
3 
6 

12 

AYLIGI 
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KURUŞ 

450 
850 

1500 

Sayısı S kuruş 
lte1 • ~.}' mı makbuz bedeli ol-

G0NL0K 
•• 

İDAREHANE: 

" POLIGLOT,. 
T erceme Bürosu 

Galata, Billur sokak 17 
Tünel yanında 

İLAN ŞARTLARI 
ldarehanemizde görüşülur 

tild·•ll tediyat makbul de- J 
ır. GAZETESİ Telgr .: •f st. M ÜNAKASA 

Telefon: 4;:097 

,.,,~ 

Yıt: ı s--=:o--::========-=--===-" 
ayı: 106 

~unlar, Kararnameler, Ticaret muahedeleri 

Türkiye-Avusturya Klearing İtilafnamesi 

L ~ldde 6 · 

(Dünkü 1&yıdan devam) 

"tt b· . ·- iki hükumetten lunacak ıerbeıt döviz itaaı ıu-
~ t 1~. birinci maddede meı:- retile müıavi bir muvazene te-
~ll: 1Yattn iki memleket a· min etmek üzere, 12 Temmuz 
~İldi; b~ .itilifname ile tarif 1933 tarihli Takaı mukavele-
ı-.1 

1 
1 R•bı kliring tarikile i· namesi dahilinde vaki olmuş 

~tleır·'lnnında lbımgelen ted- emtea mubadelatına müteferri 
~ 1 alacaktır. hesapların yine mezkur itHaf-
~~-~acakhlara vaki olacak te- nameye ait 5inci ve 6ncı mad· 

')>.' 2 ci ve l cü maddelerde delerde mukarrer usule tevfi-
1• olu kan tanzimine ibtidar edecek-i 1 nan tealimatın tarih-
•ra 'l eıı ••~e ve yukarıda bah11 

"c dı:nutterek hesaplardaki 
\ 8k\I ~•tın hududu dahilinde 
~b ~zere Türkiyede Türkiye 

" ~~.t'lYet Merkez Bankaaı ve 
rt il~ \lryada Avusturya Milli 
9' '-kt,:•ı lllarifetile ifa oluna· 

"-~d ~da._ de 7- 1) Tediyahn doğ-
llılllt 0iruya mahsubu icra o

lt~ılld•uretile münferid firmalar 
L ih a buıuai takaılar icruı, 
' r•ç - . . -'lt _ rnuesseaeıının muı-

il h lnuıaadeıi ile ve bu 
llG \lıuai takaalar kliringin 
taıı •uretıe tatbikına halel 

ttııeı: kaydile tecviz o-
~ •ktıt. 

(1) • • 
111• lllcı fıkrada mezkur t: takasların tesviyeıi a· 
lt~~fe~nin aalahiyet sahibi 

L \i lerınin müşterek mu· 
:'! •lile - b. "h ~ tii . •••Uayyen ır mu -
~" tet~lrnesi kaydına - !Öyle 

~~i~uhlet bilitifak temdid 
"'f•k olmadıkça, verilen 

&.. ·~ d •t bu mühletin inki-

"' :.b. hükümıüz kalmak 
~ a 1 tutulabilir. 

,~li ele 8. - 1) 12 temmuz 933 
~i~•t 'takas itilafnamesinin 
I 'dil~· cümlesinden olarak 
,~~ tlttı l~ . bulunan mukave
lı~ cıbınce ifası meşrut 

İl at, . 
"''tıı' aıt olup henüz icra 

"'Ilı ış olan tediyat itbu iti-
~) şeye tevfikan yapılacaktır. 
d \1 .... 
il tilt ~ mukarrerdir ki yu-

"''•i d rı ıreçen takas itilaf-
~ •h·1· 
'" t 

1 ınde yapılmış bu· 
"~llid 1-ltea teılimatından mü· 
)e1• 

111•tlubat vadeıi veya 
i 1 

ille k • . . • . ~~•ır.da z ur ıtılafnamenın 
•le 11 sonraya isabet et-
·"·' •erbeat d" . 1 . "'41~ ovız e vacı· 

3) .\. e olacaktır. 
t ~· r.c:ak; 

ı y .. k turası mukarrer-
tt l 1.iak -
• 

1 •ltı. e Akit Tarafeyn, 
L~"ıtk \raıiyetleri tebarüz 
"l' \re l 1ti,1 h edelhace mukabi· 

eıabından tenzil o. • 

lerdir. _ 
Madde 9.- Yüksek Akid 

Tarafeynden biri itilafnameyi 
feıheylediği taktirde, şayet 

Türkiye Cümhuriyet Merkez 
Bankasının ve Avusturya Milli 
Bankasının tuttukları hesaplar
dan birinde diğer meml"ket le
hinde alacaklı bir bakiye ka
lırsa.. alacaklı memlekete karşı 
olan borçlara mezkur bakiye
nin tasfiyesine kadar bu itillf
name hükümleri tatbik oluna-
caktır. , 

Keza, itilifnamenin feshin· 
den mukaddem veresiye ithal 
edilmiş bulunan emtea bede· 
latının da bu taktirde kliring 
hesabına yatırılmasına devam 
olunacaktır. 

Madde 10- Türk emtea11na 
ve Avusturya emteasına mü
teallik menşe şehadetnameleri, 
merbut nümuneye tevfikan iki 
nüsha olarak tanzim edilecek· 
tir. İki nüshadan biri müraelü
nileyh memleket gümrüklerin-
ce damgalanarak idhalatçıya 

iad~ edilecek ve idhalatçı ta· 
rafından da tediyede buluna
cağı bankaya teılim olunacak· 
tar. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez 
Banka11 ile Avuıturya Milli 
Bankası mezkur şehadetname

lerin damgalanmış nüıhalarını, 

aid oldukları tediye ihbarna· 
melerine rapted

0

erek birbirine 
göndereceklerdir. 

Madde 11.- İşbu itilifname, 
emtea mubadelatının tanzimine 
mütedair Türkiye·Avuaturya 
itilafnamesile aym zamanda 
mer'iyete gireotktir. Mezkur 
itilifnamede muayyen müddeti 
haiz olup yine orada muayyen 
tarihte munkazi olacaktır. 

Taıdikanlilmakal murrahas· 
1ar işı>u Kliring İtilafnamesini 
İmza etmişlerdir • 

Ankarada iki nüıhai asliye 
olarak tanzim olunmuştur. 

1 Haziran 936 (Bitti) 

-) '1Ü NA KASALAR 
~r~ak 

~i.-ıı ' Zahire, Et ve Sebze: 
t 4 s 

~it ayılı Jandarma Erat Okulu komutanlığından: 
~ ile • 
8t 8 -;~~d~~a okulunun 11Eylul 936 dan Niıan 937 ıonuna 
~, ltiı0~ ıbtıyacı olan birinci nev'i ekmeklik un mıktarı 
~ '-'G••\ı'~r. 27-7-936 dan baılıyarak 15 gün devam etmek 
~'•i 1 .. ı aralıklarla 4 defa ilan edilecektir. Ekıiltme 10-8-36 
~~clGtt~llG aaat 14 de kapalı zarf uıuliyle Edirne Merkez 

test iu odaıında yapılacaktır. İsteklilerin 2490 ıayılı 
e teklif mektuplarile Sandık makbuzlan veya banka 

CUMARTESi 

............... H ........ ~~ ............ _. ... .....,....,_.__.H ... _.1>c..-~1> 

: iÇİNDEKİLER: t 
; . 
l Kanunlar, Karaanameler. l 
f Ticaret muahedeleri • 

i a) Münakasalar : 

1 1-~rZak, Zahl.e, Et ve Sebze 

2-lnşaat, Tamirat, Nafıa iş· 

ı 
leri, Malzeme, Harita. 

3-E.lektrik hava gazı kalori· 
ferTesisat ve Malzeme 

t 4- Kereste, tahta ve saire l , 
t 5-İlaçlar-Klinik ve İ-s pençi-l 
I riyaalit-Haatane levazımı 

16-Makineler, Motörler, sair 
, Teferruatı 

ı 7-Mahrukat, Benzin, Makine 

yağları ve saire. 

8-Müteferrik 

b) Müzayedeler. 
1-Mitteferrik 
4~H~•..-1M~._.~ ........ H~4tli>' ~H ....... ~ ... Ht>- ... ti.-CH~ ...... 

25 Temmuz 1936 

••--Türk Maarif Cemiyeti 

Resmi ilan işleri bürosu 
Yeni Postahane karşısında Erzurum hanında 2 ci 

kattaki dairede 20 Temmuz 936 tarihinden itibaren 
işe başlamıştır. Alakadarların Resmi ilanları bu ad-
rese göndermeleri. Tel. 21101 
(Resmi ilanlar Tüık Limitet şirketile alakası yoktur.) 

Gazetemizin abonelerine temin ettiği faydalar 
Ga:ele mündericalından maada: 

1 - Tacirleri al<ik.aJar eden kanmı, kararname, 
ticaret mııahedeleri, kontenjan listelerini parasız ola
rak lürk.ce veya fransı:ca iltiue surt:lile abonelerine 
takdim eder. 

2 - Abonelerinin vergi mı'işküldlım luiL için bu iş
lerde tecrübeli ve sal<ihiyel sahibi bir mliteiıassısr 
istişare için parasr: olarak emirlerine amdde bulun
durmaktadır. 

8. - Bilumum lerceme işlerinde «Poliylolı> Bürosu 
tarafından yüzde 2.> lenziMt yapilır. 

mektublarınm saat 14 den 15e kadar · komisyona vermiş olmaları şarttır. Daha ziyade mallımat 
almak isteyenler Edirne Malmüdürlüğüne müracaatla şartnameyi okuyabilirler. 

Cinsi Tutarı Mıktarı Tahmini F. Muv. tem. 
Birinci nev'i ekmeklik un 16800 120000 14 Ku. 1260 lira 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatından 
Tekirdağ ve Malkaraya aid aşagıda yazılı dört kalem saman ve sabun hizalarında yazılı şe

killerde eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri her gün Tekirdağında Askeri Satmalma Komisyo
nunda görülebilir. Eksiltmeye girecekler 2490 sayıla kanunun 2 ve 3 çü maddelerinde yazılı bel• 
gelerle birlikte bulundurmalıdntar. Kapalı zarflar ihale saatından bir saat evvel Komisyon Baş· 
kanlığına verilecektir. 
E. Şekli Cinıi Miktarı 

Kap ah 
Açık Ek. 
K. Zarf 
Pazarlık 

Kilo 
Saman 260,000 

" ,, 
Sabun 

120,000 
270,000 

11000 

Tes. Yeri 

Tekirdağ 

" Malkara 

" 

M. Bedeli 
Kr. San. 

1 25 
l 25 
1 35 

ilk teminatı 
Lira Kr. 
248 75 
112 50 
173 17 

Eskiıi a-ibidir. 

• • • 

İhale tarihi gün ve saati. 

10-8-936 Pazartesi 

" " 
" " ,, 

31-7-936 Cuma 

15 
15,30 
16,30 
15 

Cinsi Mıktara M. Bedeli İlk Teminatı Ek. Tarihi Ek. Şekli Saati 
Ton Lira Lira 

Yulaf 150 5550 417 13-8-936 Kapalı 15,30 

" 140 5180 389 " ,, 16 
,, 140 5180 389 " " 16.30 

" 200 7400 555 " " 17 

" 82 3034 228 14-8-936 Açık Ek. 15 

" 104 3848 289 " 
,, 16 

Yukarda yazılı yulaflar ayrı ayrı ihale edilecektir. Teklif mektubları eksiltme saatinden bir 
saat evveline kadar kabul edilir. İstekliler Şartnameleri görmek üzere tatil günlerinden maada 
hergün ve ekıiltmeye iştirak için belli gün ve saatta teklif mektublarile teminat makbuxlan ve 
kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki veaikalarla Lüleburgazda Tümen Satınalma Komisyonunda bu
lunmaları. 

• 
* * 

Aşaj"ida cinsi yazılı erzak kapah zarf usulile ekıiltmeye çı· 
karılmıştır. Ekıiltme Sarıkamışta Askeri Satınalma Komisyo

nunda yapılacakbr. Şartnameleri para1ız olarak Sarıkamış satınal· 
ma Komisyonundan alınabilir. Kapalı eksiltmelerde isteklilerin 

teklif mektupları ile istenilen vesaiki belli edilen ihale zamanın· 
dan bir ıaat evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. Eksiltmeye 
gireceklerin yeni sene ticaret vesikaları ve bu işe yeter · ilk te

minat makbuz veya banka mektubu ile teklif mektuplarını belli 
edilen zamandan evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

Cinsi Mıktarı M. bedeli İlk teminat Tarihi Saatı 
kilo Lira Lira 

Kuru çam odunu 350000 3.5000 2625 10-8·936 10 
Sığır eti 225000 22500 1687,50 

" 
15 

Düz kırma 
Fabrika unu 800000 104000 6450 ,, 17 
Sade yağ 38000 24700 1852,50 12·8·936 10 
Arpa 800000 24000 1800 

" 
15 

• • • 
Müıtabkem Mevki kıt'at bay-

vanatının 632300 kilo yulaf 
ihtiyacı kapalı zarf usuliyle 30 
Temmuz 936 Perşembe ğünü 
saat 16 da İzmirde Müstahkem 
Mevki Satınalma Komisyonun
da yapdacaktır. Yulafın tah-
min edilen tutarı 33195 lira 75 
kuruştur. Beher kilo yulaf için 
5 kuruş 25 santim fiat tahmin 
edilmiştir. Teminab muvakka~ 
teıi 2490 liradır. Şartnameıı 
166 kuruşa komi•yondan alınır. 
iıtekliler Ticaret Odasında ka· 
yıth olduklarına dair vesika 
göstereceklerdir. Eksıltmeye 
girecekler 2490 aayıb kanunun 
2 ve 3 cü maddelerinde yazıli 
vesikalarla tekliflerini ihale sa
atinden bir saat evvel Komis
yona vermeleri. 



Sayfa 2 

Borsa - Piyasa 

24-7-1936 

Para Borsası 

1 Sterlın 
1 J>olar 

20 Franııız Fr. 
20 Lire 
~ Bel\· ık Fr. 
20 Drahmi 
20 ilı;vı;rc Fr. 
2u Lem 

1 Florin 
20 <, ek kronu 

ı Avustuna s ı . 
t Peı;etn 
1 Mark 
t Zlotı 

A l ı~ 

G~.-
1~,ü·~, 

lli:l , 
Hıu, 

ı:ıu , -
21,

l:! i'I, -
')") -. 
&:!, 
öfi, -
2"2, -
ı :ı. rıo 

2.':ı, -
20,-

1 l'eııgi ı '.:!:!. _ 
20 Ley 
20 ı: ı ,-

Dımır 
l y 49, -

en :ı~.-
20 lsveı; kronu :ıı. 

ı l iirk alıını çt<'.111 
1 Hanknot Os.n. 2~~: 

_çekler 

Londra 
Ac:ılı ~ 

f :..>9,-;:; 
Nev York 0,7üi8 
Par is 12.1)6 
Milano ıu, ıo:ı~) 
Brüksel 4,i:.!~ı-i 
Ati na 

&'ı .2 1:~::-
Cenevre 2 ,4·\ 
Sofıa (j:~, ;,;)7;, 

Anısterılam l, 17:12 
l'rag 1\l,24ti() 

Viyana 
fı,lli7G 

Madrıd G.82 
Berlin 1, ~7~.t~ 
\ arşova 4 .:!:l45 
Budapeşt 4,UB 
Bükreş to8.04~2 
Belgrad 84,i\10 
Yokohaına 2,tjÜU:! 
Moskova 2 'ı,8~t'2 
Stokholm :ı,o-;2r. 

~ 

Satış 

ü3.'i, -
1'.:!\l, li:!.':i 
ıı;ı, -

19t;,-

84,
~i,-

:-.~. 

2fı, -
~.
\14, -

ı r .. -
:ıo, -
~:l,

~~.-
11.i.-
!"'ıi,-

3--'ı ,

:ı:ı.-

(170, -

24!!,-

Kapanış 

ü3t. '.!5 
U,79:iG 

12,0::\ 
lll,07:,!ı 

t,71 41) 
84,00!'",0 
2,~3: 1ıj 

li3,:1\1% 

1,17 
ırı. ı \l8lJ 
4, l fı7lı 
u,8 1 
ı , \)ıjfj:! 

4,2.:HO 
4,2190 

107 ,77\IO 
R'.ı,71llJ 
i, t)~J~t~ 
24,SÇıtl~ 

~1,0/:!,'j 

Ankara Levazım Amirliği 
Sabnalma Komisyonundan: 

1- Van Hastahanesinin 120 
bin kilo Çaldıran kıtaatının 
137,941 kila Kazımpaşa kıraa· 
tı111n 70 bin kilo Yüksek ova 
lutaatının 139 bin kila fabrika 
unlan kapalı zarfia münakasa· 
ya konulmuştur. 

2 - İhale günü 936 Ağusto· 
ıun beşinci günü saat dokuz· 
daQ onbeşe- kadar sıra ile ya· 
pılacaktır. 

3 - Van ğastahanesinin mu
vakkat teminatı 1260 ve baş
kalenın 1380 Çaldıranın 1606 
ve Kiıımpaı;anın 788 ve Yük
sek ovanın 1S77 liradır. 

4 - 2490 sayılı kanunun me
vaddı mahsusasını haiz taliple· 
rin muayyen günü Van satın 
alına komiıyonu reisliğine ey· 
rakı ınüsbite ve teminat ve 
teklif ınektuplarının hazır bu
lunmaları ve taşradan posta ile 
teklif zarflarını gönderecek o
lanların da muayyen saatj:en 
evvel işbu teklif mektublarını 
K. R. Sa· hazır bulunduracak 
veçile görıderıneleri. 

• • • 
• . Bursa için 99000 Mudanya 
ıçın 70000 ve B andırma için 

52000 kilo ıığır eti satın alına-
çaktır. Tahmin edilen bedeli 
42200 liradır. Muhtelif garni· 
zo~lara ait 11tır eti ayrı ayrı 
talıplere de ihale olunabilir. 

Şartnamesi satın alma ko
miıyonundadır. Eksiltme 10 
Aj'uıtos 936 pazartesi günü 
saat 16 da Burusada Tophane· 
da satın alma komisyonunda o· 
lacaktır. Eksiltme kapalı zarf 
usulü iledir. Muvakkat temi· 
natı 3315 liradır. Eksiltmeye 
i•tirak edeceklerin 2490 sayılı 
kanunun ikinci ve tıcüncil mad
delerindeki veaikaları göster· 
meleri llzıhıdır· Teklif mektub
ları 10 Atuıtaa 936 pazarteai 
günü saat onbeşe hadar aatın 

MÜNAKASA GAZETESİ 

alma kamisyonuna verilmiş ola
caktır. 

sine devam edilecektir. İhalesi 
temmuzun 27inci gününe te · 
sadüf eden pazartesi günü saat 
onda Beytüssebap satın a1ma 

1 
yolun ve mevcut su yollarının islah ve tamiri işleri. bu gil 
itibaren 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. ihalesi 

• tarihine tesadüf ed~n Pazartesi günü saat 15 de yapıl• • * * 
Yedi aylık ihtiyaç için eksilt-

meye konulan 24000 kilo sığır 
eti kapalı zarfla yapılan eksilt
mesinde teklif edilen fiat pan 
hah a-örüldüğünden 2490 numa· 
ralı kanunun 40inci maddesi 
mucibince pazarlıkla eksi.itme· 

Komisyonunda yapılacaktır. Mu· 
vakkat teminat 450 liradır. İs · 
teklilerin muayyen günde ve · 
saiki muvakkat teminatları ile 
birlikte bulunmaları. 

! İstekliler yüzde yedi buçuk güvenme paralarile birlikte 
gün ve saatle Baş müdürlüğe gelmeleri ilan olunur. 

$ 

* • 
Muh.tem. Kilosu İhale tarihi Cinsi 

Lira 
973 41500 5-8-936 Çarş. saat 16 Sığır et Başkale 
950 40975 6-8-936 Perş. ,, 9 " 

,, Çaldıran 
576 48000 " " " 9 " ,, Yüksek Ova 
410 9600 ,, 

" " il Sade yağı Başkale 
416 9400 " 

,, 
" 

l 1 " " 
Yüksek Ova 

525 140 " " " 
l J ,, " Van hastanesi 

169 5000 ,, 
" " 15 Meşe od. " " 

718 425000 ,, ,, ,, 15 ,, 
" 

Başkale 

191 350000 7-8-936 Cuma 
" 9 ,, 

" 
Çaldıran 

46 330000 " " " a " " Kazım paşa 

Yukarda isimleri yazılı garnizonlardaki kıtaat ihtiyaçları olan 
üç cins erzak kapalı zarfla münakasaya konulmuştır. İsteklilerin 
hizalarında gösterilen gün ve saatten bir saat evvel tem inalı ve 
teklif mektublarile Van Satınalma Komisyonuna muracaatları. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

ek· 
Azı Çoğu 

11700 
3300 

Tahmini F. Mu. siltme saati 
Kaşar peynir 8400 51 371 ,93 15 
Beyaz peynir 2450 28 
İyi su damacana ile 
Sanatoryum için 1900 2500 56 105 15,30 

Sıhhi müesseselerin açık eksiltmeye konulan 936 mali yılı 
kaşar ve beyaz peynirlerine istekli çıkmamış ve Heybeli sanator· 
yomun iyi suyuna teklif edilen fiat fazla görülmüş olduğundan 
oksiltmeleri 29-7-936 gününe bırakılmıştır. 

1- Eksiltme yukarıda gösterilen saatlerde Cağaloğlunda 

sıhhai ve içtimai muavenet müdürlüğü binasında kurulan komis
yonda yapılacaktır. 

2- Şartnameler her gün komisyonda görülebilir. 
3 - İstekliler her müessese ihtiyacı için ayrı ayrı pazarlığa 

girebilirler. 
4- İstekliler cari seneye ait ticaret odası vesikasile 2490 sa· 

yılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat banka te
minat mektubu ile garanti makbuzlarile birlikte belli gün ve 
saatte komisyona gelmeleri. 

2- İnşaat- Tamirat· Nafıa işleri - Malzeme · Harita 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satınalma 

Komisyonundan: 
Muhtelif cin~ çelikler 

Tahmin edilen bedeli 755l>O lira olan yukarda cinsi yazılı mal· 
zeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyo· 
nunca 10 eylul 936 tarihinde perşembe günü saat 15 te kapalı 

zarf ile ihale edilecektir. Şart11ame üç lira 78 kuruş mukabilinde 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 5025 lira · 
yı havi teklif mektublarını mezkur günde saat 14 e kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 2400 numaralı kanunun 2 
ve 3 maddeleri':ıdeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1-İdaremizin Kayseride yaptıracağı 33,223 lira 28 kuruş ke· 

şif bedelli idare binası inşaatı kapalı zarf usulile götürü olarak 
eksiltmiye konulmuştur. 

2 -· Münakasa evrakı bir lira 66 kuruş mukabilinde İnhisarlar 
inşaat şubeainden alınabilir. 

3- Eksiltme 10-8·936 günü saat 15te İstanbulda Kabataşta İn· 
hisarlar Levazım şubesindeki alım satım komisyonunda yapı

lacaktır. 
4- Muvakkat teminat 2491 lira 74 kuruştur. 
5- isteklilerin ihale gününden en az üç gün evvel İnhisar

lar inşaat şubesine sıelerek diplomalı mühendis veya mimar ol
duklarına dair vesikalarını ibraz ile münakasaya girebilecekleri 
hakkında birer vesika almaları lazımdır. 

6- Tekliflere aid kapalı zarflar ihale günü en geç saat tam 
on dörde kadar ismi geçen komisyon Reisliğine makbuz muka
~linde verilmiş olmalıdır. 

Sıvas iıbaylığı Sürel Komisyonundan: 
4-8-936 salı günü saat 14 de Sıvas İli sürel komisyonunda iha

le e~ilmek üzere 4934 lira keşif bedelli Zara Şerefiye arasındaki 
5400 metre tuhında ferşiyat ve silindiraj işi açık eksiltme usu
liyle 20 gün müddetle eksiltmeie konulmuştur. Keşif ve şartna
meai Sıva• Bayındırlık yönetiminde mevcuttur. Muvakkat temi
nat 370 liradır. isteklilerin sürel komisyona ve bayandırhta baş 
vurmalan. 

Sivas İnhisarlar idaresinden: 

Samsun C. H. P. Başkanlığından: , 
Samsunda yapılacak Halkevi binası proje müs,:'b~k~•ı~ rı(' 

lenmiştir. Allı ok rumuzlu ve Ankara Nafıa mudurluğU ~ 
marı Behçet Ünsala aid proje birinci, Akgün rumuzlu ~· ptoİ' 
bulda karaköy Palasta mimar Şevket Balmumcuya aıd 
ikinci olarak intihap edilmiştir. 

3- Elektrik-Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malı 
A

0

skeri Fabrikaları Umum Müdürlüğü Satıoal1118 

Komisyonundan : 
Kırıkkale Gurup Müdürlüğü binasının kalorifer teıiıat•. fi 

Keşif bedeli (6902) lira olan yukarda yazılı inşaat Ask~~ 
rikalar Umum Müdürlüğü Satınalma komisyonu~ca !9 .h,ıı 
936 tarihinde çarşamba günü saat 14te açık eksılme ıle ı · 
dilecektir. Şartname (8) kuruş mukabilinde KomisyondafJ 4'J tf. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (517) lira (65) kuruş 2 -~ 
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı vesaikle ıııo 
gün ve saatte komisyona müracaatları. ~ 

4-Kereste, tahta ve saire 
Şark Demir Yolları Türk Anonim şirketindeP ~ 

Şark o~miryolları Türk Anonim şirketi, cinsi şartnaııı•. rJI 
dirilen evsafta, takriben 400 metre mikap birinci ve iki11'

1 

tahtası satm almak istediğini ilan eder. lı 
Bu malı verebilecek olanlar daha mufassal izahat alın• p1."'i4" 

nihayet 28 temmuz 1936 tarihine kadar Sirkecide Şirket 
yetine müı acaat etmelidirler. _ le" 

Peşint>n 50 - Türk lirası teslim etmiyenler bu rnurıll 
' .. •b'rı• iştirak edemezler. Bu para ınımakasadan sonra sahı 1 

edilecektir. 

* • • 
Harbiye okulu için 20 metre ınika'bı çırasız çam ta~~ 

50 metre mika'bı ince ve kalın lata satınalınacaktır. Bak· · 
teferrik,, hanesinde İstanbul Levazım amirliği satınalrn• k 
nu ilanına. 

5 .--ilaçlar, Klinik ve İspençiyari alat: 
Istanbul Üniversitesi arttırma eksiltme ve 

Komisyonundan: 
Eczanın ismi Miktarı Muhammen 

fiyatı 

Glycerine 900 Kilo Kr. 110 Kilosu 
Acide Phenique 300 ,, ,, 220 ,, 
Formol 7~0 ,, ,, l 25 ,, .. 

Tıp Fakültesi Anatomi Enstitüsüne .~tınacak olan ~çl .. 
ecza lO 8· 1936 pazartesi günü saat 15te Univeuite R~kt :,, 
nasında ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile eksıltlll 
nulmuştur. . ı 

Talihler 2490 sayılı ihalat kanununa uygun vesa~kle daf• 
ihale günü saat l4te Rektörlüğe vermiş olmaları laıırn 
namesi pazartesi ve perşembe günleri Rektörlükte. 

6- Makineler, Motörler, sair teferruatı 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satıo•1-' 

K omisyonundan: 
Muhtelif cins makkablar ,_ 

Tahmin edilen ( 17200) lira olan yukarda cinsi yazılı _.,, 
Askeri Fabi'ikalar Umum Müdürlüğü Satınalma Korni~ ild 
Eyl\ıl 936 tarihinde cuma günü saat 15te kapalı 1 ·rr• 
edilecektir Şartname parasız olarak komisyondan v~rı ~ı 
lerin muvakkat teminat olan (1290) lirayı havi tekhf . -t'~ 

A •• 11 k d k · nıeletl rını mezkur gunde aaat e a ar omısyona ver . .,d 
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelel'l 
saikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatlarl· 

• • • 
Muhtelif cins eğeler I ,_ 

Tahmin edilen (l l031) lira olan yukarda cinsi ya~ı 10, 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlütü Satınalma kornı:, ıt' 
Eylul 936 tarihinde çarşamba günü saat 15te kapalı 1 ,tU'' 
edilecektir. Şartname paruız olarak komisyondan "e1'aat"f 

Talihlerin muvakkat teminat olan (827) lira 33 .~ 
teklif mektublarını mezkür günde saat 14e kadar k0~1 

f,J 
meleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanununun ,_ 
delerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyon• 
ları. 

Devlet DemiryollarJ ve Limanları 
ldaresinden : -•~ 

742.72 lira birinci keşif bedeli barut depoau çevre.indeki ara
zide tel örgü ile bir havuz inşası ve şoaadan depoya kadar olan 

Muhamaıen becleli 2075 lira olan 50 adet "Ray bi1P'"...ı 
m•'-•-eleai feahedildlğiıuien dolayı müteahhidi oaPI ~ 
10-S.9.16 pazartesi wünü saat tOda Haydarpafa ıar bı 



ebne komiayonu larafından açık ek•lltme ile H • 

le imyenlerin- 155 lira 63' kuruş muvakkat temi• 
tayin ettiti veaaikle birlikte ek•iltme gintl •aa· 
JOD& müracaatlari lizımdır. Bu ite ait ıartna· 

Olldan paraaız olarak dağıhlmaktadır. 

at ·Benzin-Makine yağları ve saire 
İstanbul Belediyesinden: 

llaakineleri için 937 •enesi •onuna kadar lGıumu olan 
benzin kapalı zarfla eksiltmiye kon~lınuttur. Ek•ilt
• 9a8 cuma ıünü saat l5t~ Daimi EncGınende ya· 

Bir litre benzine 24 kuruş fiat konulınuttur· Şartna· 
Y'!"ll'llbl- Levazım Müdürlütünden paruız •labllirler. t •. 

2400 numaralı kanunda yazılı ve•ika ve 3779 lira
t teminat makbuz veya mektubile teklif mektubları-
~ı yukarıda yazılı pnde saat oa darte kadar Dai-

e vermelidirler. 

• • • 
1f Aıkeri Satınalma komi•yonunca a3()000 kilo kuru 
kapalı :ıari uaulile eksiltmeye çıkarılmıttır. Bak· "Er· 

de latanbul Harici Aakeri 'Kıtaab hanlarına. 

•*• 
~esi için 5000 kilo, Başkale, ÇaldırP ve Kizim pa· 

için de •ıra•ile 425,000 k. 350,000 k. ve ~,()()() 
--. .... •atınabnacaktır. Bak: Ankara Levazım amirliği 
lııoaıiayonunun "Erzak,, hanesinde inütar eden ilin· 

İslanbul Harici Aakeri Kıtaatından: 
t.ae.ine biçilen ederi 305 kurut olan 64 bin 650 tane 

zarfla ekıiltmeye konulmuttur. ihale•i 10 Atu.tos 
"-..__'". rüntı saat 15 dedir. • 

· 986 kUrut• M. M. 1ıl. Satınalma komisyonundan 
ieminat 11110 lirMhr. Eksiltmeye ıirekekler kanuni •e. 2490 sayılı kanunun 2 n 3 cü maddelerinde yazılı 
llirlikte teklif mektuplarım ihale saatinden bir ıaat 

~lea41a M.M. V. aatmalma komisyonuna vermeleri. 

levazım imirliki Sabnalma Komisyonundan: 
okulu için 20 metre mik'abı çıruız çam tahtası 50 

l'abı ince 'H kalın lata, 750 itile Wy• çenberi, 1450 
• toka11, 500 kilo çiYi 3000 metre kaaaveçe, 900 kilO 

25 kilo kumap 28 Temmuz 9a6salı rGnG aaat 14 ele Top• 
~n alma komiayonunda pazarlıkla alınacaktır. ihale ıil

.tartiyle alınacak olan İf bu malzeme için isteklilerin 

komisyona ıelmeleri. 

lstanbul GOmriik Baımüdllrlüğünden: 
12R& kilo atırlıtında ve 200 lira deprinde yırtak köhne 

Gı ythı erkek elbiae•inin tephir ettirilmesi alana ait ol· 
ete ••tıtı lstanbul Gtbnrük bina•ındaki MldGrlltGmGz

atlnl ıaat 14 de yapalacaktır. lıteldilerin muayyen 
Ybde 7,5 paruiyle ıabşa ıelıneleı1 ilan olunur. 

·sarlar U. Müdürlüğünden: __________________________ ...... _______ ___ 
'~·~ , uh L- _ l -cvaıameai mucibince 5000 lira m amaen. uc-

Oo adet portatif yazı makiaesi açık eksiltme su• 
.. tın ahnacakbr. 
hrtaameler paraaaz olarak Kabatqta Levazım ve 

Ş11beıinden verilir. 
l.liailtme 1 .t-8-936 cuma güDii saat 15 te kab.-
le."fazım ve Mubayaat şubesi binasındaki Alım 
~yonunda yapılicakbr. 
llcailtmeye if til'ak etmek isteyenlerin tayin obı· 
.. saatte ylme 7 ,50 muvakkat gtıvenme parası 

I' lira ile ve eksiltmeye iftirak eclebiflneleri için 
bmıDUDUD taJin ettiği velikalan hamilen 

52 (3 - 4) 

• • • 

Şartnamesinde yazılı evsafta beheri 12 lira muham· 
men bedeli 28f .6t c16kme soba ao-7-936 tarihine ras· 
layan perıembe gtlnll saat 15 de açık ehsittme ıuretile 
sabn alınacaktır. 

isteklilerin şartnameyi almak ilzere her giiD ve ebilt
me için de iktiza eden kanuni vesikaları ve yllzde 7,5 
güvenme parası olan 516 liraile birlikte Kabata,ta leva• 
zım ve mubayaat şubesindeki alım satım komisyonuna 
müracaatları. (77) 4 4 

• 
* * Şemsipa,a deposunra katlar arasında yapılacak 

(1a07,44) lira keşif bedelli tadilatın işçiliği 27-7-936 ta· 
rihine raslayan pazartesi günü saat 11 de pazarlıkla iha· 
le edilecektir. isteklilerin keşifnameyi görmek üzere her 
gün ve pazarlık için de yiizde 15 teminat paralanyla 
birlikte tayin edilen gün ve saatte Kabata,ta Levazım 
ve Mubaayat Şubesindeki Alım Satım Komisyonuna mü· 
racaatlan. (83) 4-4 .. 

• • 
l 1-7-936 gününde kapalı zarfla eksiltmeye konu· 

lan l 626~ lira 80 kuruş keşif bedelli Milistaki idare· 
hane binası inşaabna istekli çıkmadığından yeniden ay· 
ni şekilde eksiltmeğe konmuştur. 

2- Eksiltme evrakı 82 kuruş mukabilinde lstanbul
da İnhisarlar inşaat Şubesinden alınacaktır. 

3- Eksiltme 30-7-936 per,embe günü saat 11 de 
kabataşta inhisarlar Levazım Şubesindeki alım sabm 
komisyonunda yapılacaktır. 
4- Muvakkat teminat 1219 lira 71 kuruştur. 

5- isteklilerin ihaleden en az üç gün evveline kadar 
inhisarlar inşaat Şubesine gelerek en az bu büyilklükte 
bir binayı muvaffakiyetle yapmış olduklarını ve diplo· 
malı Mimar v~ya Miihendis bulunduklarını gösterir ve• 
saik ibraziyle ehliyet vesikası aldıktan sonra eksiltme 
evrakını istemeleri lizımclır. 
6- Kapalı zarflar ihale glinti saat 1 O a kadar Ko

misyon Reisine makbuz mukabilinde verilmlt olmaJıdır 
(84) 4-4 

* * • 
1- 6-7-936 gününde kapalı zarfla eksiltmeye konu· 

lan 17845 lira 10 kuıus keşif bedelli Polatlıane idare 
binası inşaabnın isteklisi çıkmadığından ayni şekilde 
yeniden eksiltmeye konmuıtur. 

2- Ekıiltme 29-7-936 çaqamba abDil saat 15-te Ka• 
bafqta lntiisarlar Levazım ve Mda)laat Şabe•d~ 
alım satım komisyonunda yapdacaktlr. 

3- Eksiltme evrakı 90 kurut mukabilinde lnıaat 
şubesinden alınacaktır. 

4- Muvakkat teminat 1339,06 liradır. 
5- lateklilerin ihaleden en az üç gün evveline ka· 

dar Lahi181'lar lntaat ıubeaine gelerek en az bu biiyak· 
lükte bir binayı muyaffakıyetle yapmış olduklarını ve 
Mimar veya Mihenclis bulunduklarını gösterir veıaik 
ibraziyle ehliyet vesikası aldıktan sonra eksiltme evra· 
kını istemeleri lazımdır. 

6- Kapalı zarflar ihale günü saat tam 14 e kadar 
mezkür Komisyon Reisine makbuz mukabWnde veril· 
melidir. (85) 4- 4 

* * * 
ı- idaremizin Cibali Fabrikasında yaptıracağı 

14877,14 lira keşif bedelli tadilat ve tesiaat kapalı zarf· 
la eksilbneye konmuftur. 

z- Münakasa evrakı 7Ş kuruşa inhisarlar inşaat 
Şubesinden • alınabilir • 

3-- Eksiltme 'n·7·936 pazartesi gjinil saat 1 lde Ka· 
batatu inhisarlar Levazım ve Mubaıyaat Şubeıincleki 
komisyonda yapılacakbr. 

4 - MUvakkat teminat l \ 15. 79 liradır. 
5- isteklilerin ihaleden en az üç gün evvel inhisar· 

lar lntaat Şubesine gelerek f~nni ehliyet vesikası al· 

malal'I ıarttır · · 
6 - Teklif kapalı zarfları ihale gibıii tam ıaat 1 Oa 

kadar ismi ıeçen komisyon Reisliğine makbuz mukabi-
linde verilmit olmaladar. (86) 4-4' 

* • • 
~~--mı· muemiace 20 x 25-27 eh'admda 4,000,000 
~ naantan 21·7-936 tarihine milıadif Paıarteıi 
~ 16de paz.arbkla sabo alınacaktır· lıteklilerin 

· 1ll'IDf4k lzeıe her dD ve puarbk için de 

Namunesi evsafına uypn olmalı .. rtiyle Muınlen 
maJD8l (10600) Jdlo ıü .. .ıa kol• 28-1·99& tarihille rut
byall sah srinl Aat tftte pazarlıltı. ıaba •hdacdtirt 
f1teklilerin nlmaneyi •itmek kere her 9"n ve ,...... 
lık için de tayin olunan glln ve saatte ytızde 7 ,5 mu
valtkat güvenme paralanyla birlikte Kabataşta Levazım 
ve Mubayaat Şubesindeki Alım, Sabm Komisyonuna 

~~ ......... ve aaatte 100de 7,50 ifil••- parala· 
e :KHatafta Levama •e llW.,aai Şubesi Mi· 
ki Abm Komiqenuaa mtınealltlaP 

(69) 4 4 
müracaatları. (87) 3- 3 

Çinili Rıhtım han 93-97 Galata 
Rdıbm 'J;elefop: 44792 

Amlterdaaa - Köıapui Ro7al 
Neerluıd• U Nl.WAQ'• a 
vap6r An:wıera, ~elam, A· 
materdam ve HambDrs için 1a· 
kında hareket. 

CF.RF.S vapuru 
18 ili 23 Tem muz tahmil 

Nerlaadez kompanyaaıaıa 

nehri vapurları limanlar i;in 
hususi ve ıeri •eferler. 

Bütün limanlar için Neer· 
landez Kumpanyuı ile anlqıl· 
mak ıuretile bGtün dGnya li· 
manları için dotru konıimen· 
tolar verilir. 

iTHALAT SERvlSI 

Amıterdamdın beklenilen 
vapurlar. 
UL YSSES vapuru 23 Temmwıa 
dotru Aınaterdamclan yakında 
hareket ORESTES vap. 15 

Temmuza dotru 

Nippon Yusen Kaisha 
JAPON VAPUR KUMPANYSI 

Yakohama, Kobe, Siarapar, 
Colombo, Süveyit, Port·Said, 
Beyrut ve lstanbul limul..arı 
araaıncla dotru aeferler: 

Pire, Marsilya, Liverpool ve 
Glukov. 

(clofru ve aktarmaas) 
DAKAR MARU 19 Tem•usadofnf 
DURBAN MARU 19 Atuıtoaa., 
DELAGOA MARU 19 EylGta,. 

ltalyan Seyahat Kımpuyası 
Dünya •eyabat tefkilltı 

G6tilril seyahat 
Otellerde oda batulmuı 

Deniz yolu 'biletleri 
Hava yolu • 
Deaıiryollarl ,, 
Ba•ajların •lsertu• 

ltalyan clemir yollana• 
yüzde 50 teuillt 

Galata Rıhbm lserhade Çi• 
nili Rıhtım hanında IB-97 N. 
daFRATELLI SPERCO 
nesdiacle C. 1. T. ye mira· 
caat olunur. 

Beklenen vapurlar 
QUIRINALE Sah "8/7 Sut 17 

de Trielt'e, V enise, Brinclbi, 
Pireden. 

ISEO Pertemba 30 7 Saat 17 • 
Trie.te, Venize, Brindid. iz. 
mir, Selanik. 

CAMPIDOGLIO Cumarte•l 1 8 
aut 8 de Naple, Pinden. 

FENICIA C•marteıl aat 7 de 
Batum, Trabson, Sam111n, 
Vama, Burrazdan. 

CELIO Salı4/8ıaat 17 .. Tri~, 
Vedeclik, Brlndm, Pireden. 

ASSIRIA Çartamba 5 8 aat 
10 da Tri•te, Pire, Selbllr, 
Kavaladan. 

MERAN0Perpmbe6jluat 78 
Duub, Kanatantsa, v ... -. 
Burıudan. 

CALDEA P•__..;,.lfŞ -.t 
ı ~ .... ;,.; ;x..tantza, 
Vt!f'-lt ..-~. 

lmtiyu aabibi ve Yazı itleri 
Direktörl: laman Girit. 
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lere Annee No. 106 

-------------------------------------------------------·· 
Les avantages procures par notre journal 

a ses abonnes 

. En dd10rs de son conlenu, le «Münakasa Gazete-· 
sın offre <t .r.;es abonnh fes avantages suivants: 

1.- il pul>lie en Jupplhıwnt le te.rte en français 
~e loııtes les lois, decrets-loi, trailes ele comnıerc<', 
lıstes des contlngenlements ele. el /es soumd yraluf
lernent <İ ses abonm;s. 

'2- il met gracieusement d la dlsposition de ses 
abonnes un specialiste en matii're jiscale, capable et 
c.rıu'rimenfl;, poıır toute consllltation, afin de rl~soudre 
/es <jllestlons epineuses de (ise el d'impdl. 

.~. - Le Bureau de Traduction «Poliglot» effect11e, 
<İ l'inlention d~ nos abonm•s une escompll! de 2.J 

_P0llr cent dafls leurs travaux de traduction et de copi_;;_ 
......... ~ '~"4H,.........,O• ... t'4,...U 

ı ---··-···sö-M-~~ .j ·~E:-~~··· 
A) Adjudicationa au Rabais. t 1 - Construction, Reparation, Travaux Publicı, Cartographie ete. 

; 2 - Produits Chimique et Pharmaceutique·lnstrııments Sani· 
t taires-Fourniture pour Hôpitaux 
f 3 - lnstallations et Materiel d'Electricite, de Gaz, de Cbauffage 
ı Central. 
i 4 - Machines, Moteurs, Acceuoireı et Huilea pour machine 
ı 5 - Combustible - Charbon - Carburant. 
• 6 - Bois de construction, planches ete. 
i, 7 - Divers. 

Lois, Decrets lois, Traites de Commerce ......... ................ "~ ....... ··~~~~ .... ,..~ ........ ~ ...... ~ ..... ~ ............... .... 
_ A) Adjııdications au Rabais -

-1-

l~struction- Reparation 

j 
Travaux Publics,Materiel de 
Construction Cartographie 
-----~~~~~~~~~~-· 

Travaux de nivellement et de 
cylindrage sur une etendue de 
5400 ınetreıı, entre Zara et Che· 
rifiyc (vil. de Sivas). Prix eıt. 
4934, caut. prov. 370 L. Adi. ou· 
verte, Com. Permanente du Vila
yet de Sivas, ınardi le 4·8-936 a 
!4 h. Cah, des eh, a.' la Direction 

es Travaux Publics de Sivaıı. -p ~cier de differentes especes. 
L~ı~ e~t. 75500: caut. prov. 5025 
d' A ~l· •ous plı cachete. Com. 
d c. at de la Di rection Generale 

es .rabriqueıı Milttaires a Anka· 
ra, ıeudi 10·9-936 a 15 h. Cah. 
de~ oh· a la dite. Commission, au 
prıx de :ns P. 

Constructi~d' 1 bl a K . un mmeu e 
. ayıen devant servir d'admi-

nıstration. Prix est. 33223,28, 
ca1.1t. prov. 2491 74 L Ad" 

ı · h ' . l· sous 
P ı cac ete a forfait. Com. d' A
chat de la o· . 
M ırectıon Generale des 
93~D?p~~eı a Kabatache, le 10-8-

s .a h. Cah. des eh. a la 
ectıon deı C . 

M onstructıoaa des 
onopoles, nıoycnnant 166 P. 

-2-

Produits, Chimiques et 
Pharmaceutiques - Instru· 
ments Sanitaires - F our

niture pour Hôpitaux 

Glycerine 900 kilos. Prix est. 
110 P · le lcilo. 

Acide phenique 300 kilos. Prix 
eııt. 220 P. le kilo. 

F ormole 750 kilos. Prix eat. 
125 P. le kilo. (Pour l'lnstitut 

Anatomıque de la Faculte de Me
decine). Caut. prov. pour le tout 
194,50 L. Adj. sous pli cachetc. 
Com. deı> Encheres de l'Univer· 
site d'Istanbul, lundi 10-8-936 a 
15 h. Cah. des eh. au Rectorat 
de J'Unıversite lundi et jeudi. 

-3-

lnstallation et Materiel 
d'Electricite, de Gaz, 

de Chauffage Central 

Inatallation du chauffage cen
tral dans le batiment de la Di
rection du groupe de Kirikkale. 
Prix est. 6902, caut. prov. 517,65 
L. Adj. ouverte. Com. d' Achat 
de la Direction Generale des Fa· 
briques Militairea, mercredi 19-8 
936 a 14 lı. Cah. des eh. a la 
dite CommiHion, au prix de 8 P. 

-4-

Machines, Moteurs, Acces· 
soıres et Huiles pour 

Machine 

La Commisıion d' Achat de la 
Direction des Fabriques Militai
reıı, a mis en adjudication la four
niture du materiel ııuivant, aux 
conditions ci-baa : 

1.- Machine• a perforer de 
differentes especes. Prix est. 
17200, caut. pro"v. 1290 L. Adj. 
sous pli cacbcte. Vendredi, 11-9-
936 a 1s h. 

2.- Limeı de differenteı ıor
teı. Prix eıt. 11031, caut. prov. 
827,33 L. Adj. ıouıı pli cacbde. 
Mercredi 9 9-936 a 15 h. Cah. 
des eh. rrıı.tuitenıent a la dite 
Commisıion. -Appareil pour tordre le rail, 
50 piecee. Prix eet. 2075, caut. 
prov. 155,63 L. Adi. ouverte au 
nom et pour le compte de l'en
trepreneur, dont le contrat vient 

SAMEDI 
-- ~---

d'etre resille. Com. de la Premie
re Section de l'Exploitation deıı 

•Chemins de Fer de l'Etat a Hay
darpacha, lundi 10-8 936 a 10 h. 
Cah. des eh. grat. a la dite Com
mission. 

-5---------
Combustible, Charbons, 

Car bur ant. 

Bois de chene pour chauffa
ge 5000 - 425,000 - 350,000 et 
300,000 kilos, respectivement pour 
l'hôpital de Van, et les garnisons 
de Bachkale, Tchaldirıın et Kia
zimpacha. L'adj. des deux pre
miers aura lieu, separement le 
jeudi 6-8-936 a 15 h. et des au· . 
tres le vendredi 7·8-936 a 9 h. 1 

par dcvant la Commission des 
Achats Militairea de Van. 

Bois de sapin sec, pour chauf
fage, kiloı 350000. Prix est. 35000, 
caut. prov. 2625.L. Adj. sous pli 
cachete. Com. des Achats Mili· 
taires de Sarikamiche, le 10-8-
936 a 10 h. 

Benzine 209900 litres, pour leıı 
besoins annuels de la Municipa
lite d'lstanbul. Prix est. 24 P. le 
litre. Caut. prov. 3779 L. Adj . 
sous pli cachete. Com. Perma
nente de la Municipalite d'Istan
bul, vendredi 7-8 936 iı 15 h. Cah. 
des eh. grat. a la Direction de 
l'Economat. 
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Bois de Construction, 
Planches ete. 

Planche de sapin non-resineu-
se, env. 20 metres cubes. . 

Latte, mince et groase, 50 me
tres cubes. Pour les besoins de 
l'Ecole de Harbie. Adi. de gre a 
gre. Com. d' Achat de l ' lntendan· 
ce Militaire d'Iıtanbul a Topha· 
ne, mardi, 28-7-936 a 14 h. 

-- ---=--

Boucle pour halle 1450 pieces. 

Clou 500 knoıı. 
Toile iı chanvre 3000 metres. 

Corde pour halle 300 kilos. 

-- ~ 
25 JUlLLET t!J.! 

le' 
Ficelle 25 kilos. pourbit· 

soins de l'Ecole de rı;,rAcb~IJ 
de gre a gre. Coın· •ıs»ntıı" 
l'lntendance Militaire d

93
6; 1 

Tophane, mardi, 28·7· 

Lois, Decrets lois, Traites de 

Decret·Loi No 2 4839 
Convention de Clearing Turco·Autrichienııe -e 

(Suite et fin) ı· tionnee, meme si leur ~ I' 
ART. 5.- il est bien entendu leur payement echee aprdite 

que, les dispoıitions de la pre- ration du delai de I~ iblt• 
t · d ı - vention, seront eıcıi ııen e conventıon e c earıng eS 

l moyen de libres devis . '
11 

e sont app icables uniquement aux be 
3) Toutefois, il est 1 o articlea, dont l'origine et le de· d 

1 
H uteS 1 · 

bouche constituent les deux pays u ausııi que, eıı 8 ııl' 
con tractants, et qııi sont effecti- Contractantes, proceder~I• 
vement importes aux dita pays, reter les comptes r;!'eı e 
contre payement de toutes taxeıı echanges de marchan 11 coP 
et impôts y rclatifs. De la sorte, tues dans le cadre de I• e d• 
les exportateurs des dits pays tion de compensation dateııl 
reservent le droit de reclamer ıe Juillet 1933, conforıııeıııe ltf 
payement direct df' la contreva- ııtipulations designces dafl:oıı 
leur qes marchandises traversanl ticles 3 et 6 de la dite rtı1 
les dits pays, en transit, vu que tion, en vue de faire re59~., 
les montants pareils ne son pas positions reciproque.9 ~\,, 

rer, au besoin, un equıh ·,·e' auuiettis aux prescri ptions du d v • 
clearina. fait, en remettant des e. 1 

6 rtıe -' 
ART. 6.- Chacun des deux bres, dont la contre-pa ,rı" 

pays contractants ptendra toutes deduite du compte de c~e I' 
mesures necessaireıı, pour que leı ART. 9.- Au ca.s oıl•cı• 
payements mentionnes a l'article des Hautes Partieıı Contr• et 
1, soient effectues, entre les dits denonce la conventioıt p•' 
pays, par voie de claring, comme l'un des comptes tenli~ 

11 
ti est cnonce dans la prcsente Banque Centrale de la ReP ~ 
convention. Turque et par &a Baıt<lue 

11 
Les payements aux crcanciers nale del' Autriche i.ndique ll ı'• 

seront executes par l'eatremise de crediteur en faveur 1e ıe• 
la Banque Cen trale de la Repu- payıı, seront appliquee. o# 

blique Turque, en Turquie, et par positions de la presente c e' 
l'entremise de la Banque Natio- tion au suiet des debit:. 1,ı 
nale de l'Autriche, en Autriche, le p&ys creancier, jusqıı 11 

suivant l'ordre de dateıı des re- dation du dit solde. 'il 
mises stipulees aux articles 2 et De meme, les contre ıe~ 
3, et dans lea limites de l'actif des marchandiııes itnP~r I• 
deıı comptes communı ci-haut creditı, antcrieurement ~eli 
menhonnes. nonciation de la coıt 

11
1, 

ART. 7.- (1) Les compensa- doivent continuer egaleı:rıe0ııt 
tions privees prealables entre deıı ce cas, a etre depoııeell p 

Planches de sapin de 1 er et 
de 2me choix, environ 4CO me· 
tres cubes, pour la S. A. T. des 
Chemiıııı ee Fer Orientaux. 

firmes partıiculiere111 soua forme de compte du clearing. tf J ·re• • balancer directement les paye- ART. 10.- Les cerh 1 ,clı' 
ments cffectues, sont permises rigine concernant les ı:rı•ıı) 

Les personnes qui s'interesse
raient a cette vente peuvent s'a
dresser, pour plus amples rensei
gnements a la Direction de la 
Societe, a Sirkedji, au plus tard 
le 28 juillet 1936. 

Ne seront admis a participer a 
cette adjudication que les peraon
nes qui aurorıt verse au preala· 
ble la somme de Ltqa 50. mon
tan t qui le ur sera resti tut~ apres 
l' adiudication. 
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Divers 

Tapi• raa (Kilim) 64650 pie· 
ces. Prix est. 305 P. la piece. 
Caut. prov. 11110 L. Adj. souıı 

pli cachete. Com. des Achats Mi-

litıires du Ministere de la Defen
se Nationale a Ankara, lundi 10-
8-936 a 15 h. Cah. deıı eh. a la 
dite Commission, moyennant 986 
P. 

Cerceaux pour halle 750 ki
los. 

avec l'autorisation commune des dises turques, ainsi que ce ,ıı 
deux institutı d'emisıion, et a latif.s aux marchandise.9 o' 

• eP 
condition que, pareilles compen- chiennes seront dresse.9 er' 
ııations spcciales ne prejudicient exemplaires, dont l'urı , 

1 ~ 
en aucune façon la bonne appli- tampille par les autorite~ e ,ı 

d 1 . . • d d . taır cation u c earıng. nıeres u pay• estına t 
(2) L d . t . ı:tre ı1 'executi on es compensa- ıera restı ue pour b•ııoı 

tions privees stipulees dans le pu l'importateur a la ffect 
premier paragraphe, peut etre aupres de laquelle il e 
conditionnee par un delai fixc, ses versements. t• 
d'un commun accord, de la part La Banque Centrale de 13,ıı J 
des organisations competentes publique Turque et la r'" 
des dcux parties contractantes. Nationale de l' Autriche e$e 
Cet accord deviendra caduc a l'e- troot l'une a l'autre le' ~ıı' 
xipation du dit delai, s'il n'eııt plaires estampilles deS 11ı; 1 

paıı prolongc, avec conaentement certificats en les anne"" etil'/ 
reciproque. avis de payements reııpe c 

) T . 11te 
ART. 8.- 1 ous payementı ART. 11.- La pretc. ueıı' 

qui relevent des remiseıı a etre ventioa entrera en vı~ tıl~ 
effectuees conformement aux ac- meme temps que l'accor. ~,ıır. 
cords conclus, en application de autrichien concernant le9 ccv,ıı 
la convention de compensation commerciaux. La dite coll 0ııt 
datee de 12 Juillet 1933, et qui est conclue egalernent P dt' 
ne son• pas encore executes, se· delai determine, et preıı ~ 
ront accomplis en conformite de au terme fixe. JelU 
la presente convention. En foi de quoi, le.9 ve' 

2) il d . . 1 . to coJI est bien enten u que, ont sıgne a presen 
toutes creances provenant des li- de clearing. ·oll 
vraisons de marchandise• effec· La preııente converıt~rıS 
tueea dans le cadre de la con- dressee en deux exenıpla• 
vention de compenaation ausmen- ginaux. 


