pııires (pour Kouleli). 680 -
Co• fection de 150-170 coatumes pour 4250 

les i nternes. 

278 

270 -
103 2 

51 
318 75 

Bottes: 82 paires (pour les sapeurs· 1300 - 97 5 

Publique 

" 
il 

" 
11 

" 
pompiers). · 

Flanelles fi\ d'Ecosse: 2400 p. - ld . de 
spor!: 1200 p . Caleçons bat iste: 
3600 p .- Id. de aport: 1 '.200 p.- Chaus
seltes : 8 00 p.- Mouchoirs: 3250 p . 

7838 - 387 85 Pli cach. 

[ (pour l\.OUlelı). 

1 

Ameublement pour Habitation et 
Bureaux- Tapisserie- ete. 

-----

Lieu d'adjudication. 

Municipalite dıı Bandirma. 

Dir . Ponts et Chaussees Min. Tra· 
vaux Publies. 

Direction V .. kou!a Istanbul. 

Com Ach. Universitı; lstanbul. 

Com Aeh. Intend. lst. Tophane. 

" 
" Faeulte de Droit Ankara 

Com. Perm. Municipalite Ankara. 

Coın. A ch. lntenrl. lııt. Tophane . 

Articles de literie tels que : Couver
tures, drapa de lit, taies, mousti
quaire~ ete. : 8 lots (aj . ). 

8986 20 673 97 Pli cachete Adınin. Ch. Fer Etat Ankara. 

1 

Mobilier ponr la fabrique de tabacı 
de Djoubali : 22 lol!ı. 

Serviettes pr. visa!.?'e: 700 p .· pr. le' 
hôpitaux de l'armre . 

C ouvertures de lit : 350 pieccs 

1 
Nappe : 120 p . - Serviettes: 700 p . 

2000 -

560 -

700 
369 -

42 -

52 50 
'27 67 

Gre iı grc Com.Ach.Econom.Monop. K.tache. 

Publique Com. Ach. lntend . lst. Tophane. 

" 
" 

,, 

------~----------~--~----- ----~- ---~ ~~~--· ·-----~~-----~~-

1 

Combustible Carburant - Huiles 

ı : 

Benzine : 20-30 tonnes (aj.). ..;;;.;;....;;._..;.... _____ ..:...; ___ _ 
lravaux d'lmprimerie 

Papeterie 

lmpression de 5 milli ons de billets pr. 

562 50 ~re a gre Dir. Commerce Maritime Galata. 

1750 - 131 25 Publique Com. Perın . Municipalite Ankara. 

Cahier des Charges 

Econoınat Vakoufs lstanbul 

Dep.~atcr. Ank. ClıefExped.H.pııcha 

Date 

2-'2-37 

25-1- i? 

11-1 ·37 

:.?8-t-:n 

25·1 ·37 
'25-1-37 
26-1-37 
:l'.l-1-37 

19-1-37 

:26-1-37 

l Heure 
1 

Telefone: 42425 

Boite Postale N. 1261 

Adresse Telegraphique: 
latanhul MÜNAKASA 

9 JANVIER 19.~7 

lndustrie - Finances - Commerce 

Le cuivre d' Artvin 

La mine de -=uivre de Kovarshan, 3 Artvin , et la fa
brıque ~e trouvnnt aux environs t taient abnndonnes de 

1 
lo ngue date. Ün vient d'entreprendre une reconstructıon 

, fondamentale <le cette f aLrique ; plus de 500 ouvrıers 
1 

ıs -

16 -

ıs 

15 30 1 

14 30 
11 30 1 

ıo :~o ! 

15 -

1 

sont aff,.ct es a ce travail. L'dablissement ne sera pas 
sı>ıılement reparı! , mai au~si sensiblement agrandı . 

Le fo ur era allume d ·s ache vement de la granrle 
clıe•nın ee en voie d'n ection Les grande grottes ou se 
trouvent les mine,.; et qui sont obstruees par toute orte 
ele ınat e. ri.•ux accumules seront dt'.gagees. 

IY·s l'aclı evement ele cette fabrique, la mine de cuıvre 

de Murgul, qui est plus vaste qu'un grand village, sera 
remİst! egalement en t'Xploitation . lci {galeınent est une 
fabrique abandonrıt e qui sera re mise en exploitation . Des 
milliers de compatrıotes trouveront ainsi du travaıl et la 
vaste ı;tendue qui va ele Hopa iı Arlvın prendra l'aspecl 
d'une zone inılu!! rielle tre.s ııctive. 

L'industrie du cuır a Bursa 

L'industrie du cuir vıent, aprcs celle de la soie, au 
prenıier rang de l'actıvite economique de Bursa. 

Receınment, on a cn;e, en cette vılle, une grande tıın· 

ııerie outıllee ~e in raçon la plus moderne et dont it: 
produits peu vent rivaliser avec ceux d'Europe. il y a en 
outre , a Burs:ı, plusieurs ateliers plus petıts quı travail
lenl le cuir. On en compte plus de cent qui fabriquent 
uniquement les clıaussures sııns talon utılısees par le 
paysans. Avant la guerre, ces chaussures, dıte "yemeni,, , 
f•taient tout aussi renomm ces pour leur solidit1: que l' e
taient les pcches et les clıiitaignes de Bur a Les com
rnıındes affluaıent. 

ı Mais la aituatıon n'e t nullf'nlPnt ı. m e m e ııuıourd ' lıui. 
Le tann eries de Bur. a, quı trnvııillaient en 1932, envi-
ron 200 OOOpeau n'arrivenl meme pas a la ınoitie de ce 

-----.ı----:ı chiffre. 

25-J-37 

'26-1-37 

.:6-1 -37 
25-1 -37 

29-1-37 

19-1-37 

15 30 

Ce f ait est attribuc au developpement dans le pays 
! puis parmi la population rlu Vılayet de Bursa et surtout 

parmi les paysans de l'us:ıge des dıaussures et semelles 
en caoutclıouc . 

Les arlisans de Bursa fondent maintenant tout leur 
16 espoir sur la proteclion promise iı la petite industrie par 

notre President du Conseil et notre Mınistre de l'E. N., 
I 14 _ 

1 
lor du dernier congres ele l'artısanat, a Ankara. 

15 30 
14 30 

14 -

La fabrique du textile de Kaysserie 

La f abrique de texti les, erce" il y a un an, et exploi
tee par la Sumer Bank, est en plein developpement. Du
rant le premier semestre de cette annee, la fabrique a 
nchete 839.000 balles de coton brut et a travaille du 

1 commencement de l'annee a fin juın, sur 1.211.29Q kilo 
de coton brut. Duranı cette meme periode in production 
en fil es de coton a ııtteint 1.099.018 kilo . 

Le re nclement en tissus de la fnbrique ıı atteint 
6 .844.495 metres pour le preıııi .. r semestre de cette an
nre. Le "clıertin~,, et le "drlll,, occupent la plu grande 

, place dans cette quıınlite, puis viennent le "dingonal 
10 'iO ' le "coraınadel,, et le "cazal;na,,. De meme l'effec tif d~ 

___ ı~es;_a_u_t_o_b_u_s_. ________ ~~----- -~~---•---~•~------ -----~-------~~~~~~- - - ,.,._ _________ --- - - ----- 111 ınain d'oe uvre <le cette fabrique va en ugmentant . 
De 2 147 qu'ıl e tait en janvier, il s'est lev a 2438 en 

1 juin. I• 

Provisions 

Legumes divers. 
Poules : 3650 pii·ees- Poulets: 18!5 

pi i:ces ( pour hôpital Haydar-

1752 75 131 46 Publıque- Com. Ach . Militaire St:limie. 

2387, 10- :2·-B 89 Publique ,, 
864,75 

pacha). 
---:.-~.:......~~~-----------ı~~~-·~----

Divers 

Rcparation de la maclıine·lessiveuse 

de l'hôpıtnl de Gumuclısouyou. 
Chaux de marbre, ciınent, hrosse'i, 

ete . (pour badigeonnage Asile des 
Pauvres). 

Machines a laver la vai•;selle: 3 pic · 

895 - 67 - Publique Com. Aclı . Comm. lst. find•k li. 

165 - l 'J. 38 Grc a grı'.· Com. Perm. Municipalite lstanbul. 

10540 - 790 50 Pli ~ach. Com. Aclı lntend. Ist. Tophane. 

~~c_e_s_·~-~~~--~~~~~~~~~~-ı~~ 

1
(B Adjudications a la surenchere 

Exploitation de carrieres iı Tchavou
chloukeuy (Mersine). 

Buiclc fermee (modele 88) : 1 piece. 
Lait : 17500 kilos (pendant 6 mois) . 1662 50 125 -

Publique : Mouhti\r de Tchavouchloukeuy. 

" 

G.ırage Merkez, Taxim. 
1 lir. Ferme de l'Ec. Agricole Halkali " 

Secrıriat Municipalite lstanbul. 

'lS· t-37 
27· t ·37 

25-1-37 

11-1-37 

23-2-37 

11-1-37 

15-1-37 
25-1-37 

1 

14 30 

14 :lO 1 

Nos exportations sont tres nctives 

Nos exportations sont en plein dcveloppement. 
Notammen t les d ~mandes s'acroissent de jour en jour 
en ee qui a t rait iı noı orıınges. Leıı evenements an· 
g lants d'Espagne, importan t pays producteur de cet 

15 

article, ont eu une repercussion inevitab le ur le ma r · 
\ eh e moındial: d'aulre part, la production italienne ne 

peut suffire a f aire faee a toute la demande. Dans 
ı ces cond itions, nos oranges sont tres demandees . 

14 - ' 

D ' u n e façon generale d'ai lleurs, et si I'on fail a lu
traction de la periode habituelle de stagnation du 
mareh e aux abord s des fetes, tous nos produits d'ex· 
portation o nt trou ve un p lacement sur. Dans tous les 
ports d'embarquement, leı chargements sont actifs. ıs 30 : 

: 

Les ventes d e "tiftik,, sont aussi actives. Le§ stocks 
ont beaucoup baisse. Cet article vient en tete de nos 
exportations du mois demi er, avec 616.000 Ltqs. Su i-

ap.midi 

l ven t les peaux br utes avec 328.000 Ltq . et les noi
settes, avec 238.000 Ltqs. 

1 

12 - 1 
(Lire la suite en .leme paife) 

15 

1 


