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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin 

3 AYLlGI 

{) " 

Kuruş 

~;)O 

850 
1500 l 'l .. 

E.cııebı memleketler için 
12 aylıg-ı 2700 

Sayısı 5 kuruş 
Resmi makbuz bedeli olma·· 
yan tediyat makbul değildir -

BU GCNKO 

M .. ayedeıer 
Münakasaıar ve uz 

LiSTESi 

a) Münakasalar 

1 - Erzak, Zahire. Et, Sebze v. s. 
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k , 20 t _ sıl\-ır: 40 ton 
Et.- kuzu: 5 t. · oyun. · !i 

(Marmara Üssü Balıri) 
1. h Levazım) 

Zeytin: 24 ton ton ( op :sne 

2 1·5·37 15 -
24-5-37 15.30 

. N f' işleri Malıeme, Harita 
inşaat, Tamırat, a 13 __ , --

( d ) (Kars CHP Bıışk ) 
Halkevi inşa.ılı. ten: · 

. t · tı (MMV) 
Harp okulu ıçme su es ı~a... : lst Beled.) 
Floryada. yol asfalhnın sokulınesı. ( . 

14-5-37 -
21·5 :17 15 -
10 5-37 14 -

l 'f tesisat ve Malzemesi 3 - Elektrik·Havagazı·Ka,,::o::r:.:.ı .:e.:...r ________ _ 

- - l d ~I~ sayacıları (Kütah · 
Ayar m.ıs;\sı: a · 

ya Belediyesi) malze mesi 
Jandarma şebekesi için te~efo~ 

(temdid) (İstanbul Beledıyesı) 

19-5-37 15 -

24-5·37 15 -

Elb. K ndura Çamaşır v.s. 
4 - Mensucat, ~· u ' 

~ 1 -5-37 14 Yazlık cııkel: 265 t3ne (İııt . Beledi~esi) 
1 . d L • llOO m. ikinci nevı pamuk: 
zmır Ol!O.uması. 

2350 k. hallaciye: 3061 k. 24 N. ma kara 
. ı · x.· · 15 ad (lıt Beleciyesi) . ıp 161· • • 

~4 -5·37 14 

· 5 Mobilya, Ev ve Büro eşyaları muşamba hah v.s .. 

Dershane sırası: 70 ad. (temdad) (H.paşa l.iıes i) 10·5·37 15 -

i 
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'GAZETESi 
Hergün çıkar iktisadi " mali ve ticari gazetedir 

zartesi günü saat 15,30da Tophanede satınalma komisyo · 
nunda açık olarak eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
7 425 liradır. İlk tem inalı 557 tiradı!.". Şartnamesi komis· 
yonda görülebilir. İstekJilerin kanuni vesikalnrile beraber 
belli saatle komi yona gelmeleri. 

2 

inşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

MMV Satınalma Komisyonundan: 

Su tesisatı: Harb okulu içme su tesisatına aid işler 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Keşif tutarı 5200 lira 
80 kuruştur. Keşif ve şartnamesi parasile inşaat şubesin
den alınacaktır. İhalesi 21.5.937 cuma günii saat 15dedir 
ilk teminatı 390 liradır. Eksiltmeye gireceklerden ilgili 
bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2, 3üncü maddelerinde 
istenen belgelerle birlikte teminat ve teklif mektuplarını 

havi zarflar ihale günü saat 14e kadar (en geç olarak) 
M. M. V. satınalma komisyonuna versinler. 

Kars Cumhuriyet Halk Partisi Başkanlığından: 

- Kars şehrinde yapılacak 49323 lira 62 kurut bedeli ke · 
şifli Halkevi inşaatı kapalı zarf usulile 4 5-937 salı günü ihale e
dilmek üzere uzatılmıştır. Talib çıkmadığından pazarlık ıuretile 

ihalesi 14-5-9.H gününe uzatılmıştır. 
2 İhale C. H. Partisinde toplanacak İlyönkurulca yapıla· 

caktır . 

3 Muvakat teminat 3609 lira 27 kuru,tur. 
4 Bu işe aid proje, keşif evrakı, münnkaaa şartnameıi ve 

fenni şartname Cumhuriyet Halk Partisi Başkanlığından parasız 

verilecektir. İ stekli olanlar tekli{ mektublarını 2490 sayılı kanuna 
uyııun tekilde hazırhyarak t eminat mektuplara ve ehliyet veaika
larını havi bir zarf içinde muayyen aaate kadar makbuz mukabi
linde Parti Başkanlığına verilmeleri ilin olunur. 

• • • 

iDAREHANE: 
Yoğurtcu han, l ci kat 

No . 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

lLAN ŞARTLARI 
ldarehanemizde görüşülur 

Telegr. : lıt. MÜNAKASA 
T el•fon : 49442 

Poata kutuıu N. 1261 

5 
Mobilya, fv ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

Haydarpaşa Lisesi Satılma Kurumundan: 
Haydarpaşa Liseai için yaptırılacak olan 70 aded deraane ıı

raaının 30-4-1937 curna günü uat l 5'te yapılan eksiltmesi netice· 
sinde talihler tarafıodan verilen fiat gali görülmüt olduğundan 
paıarlıga bırakılmıştır. Pazarlık 10-5-1937 pazarteıi ıünü aaat 
15' te iıtanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde toplanacak Ko· 
miıyonda yapılacaktır. ilk teminat 78 liradır. Talibler r.ari ıene 
Ticaret Odaaı veıikasından maada geçen i"i ıene içinde reami 
dairelere en az bu ite benzer 1000 liralık bir it yaptıklarına dair 
almış olacakları veaikalarla birlikte Komiıyona telmeleri, 

6 
ı\\atbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Mtlzemesi 

İstanbul Belediyesinden: 

Karaağaç müessesatı için bastırılacak matbu evrak 
açık eksiltmeye konulmuşlardır. Bunların hepsine 391 lira 
bedel tahmin olunmuştur. nümunelerile şartnamesi Leva· 
zım Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 N.lı kanun· 
da yazılı vesika ve 29 lira 33 kuruşluk ilk teminat mak· 
buz veya mektubile beraber 24•5-937 pazartesi günü saat 
l 4te Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (M) 

• • • 
7500 cilt otobüs bileti alınacaktır. 

ilanlarına. 

'-\üteferrik 
7 

• • • 

Bak: lıt. Beled. 

Fiat markalı bir otomobiline karoıeri yaptmlacaktu. & Matbaa işleri ·Kırtasiye • Yazıhane Levazımı_ 

Otobüs bileti: 7500 cilt (lstanbul Belcd ) l tl-5 37 14 -
Matbu evrak (Karaai•Ç Mües . için) (lıt. Belce.) 24-5-37 14 

1 

Floryada yolun asfaltı sökülecektir. Bak: lst. 

ililnlnrıııa. _ ===·- 1 
Beled. Bak: lıt. Heled. ilanlarına . 

• • • 
Beyoğlu ve Beşiktaş çöplerinin l ıene müddetle 

külmesi işi. Bak: lst. Beled. ilanlarına . 
dö· 

7 - Müteferrik ------ - -
Torna tezgahı (l.20.- 1.80 m.): 1 ad. makkap: 

1 a<l. (Kütahya Belediyesi) 19 5-37 -
Fi3t otomobiline karoseri yapılması (lıt. Beled.) 20·5-37 14 -
Reyoğlu ve Beşiktaş çöplerinin denize dökül· 

meai (lııtanbul Belediyesi) 25 ·5 37 15 -

b) Müzayedeler 

1 - Müteferrik: 
. I M ı ) ıo-5 37 12-13 

Kereste {iıtanbul 7ncı cra emur uğu 7 14 
(1 G.. M- d ) 10 5-3 -

Gümrükte muhtelif eşya satışı ıt. umr . u . 

a) MÜNAKASALAFI 

1 
Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Marmara Üssübahri Satınalnıa Komisyonu 

Tahmini tutarı 

Cinıi 

Kuzu eti 
Koyun eti 
Sığır eti 

Kilosu 
5.000 

20.000 
40.000 

Lira Kr. 
2000.00 

10000.00 
12000.00 
---

Başkanlığından 

lık teminatı 
Lira Kr. 

1800.00 

'>4000.00 
. ..l i için yukarda cins ve mik· 

Komutanlığımız denız er er f lı'le satınalınacak-
t k alı zar usu 

tarları yazılı 3 kalem e ap .... saat 15 de İzmitte ter· 
tır. Eksiltmesi ? 1.5.37 cuma gunu 1 aktır. İsteklile· 
sane kapısındaki komisyonumuzd~l Y~\~:te kanuni bel
rin yukarıda yazıh ilk teminatları e ır ı .. ve saatten 

1( l muayyen gun 
geleri havi teklif me tup arı~ı 

0 
ba kanlığına vermeleri. 

bir saat evveline kadar komısyo ş 

1 Komisyonundan: 
Levazım Amirliği Satana ma 

• A • 1. ~ · bağlı müessesat için mü· 
Istanbul Levazım Amır ıgıne . 24 937 • 

teahhit nam ve hesabına 27 ton z.eytın mayıı pa 

• • • 
·k Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 1 Bir torno tezgahı ve bir makkap alınacaktır. Bak: e· 

Elektrr ' lektrik sütununda Kutabya şarbaylığının ilinına. 

Kütahya Şarbayhğından: 

Elektrik santralında 50 amper ve 380 volta kadar 5 
tane tek fazlı efektif lakatlı elektrik sayacını birden 
muayene ve ayar edebilecek takatte ve endüktif ve ka
pasitif faz kaymalarını gösterir fazmetreler ve izolasyon 
tecrübe cihazlı bir ayar masası tesis edilecektir. liümrük 
resmi Belediyeye aid olmak üzere Kütahya elektrik sanl· 
ralında teslim, muhammen bedeli 3500 lira olup açık ek
siltm~ ile ihalesi 19.5.37 çarşamba günü saat 15 de Kü
tahya Belediye Encümeninde yapılacaktır. 

Ayrıca, yeni veya az kullamlmış 1.20 1.80 metroluk 
torna teziahı ile orta boy makkab da 550 lira kıymetle 
o gün için açık eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin her 
ikisi için ayrı ayrı teminat ve ihale kanunu mucibine e 
İcab ftden vesikalarile eksiltmeye iştirakleri. Şartnameleri 
hergün Belediyede görülebilir. Taşradan istenildiğinde 
gönderilir. 

* • • 
Jandarma ıebekesi için telefon malzemesi alınacak

tır. Bak: İst. Beled. ilanlarına. 
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Mensucat • Elbise· Kundura-Çamaşır v.s. 

"' • • 
Zabıta memurlarına 265 yazlık caket yaptırılacaktır. 

Bak: lst. Beled. ilanlarına. 

• • • 
İzmir dokuması, pamuk, hallaciye ve makara ipliği alı· 

nacaktır. Bak: İstanbul Belediyesi ilanlarına. 

b) M Ü Z A V E D E L E R 

1 
Müteferrik 

İstanbul 7 inci icra Dairesinden: 

Paraya çevrilmesine karar verilen muhtelif ölçülerde 
kereste 10·5.37 pazartesi günti saat 12 ile 13 raddelerin· 
de Unkapanında Ayazma kapısında 118 numaralı dük

kanda açık arttırma suretile aatılacağından taliplerin 
mezkur güıı ve saatte mahallinde hazır bulunacak me· 
muruna müracaatleri ilin olunur. 

• • • 
Gümrükte muhtelif . eıya satılacaktır. Bak: lstanbul 

Gümrükleri B. Mi.\d. ilanlarına. 

L . lstanbul Gümrüğü BaşmüdUrlüğUnden: 1 
Gümrük satışından : 2321 me:r:at kaimesi 45,450 kilo 556,57 lira 

İpekli pamuklu mensucat. 658 m.k. 118 k. 500 1. Llmh.ıız radyo 
makinesi, 1850 m.k. 84 k. 1134,12 l. Tuvalet p:>drası, 1849-M; K; 55 
k. 772.80 L; ipekli pamuklu mensucat. 2492 m.k. 7,050 k. 724,20 1. 
Kazip telli ipe.le mensucat, 910 m.k. -4 ,900 k. 508,31 1. ipek mensucat, 
2424 m.lc. 42 k. 571.23 l. Pamuk dantela harç. 1764 m.k. 7-488 k. 
2458, 13 l. Liıtik ailindir makineai, 1925 m. k. 3005 k. 905,28 l. Bir 
renkli porselen Jciso'nin 10-5-937 ıünü saat 14 de İstanbul ~ümrü
~ündeki satış salonunda açık artırmaları yapılacaktır. Artırmaya gire
ceklerden yüzde yedi buçuk pey alı.çeıi ve ünvan teıkereai aranır . 

('2530) 369 



Muhammen bedeli 1 17 40 lira 25 kuruş olan jandarma 
telefon şebekesinin ıslah ve ikmaline ait lüzumu olan te-· 
lefoo malzemesi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Malzeme listesile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde gö
rülebilir. Eksiltme 24·5 937 pazartesi günü saat l 5te 
Daimi Encümende yapılacaktır. İstekliler 2490 N.lı ka
nunda yazılı vesika ve 880 lira 52 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber teklif mektublarını havi 
kapalı zarflarını yazılı günde saat 14de Daimi Encümen
de vermelidirler. (B) (2576) 378 

• • • 
Keşif bedeli 1636 lira 44 kuruş olan Florya plajında· 

ki yol asfaltının sökülmesi pazarlığa konulmuştur. Keşif 
evrakı ve şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 
İstekliler 2490 N.lı kanunda yazılı vesikadan başka ba
yındırlık direktörlüğünden alacakları Fen ehliyet vesika• 
sile 122 Hra 73 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mek· 
tubile beraber 10-5-937 . pazartesi günü saat l 4de Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. ( B) (2577) 379 

* • • 

1100 metre bir metre eninde İzmir 

Beherinin muhammen 
fi atı 

dokuması 23 kuruş 

2350 kilo ikinci nevi pamuk 45 ,, 
306 l ,, hallaciye 4 7) 

15 adet 24 N. makara ipliği 25 ,, 
İtfaiye gurubları için lüzumu olau yukarda cinsi yazı

lı eşya açık eksiltmeye konulmuştur. Nümunelerile şart
namesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 
N.lı kanunda yazılı vesika ve 107 lira 71 kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 24·5 937 pazar· 
tesi günü saat l 4te Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

• • * 

(B) (2580) 380 

Bir metre- metre ilk 
sinin murab- lemi· 
kıymeti baı nah 

Vefa yangın yerinde Hacıkadın mahal-
lesinde 22 inci adada yi'ızsüz arsa. 150 4,50 ü,50 
Fatih yangın yerinde Hocaüveys mahal-
lesinde Karamuk sokağında 12<3 ncı 
adada 80 santim yüzlü arsa. 120 17,76 1,59 

Yukarda sahası ve semti yazılı buıılunan arsaları sa· 
tılmak üzere ayrı ayrı açık artırmaya konulmuşlardır. 

Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekli· 
ler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mek
tubile beraber 24·5-937 pazartesi günü saat 14te Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. (B) (2584) 384 

• • • 
Beherinin 

Kadiköy içerenköy otobüsleri için 
7500 cilt bilet 

Muhammen İlk 
bedeli teminatı 

K. S. L. K. 
3 25 18 28 

Yukarda cinsi miktarı ve muhammen bedelleri yazılı 
olan biletler pazarlığa konulmuşlardır. Nümunesi en· 
cümen kaleminde görülebilir. İstekliler 2490 numaralı ka -
nunda yazılı vesika ve hizasında gösterile ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 1 O 5 937 pazartesi günü 
saat 14de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (2575> 377 

• * • 
Beyoğlu ve ıBeşiktaş mıntakalarına aid çöplerin bir 

sene müddetle denize dökülmesi işi kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Bu işe 25.000 . lira bedel tahmin edil
miştir. Eksiltme 25-5-937 salı günü saat 15'te Daimi En· 
cümende yapılacaktır. İstiyenler şartnameyi parasız ola
rak Levazım Müdürlüğünden alabilirler. Eksilt.meye gire· 
cekler 2490 No.lu kanunda yazılı vesika ve 1875 liralık 

ilk teminat makbuz veya mt ktuplarile beraber teklif mek
tuplarını havi kapalı zarflarını yukarıda yazılı günde sa
at l 4'te kadar Daimi Encümene vermelidirler. 

* * "' 

''B.,, "2582,, "382,, 

Belediye zabıtası memurlarını yaptırılacak 265 tane 
yazlık caket açık eksiltmeye konulmuştur. Kumaş nümu
nesile şartnamesj Levazım Müdürlüğünde görülebilir. Be
her caket için 5 lira bedel tahmin olunmuştur. İstekliler 

2490 N.lı kanunda yazılı vesika ve 99 lira 37 kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 21-5-937 cuma 
günü saat 14'te Oa;mi Encümende bulunmalıdırlar. . 

• * • 
(B) (2581) 381 

Belediye mezarlıklar müdürlüğüne ait 3 N.lı 519 mo
del Fiat marka otomobine karoseri yapılması açık eksilt
meye konulmuştur. Bu karoseriye 600 lira bedel tahmin 
olunmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebi
lir. İstekliler 2490 N.lı kanunda yazılı vesika ve 45 lira· 
lık ilk teminat makbuz yeya mektubile beraper 20-5-937 
perşembe günü saat 14'te Daimi Encümende bulunmalı-
dırlar. (B) (2583) 383 

Müdürlüğünde;ı 

" yazılı 2 kalem malzeme 
şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

2- Pazarlık t 2-V-937 tarihine rastlıyan Çarşamba 
günü saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şube-· 

sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
3- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 

şubeden alınabilir. 

4- İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı 2:eçen 
alım komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (2339) 331 3-4 

Kanunlar. l(ar arnameler, Ticaret muhadeltri 

Türkiye ile Felemenk arasında Ticaret 
Anlaşması 

(Dünkü nüshadan devam) 

23- Nebati yağ, balık yağları 
24 Keten, haşhaş, ay çiçeği, Hind p!tmuğu tohumu ve zikre· 

dilmiyen emsali 
25- Çiçek soğanları 
2G- Kıyılmış, toz halinde tütün 
27- Yaprak halinde tütün 
28 - Sigara 
2] - Palamut ve palamut hulasaları, sarı ve siyah mirabolan 
30 - Kuru hulisalar: kebrako, kidıhindi (Kaşu-Cachou), kes-

tane, limoba, ıhlamur ve eınsali 
31- Afyon 
32- Orman mahsulatı: ceviz ağacı, karaağaç, ıhlamur ağacı, 

limon ağacı ve kesılmiş veya testerelenmiş aksam 
33 - Kitre zamkı, zamkı nefti, tealbanum zamkı, sandragon 

zamkı, gomelastik. 
• 34 Boyacılığa müteallik mevad 

35 - Alelıtlak maden cevherleri 
36 Gülyaiı 

37 - Bonbon, lokum ve sair şekerler 
.i'i- Her ne· i maden, taş ve toprak 
39 Bükülm~miş pamuk ve döküntüleri , keza uvat ve bandaj 
40 - Arpa 
41 Şekerci mustahsalatı 

42- Meyankökü 
43- Meyanköki.. balı ve tuzu 
·U · Şeker şerbeti 
45 Tuzlu balıklar 
-t6- Sanayide müstamel yumurta 
47 Süngürler 
48 - Adi soğan 
4B - Şaı .splar, likörler 
50- Maden suları 

O Listesi 
1 - Tiftik (ham kirli) bir sene için IO ton 
2- lnbik ve imnlath-nelerde hasıl olan nebat pusası, lcüsbe 

ve döküntüleri (Hindistan cevizi posası hariç) bir sene için 1.000 
ton. 

3- Şark halıları bir ıene için 150 ton 

Ankara, 19 mart H37 
Bay müsteşar, 
Eier ilerde Felemenge sigara idhali kontenjante edilecek o

lursa, Felemenkle Türkiye arasında bugün imza edilmiş olan Ti
caret Anlaşmasının cüzünü teşkil eden C listesi le takarrür etmiş 
bulunma.sına muhalif olarak TürkiyeJ e bir sene için 10 tonluk 
bir kontenjan verileceğini ittılaınıza arz ile ınübahiyim. 

İhtiramah faikamı lütfen kabul ediniz, Bay Müsteşar. 
Baron B. Ph. van Harinxma tlıoe Slooten 

Bay Faik Kurdoğlu 
iktısad Vekaleti Müsteşarı Ankara 

Ankara, 19 Mart 1937 
Bay l\laslahatgüzar, 
Eğer ilerde Felemenge sigara idhali kontenjante edilecek olur

sa, Fcleınenkle Türkiye arasında bugün imza edilmiş olan Tica· 
ret Anlaşmasının cüzünü teşkil eden C listesile takarrür etmiş 
bulunmasına muhalif olarak Türkiyeyc bir sene için on tonluk 
bir kontenjan verileceğini müş'ir bugünkü tarihli mektubunuzu 
aldığımı bildirmekle müftehirim. 

Türkiye Hükümetinin yukarda bahsi geçen mektup muhtevi
yatında mutabık olduğunu size ibliğa musaraat eylerim. 

İhtiramatı faikamı lütfen kabul ediniz, Bay Maalahatgüzar. 

Bay Baron B. Ph. van Harinxma 
thoe Slooten 

Felemenk Maslahatgüzarı 
Ankara 

Bay Müsteşar, 

Faik Knrdoğlu 

Ankara, 19 mı.rt 1937 

Felemenk Hükumetinin aşağıda mezkür Türkiye menşeli müs· 
tahsalatın Felemenk Hindistanına, Surinama ve Küraçaoya ser· 
bestçe ithal edilmekte olunduğunu beyan eylediğini ittilanıza arz
ile ınubahiyim: 

Tiftik, tiftik m.ensucat 
İşlenmiş deriler (sahtiyan tesmiye olunanlar} 
Şark terlikleri 
Tohumlar, hububat. tohumlukla", yağlı daneler (pois de soya 

ve pirinç hariç) 
Cenup meyveleri, üzüm, incir, fındık vesaire . 
Zeytin ve zeytinyağı 

Ham ve işlenmiş tütünler 
Debağatta müstamel mevad ve hulasaları 

Afyon (Şarki Felemenk Hindistanında mevcud idhal memnui-
yetleri nazarı itibara alınarak) 

Kuru sebzeler 
Gülyağı 

Lokum ve şekerci 1r1üıtahaalatı 
Halı ve kilimler 
Tcsbih ve sigara ağızlıkları 

Türkiye Hükumetinin kendi canibinden, aşaiıdaki Türk güm
rük tarife numaralarında zikrolunan Felemenk Hindistanı, Suri· 
nam ve Küraçao menşeli müstahsalitın Türkiyeye ıerbestçe id
hal olunduklarını beyan eylediğini kaydediyorum: 

72 C 73 C 211 A 213 B 223 C (yalnız susam tohumları Ziraat 
Vekaletinden evvelce alınacak müsaade ile) 236 A 24-t 245 249 
251 271 321 B 1,2 440 577 B O H 578 812 B C. 

EğP.r yukarda mezkur müstahaalat ileride gerek Felemenk 
Hükumeti gerek Türkiye Hükumeti tarafından kontenjante edi· 
lecek olursa, iki Hükumeti işbu müstahsalat için nisbi bir kon· 
tenjan tayin etmek üzere aralarında görüşmekte mutabık olduk
larını beyan ederler. 

İhtiramatı faikamı IUtfen 
Faik Kurdoğlu 

kabul ediniz, Bay Müateşar. 

İktısad Vekaleti Müsteşarı 
Baron B. Ph. van Harinxma thoe 

Slooten 
Ankara 

Ankara, 19 mart 937 
Bay Maslahatgüzar, 
Berveçhizir muharrer bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı 

size bildirmekle mübahiyim: 
"Felemenk Hükumetinin aşağıda mezkür Türkiye menşeli 

müstahsalatrn Felemenk Hindistanına, Surinama ve Küraçaoa 
serbestçe idlıal edilmekte olduğunu beyan eylediğini ittılaınıza 

arz ile mübahiyim: 
Tiftik, tiftik mensucat 
İşlenmiş deriler (aahtiyan tesmiye olunanlar) 
Şark terlikleri 
Tohumlar. hububat, tohumluklar, yağlı daneler (pois de soya 

ve pirinç hariç) 
Cenub meyveleri, üzüm, incir, fındık ve saire 
Zeytin ve zeytinyağı 

Ham ve işlenmiş tütünler 
Debagatte müstamel mevad ve hulasa! arı 
Afyon (Şarki Felemenk Hindistanında mevcud Afyon İnhiaarı 

kanuni kuyudu ve Garbi Felemenk HindistanınJa mevcud idhal 
memnuniyetleri nazarı itibare alınarak) 

Kuru sebzeler 
Gülyağa 

Lokum ve şekerci müstahsalatı 
Halı ve kilimler 
Tesbih ve sigara ağızlıkları 
Türkiye Hühümetinin kendi canibinden, aşağıdaki Türk güm· 

rük tarife numaralarında zikrolunan Felemenk Hindistanı , Suri
nam ve Kuraçao menşeli müstahsalatın Türkiyeye ıerbestçe id
hal olunduklarını beyan eylediğini kay'dediyorum: 

72 C 73 C 211 A 213 B 223 C (yalnız susam tohumları 
Ziraat Vekaletinden evvelce alınacak müsnadt! ile) 236 A 2.t4 
245 249 251 271 321 B l,2 4.fO 577 B O ti 578 812 B C. 

Eğer yukarıda mevcud müstahsalat ilerde gerek Felemenk 
Hükumeti gerek Türkiye Hükumeti tarafından kontenjante edile· 
cek olursa, iki hükumet işbu müstalısilat için nisbi bir konten· 
jan tayin etmek üzere aralarında görüşmekte mutabık oldukları
nı beyan ederler. 

İhtiramat, ilah .. ,, 
İşbu mektup mündericatında, Hükumetim namına mutıııbık ol· 

duğumu size bildirir ve ihtiram tamın kabulünü rica ederim, Bay 
maslahatgüzar. 

Faik Kurdoğlu 
Bay Bvron B. Ph. van Harinxma tlıoe Slooten 

Felemenk Maslahatgüzarı 
Ankara 

Ankara, 19 mart 937 
Bay müsteşar, 

Aşağıda mezkür Felemenk menşeli mü.tahsalit için Türkiye 
tarafından bahşedilmiş olan tarife tenzilatı veya konsolidasyonla
rına mukabil , Felemenkte kuru üzümlere mevzu inhisar resmini, 
Felemenk Hükumetinin, 19 mart 937 tarihli Türkiye-Felemenk 
Ticaret Anlaşmaaının mer'iyeti müddetince Türkiye menşeli ku· 
ru üzümler için bir kiloda 2 sentten bir ıentc indirmekte muta
bık olduğunu ittıalınıza arz ile mübahiyim: 
Türk Gümrük 

Tarife .Y 
227 
266 A 

281 A 

335 B 

A 
3.tl B 1 
·t5.t 

,. 

Emtianın nev' i 
Kakao yağ~ yüzde 15 tenzilat 
Nebatat döküntüleri Mevcud reamin konıoli

dasyonu 
Ham galalit Mevcud resmin ko:ısolidu· 

duyonu 
Hasus kagıt yüzde 25 tenzilat 

Saman mukavvası Mevcud resmin konıolidu
yomı 

Reıim için perdahlı Mevcud resim konsolidas· 
muşamba yonu 

(Devamı var) 

Bilumum Müteahhit ve Tüccarlarm 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 

Münakasa ve Müzayede ilanlarını; günü gününe, top· 
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MÜNAKASA 
GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en !üzümlü 
Rehberiniz dir. Menfaatınız ic"'bı hemen abone kay
dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel.: 49442 

~-----------------------------~ 
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7 Mayııı 

PIY ASA HABERLERİ 

Şehir planı 

Belediyenin beş vıllık çalışma programı, şehrimizde yapılacak 
işler hakkında dikkate layık tasavvurları ihtiva etmektedir. 

İMAR PLANl 
Şehrin ileri planının tanzimi için getirilen mütehassıs profesör 

Prost çalışmaktadır. Önümüzdeki senelerde işe devamla tahminen 
iki sene zarfında planı ikmal edecektir. 

MÜNAKASA GAZETESi 

Gelecek Uç gün zarfında vuku bulacak 
Miinakasa ve hizayedeler hakkında 

Uf T.RA 
--

Cumartesi 8 5- l 037 

Portatif çadır: 2000 ad. (Jaııdarma Kom.) \" 328 
Terlik: 1000-1500 çift (MMV) ,\' 329 
Tuğla: 120,000 ad. (Oevlel Demiryolları) .\' 334 

Pazartesi 10-5-937 

Muht. kış!aların mutfak ocaklarının tamiri - Ask. matb. oda 11 
şaatı (lst. Komut.) .\' 328-329 

Sayfa 3 

Ticaret ve Zahire Borsası 

1 
5 - 5 - 1937 --

---~~ 
1\1 A D D E 

Afyon 
,, 

Araşit yağı 
Arpa 

" 
Av derisi 

: ince t, 
-: kaba 

: yemlik çuvallı 
: Anadolu 
: çakal nd 
: kedi 

11 

ithalat 

Ton 

45 

1 1 

SATIŞLAR 

ihracat K~:~:ri ~~ı:~~ 
1 Ton Kr Pa . Kr. Pıı. 

4 5 4 10 
ç 

Belediyemizin önümüzdeki beş senelik çalışma programı ile 
onu takip edecek devrelere ait programların~ temelini bu planla 
onun tatbikatı tekii edecektir. Ancak bu tatbikat ve mesaide 
esas tululan düşünce mevcut sen·islerin idame ve muhafazasına 
istinat eder. Bunların yürütülmesi şarttır. Mevcut servislerin ifa
ıile beraber elde edebilecek tasarruflarla varidattan husule gele
b;lecek fazlalık ve muhtemel yeni gelir kaynaklarının hasılatı bu 
beş senelik programda yazılı planın tatbik ve tahakukuna tah
sis edilecektir. İleri planın tanzimi için beş senelik 245 bin lira 
tahsisat ayrılmasına lüzüm hasıl olacaktır, 37-38 fevkalade büt
çesinin 14 üncü faşlının l ci maddesine 40 bin lira tahsisat kon 
muştur. Bu seneki tahsisattan artacak miktarda bu tahsisata t'k
lenecektir. 

İrıönü kampında 6 bina inşaatı (THK Başk) .\' 334 
Ortaköy könı~r deposu rıhtımının tamiri (Denizyolları İşi.) ,\' 335 
Kontrıplak: fö() ad. (Devlet Demiryolları .\' 335 
Tüfek yağı: 5000 k. Otomobil malzemesi: 51 kalem Sitil için 

,, 

" 
: kunduz 
: porsuk 
: !>nnsar 
: tilki 

" ,, 
" 
,, 

İstimlak ve yol süsleme işleri 
İleri planın şumulüne girmış ve tatbik!ne de başlanmış olan 

Gazi köprüsü inş·rntı devam etmektedir. iki sene sonrada bite
cektir. Bu vaziyetten istifade ederek köprüye muntelıi yollarına 

da bir tarafta'1 yapılması ve köprünün yapılmasında ihtiyar edile
cek emek ve masrafın hayatta ve tatbikatta faiıielendirilmesi za· 
ruridir. Umumi ileri planın çerçivesi içinde şimdiden kati yerini 
almış olan bu yolların açılması icabeder. Bunu açabilmek içinde 
bu ırüzergah üzerinde gari kalan istimlakin şimdiden icrası zaru
ridir. 

Bu yatların başlıcası ilk planda Unkapanı-Şehzadebaşı Vt" 

Azapkapı-Beyoğlu k11midır. Bunların tahakkuku için bu progra
mın devamı müddetince kabili tahsis olarak takdir edilen senede 
iki yüzer bin lira verilecektir. Yalniz bu sene eski taahıitler ve 
rnübrem zaruretler dolayisile bütçeye bu iş için bir tahsisat kon
mamıştır. 

Gazi Köprüsü 

Geçen sene müteahhide ihale edilen Gazi köprüsü inşaatı de- 1 

vam etmektedir. 2 sene sonra ikmal edilecektir. Bu iş için tah
sis edilen para l 87 UB3 lira 78 kuruftur. Bu para hazırdır. İn
şaat icabatı olarak bir ila vei keşfi ye hasıl olursa ayrıca nazarı 
dikkate alınacaktır. 

siyah şerid: 10,000 m. - CFR motörü malzemesile (MMV) 
.\' 329·330 

Kundura kabara çivisi: 2850 k. (Jandarma Komut.) .Y 330 
Rıhtım üzer elektrik vinç tesisatı ( Samsun İnhis. Mücl.) 
Yatak, battaniye, yastık, çarşaf v. s. - Karyola 50 nd. İst. Nafıa 

Fen Okulu) .\' 329 
Sığıreti: 125 ve 70 ton (Tel<irdağ) ,\' 323 
• Hurda demir : 15 ton (İst. Belediyesi) ,\' 330 

Salı 1 1 5-1937 

Temizlik işleri - mazot: 40 t. - makine yağı: 1 t. (Bign Beled) 
.\' 334-330 

Hurda dökme: 1000 ton (Devlet Denıiryolları) .\' 30ö 
• Kum ve çakıl çıkıırma hakkı (Yenikapıda) (İst. Beled.) .\' 330 
Hırdavat malzemesi: 16f) kalem (İst. PTT Müd.) \" 331 
Parke taşı: 60000 ad. (Alchisar Beled.) .\' 331 
Mamul kereste: 986-t m3 (Bolu Sıhhat Mud.) .\' 3Jti 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye dltir. 
Hamiş : "No .. , iş:ıreti ilanı havi gazetemizin sayısını gosfcrir. 

is or 
5 5 1937 

" 
" 
,, tavşan 

" : varşak 
" zerdeva 

Ayçiçeği yağ; 
Badem kabuklu 

iç ,, 
Bakla 
Bezelye 

Börülce 
Buğday 

" ,, 

" 
ti 

" 
" 

Bulgur 
Burçak 
Ceviz 
Çavdar 
Darı 

,, 
Fasulye 
Fındık 

" 
" 

: Eks. yumuş k 
: yumuşak 

eks. sert 
sert 

• sümter 
kızılca 

mahlüt 

: k. 

: beyaz 
: sarı 

iç tombul 
iç sivri 
kabuklu 

" 
" " 

a 

" 
" ç 

525 1) 15 6 27 

(j 17 

14 

15 4 25 428 

Yol inşaatı Paralar Çekler -- ' Haşhaş : tohumu 
yağı 

1 

1 Şehir hududunun vasi bulunması ve şehre ait muhtelif hız· 

rnctıer ihtiyacın tazyiki altında birdenbire genişliyerek onların 
karşılanması zaruretile şimdiye kadar yol inşaatı için bütçeden 
rnühim bır tahsisat ayrılmasına imkan bulunmaması ve ancak 
CÜz'i tamirlerle iktifa olunmuştur. Kanalizasyon müteahhidi ile 
rnünakid mukavele hükmü önümüzdeki yılda sona ereceğinden 
bunu takip edecek sP.neler zarfında yol işi için de fazla bir tah
sisat ayrılmasıni mümkün olabilecektir. Bu suretle bedeli 5 sene
de verilmek üzere şehrin pek mübrem, bozuk kısımlarında mü
him miktarda yol inta ve tamiratı düşünülmektedir. Bu progra
rnın tatb ki nihayet bulunca şehirde tamir görmiiş yol sath~ hali 
rniktar artmış olacaktır. Bu programın tatbiki için 5 sene zar
fında her sene bütçeye 200 bin lira konacaktır. Mübrem zaruret
ler dolayısile bu sene bu it için 50 bin liratefrik edilmiştir. Bu 
~ususun derl'.al tatbik sahasına geçirilebilmesi için Yüksek Mec
lısce Reisliğe şimdiden 850.000 liralık taahhüde girişmek aalahi
Yeti verilmelidir. Yol inşaatının sureti tatbikine aid program bağ
lıdır. 

Bu in1aattan başka şehir haric ve dahilinde ayrıca yol inşa 
Ve tamiri için her sene laakal IOO bin lira sarf edilecek tir. 937 · 
938 senesi için bu hususta ayrılan para 93. 720 liradır. 

Kanalizasyon ve umumi helalar 

Kanalizasyon müt::ahhidi ile yapılan mukavele ahkamı onu· 
rnüzdeki sene hitam bulacaktır. Bu müteahhit marifetile yaptırı
lan kanalizasyon inşaatı şehrin ihtiyacının ancak yüzde onuna 
tekabül etmektedir. Şehirde natamam, bozuk ve açıkta akmakta 
olan daha bir çok lağımlar mevcuttur. Bunların yapılması ve 
lllahzurlarının izalesi zaruridir. İlk planda yapılmasına lüzum gö
tülen kısımlar şunlardır: 

(Kasımpafa- Cin deresi, Feriköy kabristan sokağı, Kasım
P•f•- Baruthane deresi, Tahtakadı sokağı, Yüksek kaldırım, 
lülecihendek, İskender caddesi Tophane Azapkapı kollektörü 
dej'orjuvarları, Tonton sokağı, Hamalbaşı, Kalyoncu kulluğu, Tar
labatı ut ve sol sokakları Cihangir kanallarının ikmali, Meşru
tiyet mahallesi, Feri köy-Kurtuluş kanalları Kabataş Beytülmalcı 
Ve Mollabayırı, Şişhane yokuşu Sürpagop, Dolmabahçe-Gazhane 
değorijuvarları, Kadıköy Kurbağlıdere ve civar Moda koyuna 
•kan münhat kanallar ve tulumba tesisatı, Fatih Horhor kanalı, 
F'atih-Aksaray-LileJi-Soğanağa yangın yerlerinde kanal tamiri 
Urnumi haleler, Florya mecr11ları ve imar planının tatbik edilecek 
Yerlerin kanalları). 

Bunun tahakkuku için 938 senesinden başlamak üzere bütçe
}'e her yıl 250 bin lira tahıiut konacaktır. 37-38 bütçeaintıle ka
lllizaayonun yeni proırramı için tahsisat yoktur. ihtiyaç her ta
~•fta taıyikını hissettirmekte olduğundan mü:nkün olursa hemen 
•nşaata geçilip bu proırram çerçiyesi dahilinde bedeli taksitle 

tesviye için riyasete teaahhüt ıelahiyeti verilmelidir. Program bağ-
lıdır. 

Umumi tenvirat l 

Alış 
Sterlin ()25, 

l Dolar 125,-
20 Fransız Fr. 11), 
20 Liret 120, 
20 Belc!ka Fr. 80, --
20 Drahmi 19, 
20 İsveçre Fr. 570,-
20 Leva 20, 

1 Florin 63,-
20 Çek kronu 70,-

1 Avusturya Si. 21,-
1 Mark 25, 

Zloti 
Pengü 

20 Lev 
20 Dinar 

Ruble 

20, 
21,-
12. 
48,-
30,-

İsveç kuronu 30, 
Türk altını l058, 
Banknot Os.253,-

'' 

Satış 
625, 
125,-
117,-
125 -
84,-
22, 

578, 
23, 
(}Ö,-

75. 
23,-
28,-
25, -
24,-
14, 
52,-
52.-

-32, 
1059,-
253,-

London 
Nev York 
Paris 
Miluno 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Vivann 
Madrid 
Berlin 
Vnrşova 

Budapeşl 

Bükre~ 
Belgrad 
Yokohamn 
Moskova 
Stokholm 

Alış Satı~ 
r.2s,25 m;;, 

o. 7904 o, 7905 
17,6875 17,67 
15,0212 15,0175 
4,68IO 4,6884 

87,405 87,75ü0 
3,449ö 3,4614 

63,9357 63,91 
1 ,4440 1,4434 

22 67 22,6615 
4,2265 4,225 

13, 1725 IJ, lb75 
l,9H5ll 1,9662 

4,16 1,1590 
3,B840 3,9 25 

I07,f>3 I07,5875 
34,4575 34,4440 

2,7540 2,7530 
24,0625 24,0725 

3, 1160 3, 1154 

Tercüme Bürosu 
Her liı:;andan ve her türlü tercüme işleri ve bil

hassa münakasa ve müzayedelere müteallik şartna
melerin tercümesi dcrühte edilir. 

Azami ihtimam ve sürat 

Fiyat:ıar gayet üt:edildir 

"MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine 
Hususi tenzilat yapılır 

Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3-4 
T clefon : 49442 

,~~vevmi 

Münakasa Gazetesi 
Bütün Müteahhit 

Tüccarların mesleki 

zetesi dir. 

ve 

ga-

imtiyaz aahibi v YUI itleri 

Direktörü: İsmail Girit 

Bımldığı yer: ARTUN B 
aıımevı 

GnlatA Billıiı sokak No. 10 

Şehir dahilinde mevcut umumi elektrik lambıdarı !htiyaca ka- J 
fi gelmemesinden yeniden 2100 lamba tesisatine teşebbüs edilerek 
ite baflanmıştır. Ve her sene tesisat ve aydınlanma masrafı ola
tak 85 bin lira tahsis olunacaktır. Şehrin vüs.ıtine mebni bu lam
balar da kafi gelmeyeceği teemmül edilerek mali imkan hasıl 
Olduğu taktirde bu beş senelik devre içınde daha 2000 lamba 
teıiıine çalışacaktır. Bu suretle İstanbulun umumi tenviratı mü
tevazi bir şekilde dahi olsa ikmal edilmi4 olacaktır. Proanm ıu
flulrnuştur. 

Telefon: 49442 

ı 'raRliliililE:~;"~~ 
ı 

" İpek 
İrmik 
Kaplıca 

Keçikıh 
Kenevir 
Kep k 
Keten 

,, 
Koza 
Kuş yemi 
Mercimek 
Mısır 

,, 
Nohut 

" 
" Pamuk 

: tohumu 
: yağı 

yeni mahsul 

beyaz 
: sarı 
: iap. tohumu 
: kalburlanmış 
: natürel yeni 

Pamuk yağı : 
,, tohumu: 

Peınir beyaz: tam yağlı 

" ,, : yarım yağlı 
• ,, : yağsız 

Peynir kaşer: yağlı 
n ,, : yağsız 

Razmol 

Susam : yeni malısul 
,, yağı 

Tiftik oğlak 

,, ana mal 
,, çengelli 
" deri 
,, kaba 

" : sarı 
Un ekıtra ekstra 

ekstra ,, 

" ,, 
Ynpak 

1 inci yumuşak 
,., ıert 

Anadolu 
,, 
,, 

" Yulaf 

,, tabak 
Trakya kırkım 

,, tabak 

Zeytin yağı : ekstra 

,, ,, yemeklik 
,, ,, : sabunluk 

DIŞ FİATLAR 

Buğday Liverpul 
,, Şikago 

,, Vinipek 
Arpa Anvers 
Mısır Londra 
Keten t. ,., 
Fındık G. Hamburg 

" K " 

15 

35 

17 

36 

33 

136 

1 

1 

• 

9 25 

110 

27 

l(.S. 

6 46 
5 9 
6 09 
5 21 
3 66 
7 99 

İşaretler : ki (kilo), ad (adet), ç (çift), kr (kuruıı), pa ( ) . 
( ·ı · ) ( . ) " para , şı fı ın , sa aantım , st {sterlin), RM 1 Ray hım k) 

88 05 
88 05 

ni), B. Fr (Belcika frank), t (ton). ar ' p (pen-
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Tableau Synoptique des Adjudications MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

Objet de l'adjudication Mode Prix Cautiun. Lieu d'adjudıcation et du Jours Heure' (Pour les troiı jours suivants) 
d'adjudicat eatimatif Provisoire Cahier !!_~ Charges ı. 

I ~~-=---........ ----~~~~~---~...-...-.-.............. ..,..,~=-----...._-==-----~~----...._.._.- ..... """"'=,,......~-......... ---..--~_-...._.,.__._ı..-._..,..... ...... """"'-=--..... =--......,.,_ ...... ~-=-: --~m><><1....c:>cı:.w_., _ _ 

,, 

i A) Adjudications au Rabais 
Conıtruction-Reparation- Trav. Publics 
Materiel de Constru::tion-Cartographie 
lnıtallation eau potable ecole militaire. 
Conıtruction Maison d .J Peuple a Kars (aj.). 

Pli cadı. 
Cre a fre 

Com . Ach. Min. Def. Nat. Ankara 
President Parti du Peuple Kars 

2 l-5-3i 
14.).37 

15 

Samedi 8 Mai 1937 

Tentes portatives: 2000 pieccs (Comrı. Gendarmerie) .\"• 328 
Pantoufles: Jf00-1500 paires (Ministere Defense Nationale) ·'~ 339 
Bri4ues: 120000 pieces (Chemin!I de Fer Etat) .\~ 334 

1 Enlövement do l'asplıalte sur la route de la plag-e 
1

' de Floria 
" 

5200 80 
493'23 62 

1636 44 

390 -
361J'J 27 

122 73 
{ 

Cum. Perm. Municipalıte lstanbul 
üir. Econom. " ,, 

10-5-37 14 -

1 

'ı Ameublement pour Habitation et 
Bureaux-Tapiıserie ete. 

Sancı e clasıe : 70 pi~ces (aj.) (pour Lycee Hay· 
darpacba 

Travaux d'lmprimerie-Papeterie 

Pi~cea imprimeeı pour l'etablisseınent de Kara•
~hatch 

Bılleta pour autobus : 7500 carnets 

Habillement- Chausaures -· Tissus- Cuirs. 

Confection de jaquetteı d'.,;te pour leı agents Mu
nicipaux : 265 piece.s 

Tisıu d'l.zmir : 1100 marca- Coton 2me qualite : 
2350 kiloı- ld. pour matelas; 3061 kilos - Bo
bineı No. 24 : 15 pieccı (pour service extinc· 
tion) 

Proviıionı 

Viandea- M•uton : · O tonnu Ainoau : 5 ton· 
ou- Boeuf : 40 tonnes 

Olivts : 27 tonneı 

Electricite-Gaz-Chauffage Cen tral 
(lostallatien et Ma.eriel) 

Materiel tclcpbonique pour le reseau de la gen· 
darmerie (aj.). 

Table de rcrlaıre pour compteura electriqueı (pou· 
vant reıler 5 comptours a la ioiı) 

Divera 
Deveraement a la mer des ordurcs de Reyoıhlou 

et de 8echiktache (pendant 1 an). 
Tour (1,20-1.80): 1 piece - Foreuse: 1 p. (neufs 

ou peu uaages). 
Fabrication carrosaerie pour automobile Fiat de la 

Direction cimetieres. 

B) Adjudications a la sureocbere 
Cotonnades et soieriea : 45450 kilos- Appareil ra

dio uns lampeıı : 118 ltilos - Poudre toilette : 
84 kilos - Soieriu - Dentellea- Cylindres caou· 
tchouc (7488 kiloı) pots en porcelaine ete. 

Gre a gre 

Publique 

Gre iı. gre 

Publique 

" 

Pli uch. 

Publique 

Pli cach 

Publique 

Plt oach. 

Publique 

,, 

Publique 

78 -

391 - 29 33 

P. 3,25 lap 18 28 

L. 5 lap. 99 37 

107 71 

24000 - J:800 -

7~25 557 -

11740 25 sao 52 

3500 

25000 - 1875 -

500 -

600 - 45 -

Comptabilite Lyceeı Istanbul 10-5-37 

J Com. Peı •· Municipalite lstan ı ul 
l Dir. Economat " ,, 

24 5-37 

f Com. Perm. Municipalite lstanLul 
l Secretariat ,, ,, 

10.5.3; 

{ 
Com. Perm. Municipalite lilanbul 
Dir. Econom. ,, ,, 

21-5·37 

idem 24-5·37 

Com Ach . Bue Navale Marmara, lzmiut 21-5·37 

Com. Ach. Jntend . lstanbul Tophane 24·5 'd7 

J Com. Peroı. Municipalite lst. 
1 l)ir. Economat ,, ,, 

24 5 37 

Munıcipalite K uhhia 19·5 37 

{ 
Com. Peraı . Municipalite !&tar.bul 
Dir. Econom. ,, ,, 

25-5-37 

Municipılitt' Kutahia 19·5-37 

J Cam. Perm. Municipalite Jstanbul 
1 Dır. Econom. ,, " 

20·5-37 

Oir. Ventes Douaneı lstanbul 10 5-37 
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14 -

14 -

14 -

14 - 1 

15 -

15 30 

15 -

15 -

15 -

10 -

14 -, 

11 -

Lundi lO Mai 1937 

Reparation foyers cuisine!I diff. casernes- Construction chambre a 
l'ımprimerie mılitaire (Comm. ı~tanbul Findiklı') .\~ 328 3~9 

Construction 6 biltiments au c:ımp d'lneunu (Ligue Aeronautique) 
.\~ 334 

Reparation quais depôt charbon Ortakeuy (Directton Exploitatiou 
Lignes Maritimea) .\: 335 

Contre·plaques: 650 (Chemins de Fer Etnt) ,\' 335 
Graisse pour fu»il: 5000 kilos- Muteriel pour auto: 51 lots

Cordon noir (sitil) : 100000 metres - Moteur C. F. R. et mate
ricl (M inistere Defense Nationale) ,\". 329-330 

Clous·cabochons pour chnu11ures : 2850 kilos (Comm. Gendarme
rie) .\: 330 

lnstallation i"rue electrique tıur quai (Monopoles Samsoun) 
Matclas Draps- Coussinı- Couvertures- Lits : 50 pieces (Ec. 

Travaux Publics lstanhul) .Y 329 
* Vieilles ferrailles: 15 tonnes {Municipalitc lstanbul) .\~ 330 
Viande de boeuf : 125 et 70 tonnes (Tekirda~h) .\' 323 

Mardi t l Mai 1937 

Travaux de voirie Maz.out: 40 tonnes - Huile pour machine: 1 
ton ne (Municipalite Biga) .\' 334-330 

Dechets de fonte: 1000 tonnes (Chemins de Fer Etat) ·'~ 306 
• Droit d'extr.-sable et gravier iı Ycnicapou (Municipıı.lite l11tanbul) 

·'~ ~30 
Articles de quincaillerie: 166 lots (Dir. PTT. lstanbul) .\' 331 
Pav~!I: 6000lı piı'!ces (Municipalitt! Alr;hiıısar) .\~ 331 
Bois de charpente : 9864 ın3 (Direc tion Sanitaire Bolou) .\~ 336 

* Les aatcriıquca indiquent une vente par voie de ıurenchere. 

N. B.- Leı Nos indiques en regard dea ıırticles ıont ceux du 
journal danı lequel l'aviı a paru. 

lndustrie - Finances - Commerce 

Les pourparlers avcc findustrie brilannique 

Les negoçiationı conclueı entre le governement turc et de• 
firmes anglaiseı d'acier mecanique pour deı contrata d'enviroP 
troiı millions de livrea ıterling. repartiı sur huit firmes , font 
partie du second plan quinquennal turc, destine a permettre 
ı'execution de travaux publicı. Si leı nl!gociations en cours pour 
d'autres fournitureı se realisent, on anticipe d 'autres commande• 
de cinq millionı de livreı aterling. 

Les combinats qui seront crees en Thracc 

On sait que 200 combinatı agricolea doivent etre creeı cette 
anneeı. 

il y en aura quinze en Thrace. Leı ıpecialiıtea qui ıeroPt 

placea U Jeur tete recevront 30() liVTH turques d'appoİntementS• 
En vue d'auurer la formation de jeunes ıenı ıpecialiaeı pour 

les besoinı deı nouveaux combinats, on elnrgira les cadres d•' 
er.olca d'arricu1ture de Halkali, Buraa, Adana, lzmir et on aC 

croitra treı ıenıiblement l ' effectif des eleveıı. 

Les prıx des citrons en hausse 

{ Mııg. N. 118 Ayazmakapou, Ounlcapan 10·5·37 • l2-J3 A la ıuite de l'interdiction de l' importation dea citron•, ceU; 
7 mo Bur. Executif lstanLul. • 

e!!!!!!!!!!!!!!l!!!!S!!!!!!!!!l~!e!~~~~=~~~=====~~===========!::!!!!:=========~~===~=!!!!!!!=~===~==~~=!!!!!!!!l~-1!!!!!911 du payı ıe vendent pluı cher que ceux de provenance e trall 

Bois de charpente ,, 

Nul n'est cense ignorer la loi 1 
Nous avons le plaisir d'annoncer iı nos Lecteurs qu'un journal periodique, denomme : 

Recueil des lois, decrets et arretes 
de la Republique de Turquie 

paraitra prochainement en notr~ ville. 
Notre futur confrere ıe propoıe de donner la traduction en français de toutes les lois interessant 

directement ou indirectement le Commerce, l'lndustrie, l'Economie, les Finances, au fur et a mesure de leur 
publication dans le Resmi Gazete (l 0fficiel d'Ankara). 

Nous y reviendrons. 

geres. il est vrai qu'ilı •ont de pluı grandeı dimenıionı. 
Les citrons turu se vendent en groı, le cent iı 150-250 ptr• 

lcı citrons etranırereı, a 140-225 ptrs. Suivant let cercleı compt 
tenta, au caı oiı l'interdiction d'importation 1ıerait maintenue, 1 
faudrait ı'eltendre a Une hausse des prİX au COUfl de l'hiver. 

Les marchands dispoıeot toutefois de quelques stocka encore 
Maiı ilı ı'abıtiennent de lea livrer au marche en attendant Jı 

hau111e. 

Le tabac de Duzdje 
Le tabac de Duzdje, de la recolte de 1936, ıera livre cı• 

jours-ci au marche. On annonce que leı qualitcı en aont excll 
1 lentea a touı leı egards, et que la demande eat dejıi treıı.actit'e 

Pluıieura firmes etraogeres oııt dt:ja ac<'orde deı avancea depııi 1 

1 
pluıieura ~oiı ıur la recolte preaente. 
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