
ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin 
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Ecnebi memleketler için 
12 aylığ'ı 2700 

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

Yıl: 1 Sayı : 246 

...................................................... 

İÇİNDEKİLER: 

a) Münakasalar 

l Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

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

3 İlaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane levazımı 

4 Nakliyat Boşaltma - yükletme v. s. 

5 Matbaa işlri - Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

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

1 - Mahrukat, Benzin, Makine yağları v, s. 

8 - Müteferrik 

ilanlar, Emirler, Tebliğler: 

İktisat Vekaleti iş daireri Üçüncü Bölge 
Amirliğinden: 

. Günde ~n ~~ b~ş i~çi çalışhranfard an başlamak üzere, 
zıraat ve çıftçılık ışlerı, deniz ve hava işlerı· b' ·ı · k d' · ır aı enm 

en ı etradı ve yakın akrabalarile bir arada evlerind 

yapbkları isler müstesna her türlü iş yeri sahiplerini~ 
doldurmakla mükellef oldukları beyannameler kaymakam
lıklarca alakadarlarlara dağıtılmaktadır. 

İlan tarihinden itibaren bir hafta zarfında kendilerine 

henüz beyanname gönderilmemiş olan iş yeri sahipleri 
varsa bun 1arm müesseselerinin bulunduö-11 __ ,1..,.\ı," ı:._ ... t. ... 
makamlıklarına mür•u·--~·- J 

lllGICll & ................. • • 

Beyanname vermiyenler veya yalnış dolduranlar hak

kında İş Kanununun buna ait hükümleri mucibince der· 

hal cezai takibat geçileceği ehemmiyetle ilan olunur. 

• * • 
3008 numaralı iş kanununun hazırlık faaliyetine baş· 

lamak üzere 14 12 93G tarihinde 4 üncü vakıf hanında 
muvakkaten yerleşen ve merkezi İstanbul olan İktisat Ve

kaleti İs Dairesi Üçüncü Bölge Amirliği bugünden itiba

ren Gaİata'da Voyvoda caddesinde Bozkurt hanındaki 
Qairei Mahsusasmda faaliyete geçmiştir. 

İstanbul, Beyoğlu ve Y eniköy Daireleri 

Türk Anonim Gaz Şirketinden 

Şirket kendi makbuzu olmaksızın memur ve işçilere 
hiç bir suretle para vermemelerini sayın müşterilerinden 
diler. 

1937 senesi hüviyet varakaları gri renktedir. 

a) MÜ N A K A S A L A R 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Polatlı Askeri Satınalma Komisyonnndan: 

1- Polatlı garnizon kıtaatı ihtiyacı için 22000 kilo sığır eti 
açık eksiltme ile münakasaya konmuştur. 

2- İhale 25-1-937 pa:artesi günü 1aat 16 dadır. 
3 Taliplerin ihale günü olım 25 1-937 de teminatı muvakka· 

te olarak 288 lira 75 kuruşluk Polatlı mal .andığına yatırılmış 
ınakbuı.ile birlikte alay satınalma komisyonuna müracaatları 

4- Şartnameyi görmek isteyen taliplerin hergün öğleden son· 

ra komisyona müracaatları. ----
Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Patates 
Pırasa 
Lahana 
ispanak 
Kereviz 
Kuru soğan 

Miktarı Muvakkat teminatı 
Kilo Lira K. 
3500 18 38 
2500 11 25 
2000 H 00 
2500 18 75 

400 4 20 
3500 13 12 

74 71 

tutarı 

Lira 
245 
150 
120 

250 
55 

175 

996 

i 1- Kırtkkale askeri sanatlar mektebi ihtiyacı için yukarda 
c nb,, miktar ve tutarlarile muvakkat teminatları yaulı 6 kalem 
•e ze 

açık eksiltme ile ahnaeaktır. 

•• 

GAZETESİ 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

SALI 

. .2 -· Eksiltmesi 25- 1-937 pazartesi günü saat 15te levazım amir
lığı satınalma komisyouunda yapılacaktır. Şartnamesı· he -
ra 1 

.... 
1
.. rgun pa-

s x goru ur . 

• 3- İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü madde-lerind~ki vesika 
ve teminat makbuzlarile beraber belli gün ve saatte komisyona 
gelmeleri. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Trakya ve Çanakkale ile İstanbulda bulunan b'ı l'kl . k 
kl'kl · · · k rı erın e. 

me 1 erı ı~ın_ ırdırılacak 1350 ton buğdayın kırdırılması 27-1-937 
çarşamba gunu saat 15,30 da Tophanede satınalma komisyonun· 
da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Heps:n'ın tah . b d ı· 
8689 1. 7 k · · mın e e ı 

· ıra uruştur. ilk teminatı 651 ı· 68 k . . • ıra uruştur. Şartna· 
mesı komısyonda görülebilir. Trakya ve İstanbul 'ıç'ı11 a 
f' t 'l k · f . yrı ayrı 
ıa verı ece ~ır. steklılerin kanuni vesikalarile birlikte teklif 
mektuplarını ıhale saatinden bir saat evv ı k · . e omısyona vermelerı 

Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan: 

. . P~z~rlıkla 8000 kilo sabun satınalınacaklır, Elcsiltmesi t 8 
J ı~ıncıkan~n ~37 Panrtesi günü saat 16 dadır. İlk pey parası 2.JO 

ı lıradır. Bı~ kılosunun muhammen fiatı 40 kµruştur. Şartname ve 
evsafını gôrm~k i t l h .. k . . s eyen er er gun omısyona gelebilirler. Eksilt-

/ meye gırecekler ilk pey parasına ait makbuzla belli gün ve sa-
atten evvel Çorlu satınalma komisyonuna buiunmaları. 

Mersin Askeri Satınalma Komisyonundan: 

. Mkersindekı askerin eylul 93i nih:ıyetine kadar 7400 k'J 
mercıme • I0200 kilo kuru fasul 'J 1 0 

3000 kilo patatesin 25-1-937 ya ı.e ~a~t 937 nihayetine kadar 
siltmesi Kışlacfa yapılacaktır .pazartesı gunu saat 10 da açık ek-

2- Mercimeğin bedeli 81-t liıa l . l fi 
nın bedeli 1173 lira teminatı 87 l; eınma ı .> lira, kuru fc.sulya· 
natı 14 lirndır. .ra, patatesın bedeli 180 temi-

3 İsteklilerde kanuni ika"melga· ı1 r vesikası bulunacaktır. 
4 Fıula hilai .. ~:-- - • · .. · 

2-fnşaat- Tamirat-Naim işleri veMa1zemesi-Harita 

Polatlı Malmüdürlüğünden: 

Polatlı kazasının Samutlu nahiyesi hükümet konağı binasında 
yapılacak tamiratın kaza mal müdürlüğünde mahfuz evrakı keş· 
fiyesi mucibince 1-1·937 gününden itibaren 15·1-937 gününde iha· 
leıi yapılmak üzere eksiltmeye konulduğundan talip olanların 
Polatlı malmüdürlüğüne ve izahat almak iatiyenlerin Ankara Na
fıa dairesine müracaat etmeleri ilan olunur. 

Silifke Şarbayhğından: 

Mevcut keşif cetveline göre 596 lira 50 kuruş bedel keşifli 
Atatürk anıtı etrafındaki yaya kaldırımı ile anıtın su tarafındaki 
yaya kaldırımı betonla döşenmek üzere 30-12-936 tarihinden baş
İamak ve 18-1-937 pazartesi günü saat 15 de enmek üzere 20 
gün müddetle açık eksiltmiye konulmuutur. Talip olanların ve 
keşif evrakını görmek istiyenlerin Silifke Bel'!diyesine müraca· 
atları ilan olunur 

Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan : 

Açık eksiltme ile Uzunköprüde bina inşa edilecektir. Eksilt
meııi 25-1-937 pazartesi günü saat 14tedir. İlk pey parası 219 li
radır. Keşif bedeli 2918 lira 38 kuruştur. Şartname ve evsafını 
görmek isteyenler hergün Çorluda Kor sahnalma komisyonuna 
gelebilirler. Eksiltmeye gireeekler ilk pey parasına ait makbuzla 
belli gün ve saatten evvel Çorluda Kor satınalma komisyonunda 

bulunmaları. 

Ankara Belediye Reisliğinden: 

l - 240 metre tulünde 50 lik büz 15 gün müddetle açık ek-
siltmeye konulmuştur. 

2- Keşif bedeli 720 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 54 liradır. 
4- Şartnamesini görmek iıtiyenlerin hergün yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de 26-1-937 salı günü saat 10 buçukta Be
lediye Encümenine müracaatları. 

• • • 
1- Erzurum köprüsünden İnce suya kadar açıkta akan umu· 

mi mecraya büz döşenmesi işçiliği 15 gün müddetle açık eksilt
meye konulmuştur. 

2- Keşif bedeli 1334,35 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 100 liradır. 
4- Keşifnameıini görmek istiyenlerin hergün yazı ifleri ka· 

lemine ve isteklilerin de 26-1-937 salı günü saat IO buçukta Be
lediye Encümenine müracaatları. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum İdaresinden: 

Malatya istasyon binasının Malatya şehir cihetindeki 3814 
M2 mahallin plan ve şartnameleri mucibince parke ve levazımı· 

İDAREHANE: 
Yoğurtcu han, ı ci kat 

No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 
İLAN ŞARTLARI 

İdarehanemizde görüşülur 

Telegr.: İst. MÜNAKASA 
Telefon: 42.t25 

Posta kutusu N. 1261 

12 İkinci kanun 1937 

nın temini ve ferş işi eksiltmeye konulmuştur Bu işin muham· 
men be~eli I0344 11 liradır . · 

2 istekliler bu i e 't 1 
projesini Ankara H d ş aı p an, şartname 'e mukavelename 
· · ay arpaşa, Adana ve Malatya Veznelerile Ela-

zız 3ıstasEyko~ul ndan 52 kuruş mukabilinde tedarik edebilirler 
- 11 tme Mal t d - · · · · ve artırm k . a ya a :> rncı işletme binasındaki eksiltme 

caktır. a omısyonunda 26·1·9.37 salı günü saat 14te yapıla-

4- Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 
't~, ~uvakkat teminat parası 775 81 liradır 

lstekltlcr 2490 s l k ·ı 3 ' 
deki ehi' t t I' ayı ı anun ı e 297 sayılı resmi Ceride· 

. ıye a ımatnamesi m•ıcibince muktezi ehliyet 'k 
ı·e ışe girmeğe k . b' vesı asını 
. anunı ır mani bulunmadığına dai b 

yı ve. teklif nıektublarını eksiltme günü ihale vaktirnd eya:.name· 
evvelıne kadar M 1 t d r: • • • en ır saat 

a a ya a ., ıncı işletme arttırma ve k ·ı 
Komisyen Reislığine vermiş bulunmalıdırlar. e sı tme 

Balıkesir Vilayeti Daimi Encümeninden: 

J - Kapali zarf uıulile ihale edilmek üzere ek 'it . k 
lan Balıkesir-Edremid yolunun 75+00-82+476 sık'mıye onu: 
a d k' t • ncı ılometrelerı 
.ra.sın a ı am~ratı ~s~siye işine talih çıkmadığından 8-2-937 ta· 

rıhıne kadar hır ay ıcınde ihale edilmek üzere 7 1 n.,7 t 'h· d 't'b l • -;,,.~ arı ın en 
ı ı aren pazar ığa bırakılmıştır. 

2 Tamirat işinin keşif bedeli 1465? lira 48 k kk 
t · 1098 · - uruş muva at 
emınatı fıra 94 kuruştur. 

3 Bu işe aid keşifname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Fenni şartname 
C - Keşif cetveli 
D Mukavele örneği 
~ - Nafia işleri şeraiti umumiyesi. 
lstiyenler bu şartname ve evrakı Balıkesir Nafia M"d" 1-ğ .. d 

veya D · ~ E .. k u ur u un e 
~ımı ncumen aleminde göreltilirler. 

.... - , ihale 8-2 937 pazartesi gününe kadar Encü . . t' 
gunlerı olan paza t . menın ıç ıma 
muvskkat t . .~ eıı ve perşembe günleri yapılacaktır. İsteklilPr 

J .:,_ r.KsıYlHUye l>ü"gıM"l(ı~'i'd!'"lrRraştıgına dair Nafia Vekile· 
tinden verilen ehliyet vesikası ibraz edenler girebilir. 

6 - Muvakkat teminat Mal andığına yatırılır. Encümende pare 
ve tahvilat alınmaz. 

D. D. Yolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 
Beşinci İşletme m•ntakasında Fevzipaşa Diyarbekir hattı üze· 

rinde kilometre 29a-294 (Fırat-Bekir Hüseyin) arasında lopbttırı· 

}arak kırdırlmak suretiyle ( 10,000 m 3) on bin metre mükip ba· 
lastın ihzar v~ teslimi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş· 

tur· Muhammen bedeli ( 10900) on bin dokuz yüz liradır 
Eksiltme 26-1 ·937 salı günü saat 13 de Malatya İşletme bina ı 

dahilindeki Beşinci İşletme komisyonunda yapılacaktır· 
İsteklilerin 2490 No. lu artırma ve eksiltme ve ihale kanununa 

tevfikan ve şartnamede yazılı ehliyet ve diğer ve.saikle muvak· 
kat teminat makbu:zlariyle teslim şekline göre fiat teklifıni havi 
:ıarfların üzerine yazılmak suretiyle eksiltme saatinden bir saat 
evvel makbuz mukabilinde MalatJ ada 5 inci işletme kom;şvon 
reisliğine vermiş veya göndermiş bulunman ve teklif sahipleril'in 
de eksiltme günü saatinde hazır bulunmaları ve ayrıca izahat al· 
mak istiyenler de Malatya İşletme müdürlüğüne müracaat edebi
lirler. 

Şartname ve mukavele projeleri ve genel şartname Elaziz is
tasyonunda ve Malatyada İşletme kaleminde, Ankarada yol daire· 
sinde ve Haydarpaşada yol başmüfettişliginde parasız olarak da
ğıtılmaktadır. 

• • • 
Beyoğlu 4 üncü ilk mektebi tahkimatı pazarlığa konulmuştur. 

Bak: İstanbul Belediyesi İlanına. 

3.ifaçlar, Klinik ve ispençiyari al at: 
İstanbul Belediyesinden: 

Haseki hastahanesi için 14· 1-937 gününde ihalesi ilan 

edilen rontgen levazımına ait şartnamede bazı tadilat ya· 

pıldığmdan eksiltmesi 28· 1-937 gününe bırakılmıştır. Bun

ların hepsine 3396 lira 75 kuruş fiat tahmin olunmuştur. 
Şartnamesi ve listesi levazım müdürlüğüode görülebilir. 

İstekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 254 lira 76 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber yu· 

karda yazılı günde saat 14 de Daimi Encümende bulun-

malıdırlar. (M) 

Ankara Belediye Reisliğinden: 

Su idaresine alınacak klor gazı 15 gün müddetli açık ek-

siltmeye konulmuştur. 
2 Muhammen bedeli 1710 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 128,25 liradır. 
1_ Şartnameyi görmek istiyenlerin hergün Yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de 22-1-937 cuma günü saat 10,30 da Beledi
ye encümenine müracaatları. 



, 

Sayfa 2 

4- Nakliyat: Boşaltma -Yükletme v .s 

Ankara İnhisarlar Müdürlüğünden: 

Bitlis İn;\isarları Tütün atelyesinden bir sene zarfında muhte· 
lif mahallere evkolunacak inhisar maddeleri nakliyatı için tek 
lif edilen soıı fiatlnr fahiş görüldüğünden münakasası 30-12·93() 
den itibaren daha 15 gün müddetle uzalılınıftır. 

-
5-Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane M~lzemesi 

• .... 
Konservatuvar için 1000 aded Türk musiki kitabı alınacaktır. ı 

Bak: lstanbııl Belediyesi İlanlarına. 

6--Mensucat - Elhise · Kundura-Çamaşır v .s. 

Ankara Okullur S. ğışmanlığı Satınalma Komisyonu 
Başkanlıgında n: 

Gazi Egiliın Enstitüıü erkek talebesi ıçın kumaş ve mal
zemesi müte hhidc aid olınaı, üzere IH2-Hi:> takım elbisenin dik· 
tirilmesi açık eksiltme ile yaptırılacaktır. 

2- Tnhmiıı edilen fiat 4H20 lira muvakkat teminat 34{),5 li· 
rndır. 

.'l- Nümuııe ve şartnameyi görmek ist;yenler okula müracaat 
etmelidir. 

4 Eksiltme 25-l-H37 pazartesi günü saat 15 de okullar sa· 
gışmanlığında salınalma komisyonunda yapılacaktır. 

5- isteklilerin muvakkat teminatlaaını ihale günü saat 14 e 
kadnı okullar sagışma nlıgı veznesine yatırmış bulunmalıdırlar. 

istanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 

Yedek Subay okulu için 2ı;ıoo adet Fildıkos kısa don 2g.1.9.~7 

cuma günü saat 14,45 de Tophanede satınalma komisyonunda 
açık eksillmc.1i yapıla<'aktır. Tahmin bedeli IH20 liradır. İlk le· 
minatı 136 lira 50 kuruştur. Şartname ve nümunesi komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile b~raber belli saatte 
komisyona gelmeleri. 

• • • 
Yedek Subay okulu içirı 2.150 çift yün çorap W-1-937 cuma 

günü saat 15,30 da Tophanede satınalına komisyonunda açık ek· 
siltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 1175 liradır. İlk teminatı 88 
lira 12 kuruştu •• Şartname ve nümurıesi komisyonda görülebilir. 
lst eklilerirı kanuni ve ikalarile beraber belli saatte koınisyora 
gclmelcrı. 

. 7 - Mahrukat - Benzin - Makine yağlan ve ~aıre 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Benzin: 10 ton benzin açık eksiltme ile alınacaktır. 
Hepsinin tutarı 3490 liradır. Evsaf ve şartnamesi komisyonu· 

muz~an verilecektir. ihalesi: 2.1-1-9.17 cumartesi günü saat 1 ide· 
dir. ilk teminatı: 255 liradır. Eksiltme}'e gireceklerden ilgili bu
lunanlar 2490 sayılı kanunun 2, 3 maddelerinde istenen belge· 
lerle birlikte eksiltme gün ve vaktinde M. M. V. satınalma ko· 
miı;yonuna gelsinler. 

8-Miiteferrik 

M. M. Y. Deniz \lerkez Satınalnıa Kamisyonundan: 

Cinsi Kilo Tahmin edilen kıymeti teminatı 

Allautal Köşebt!ııl, 

levha ve per\'.İn çi
visi. Mecmuu. 
Galvanizli ve siyah 
saç.levhnlarla, köşe· 
bent v perçin d-

~ 129 

visi. Me muu. 108 802 

12 000 Lira 

20 000 ,, 
Müuaku.ı günü 1 Mart 937 

900 Lira 

1500 " 

1- Tahmin edilen bedellerile muvakkat teminatları vt.• 
münakasa günleri yukarda yazılı Allautal Levha, Köşe· 

bent ve perçin çivilerinin münakasası kapalı zarfla 1 
Mart 937 pazarlesı günü saat 14 ve Galvanizli levha ile 
saç levhanın ve köşebentlerle perçin çivilerinin münaka
sası keza kapalı zarfla ayni günde saat 15 te Ankarada 
M. M. Vekaleti binasında müteşekkil üz· Merkez satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 Şartnamesini görm~k istiyenlerin her gün müna· 
kasasına iştirak edeceklerin de birinci maddede yazılı 

gün ve saatte komisyona müracaat etmeleri. 
3 IV:ünakasaya iştirak edecek taiiplerin zarflarıaı 

usulü dairesinde kapalı ve mühürlü olarak münakasa 
saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri lazımdır. 
Posta ile gönderılecek zarflarda postadan mütevellit teh· 
hiir nazarı ilibare alınnııyacaklır. 

"' .. . 
Muhamnıerı bedeli teminatı 

Lira 
10 00 

Lira Adet Cinsi 
818 2 90 breyk beygir kuv· 

vetinde benzin motör 
1- Yukarda muhammen bedeli, teminatı, miktar ve 

MÜNAKASA GAZETESİ 

beygir kuvveti yazılı motörler kapalı zarfla münaka · 
saya konmuştur. 

2 - Münakasa 3 Mart 937 çarşamba günü saat 1-1 de 
Ankarada M. M. V. binasında müteşekkil komisyonumuz· 
ca yapılacaktır. 

t 
3- Münakasa şartnamesi her gün komisyonumuzcie 1 

görülebilir. ı 
4- Münakasaya gireceklerin tesbit olunan günde 

azami saat 13 e kadar 2490 sayılı kanun mucibince ve
saik ve teminatlarını havi ve usulü dairesinde kapalı ve 
mühürlü teklif mektublarını komisyona vermiş bulunma· 
Jara 

5- Saat 13 den sonra verilecek t~klif mektublaruun 
kabul edilmiyeceği. 

6- Posta ile gönderilecek zarfların postada gecikme
sinden mütevellit teahhurun nazarı ilibare alınmıyacağı 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Satmalma Komisyonundan: 

1 adet su Tulunbası 
Tahmin edilen bedeli 2400 lira olan yukarda miktarı 

ve cinsi yazılı malzeme askeri fabrik ılar umum müdür· 
lüğü satın alma komisyonunca 25-1 ·937 tarihinde pazar
tesi günü saat 14 d:! açık eksiltme ile ihalt! edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan verilir. ·1 aliblerin 
muvakkat teminat olan 180 lira ve 2490 numaralı kanu
n~n 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkfır gün ve saat
te komisyona müracaatları. 

* * • 

t 2 İkinci Kanun 

1- İdaremizin Maltepe Tütün Enstitüsu Biofoğya labo
ratuvarı için 2418,84 lira muham1111ın bedelli ve fenni 

şartnamesinde miktar ve evsafı yazılı 44 kalem muhtelif 

alet ve malzeme açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

2 Eksiltme 25-1-937 tarihine rastlıyan pazartesi gti· 
nü saat 15 te Kabataşta levazım ve mubaynat şubesin
deki alı •n komisyonunda yapılacaktır. 

3 Muvakkat teminat 181,42 liradır. 

4 ·- Şartnameler parasız olarak hergürı sözü geçen şu · 
beden alınabilir. 

5- İsteklilerin fiatsız tekliflerini 
en geç 15 gün evvel İnhisarlar Ziraat 
meleri lazımdır. 

eksiltme gününden 
fen şubesine ver· 

6 - İsteklilerin eksiltmeye girebilmek için kanunen 
kendilerinden aranılan vesika ve yüzde 7,5 güvenme pa
ralarile birlikte tayin edilen gün ve saatte adı geçen ko-
isyorıa gelmderi ilan olunur. (3501) 497 4- 1 

• ıt 
İd~ıremizin İzmir Fabrikası ıçııı şartname i mu· 

cibince 24 ton mazot pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık IJ-1-937 tarihine rastlayan Çarşamba 

günü saat 15 de Kabataşda levazım ve mubaynat Şube· 
siııdeki alım Komisyonunda yapılacaktır. 

J .. isteklile~in şa~tnamesini almRk üzere hergün, pa· 
zarlık ıçındt! tayın edılen gün ve saatte yüzde: 7 ,5 gü-

venme paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri 
Ankara Belediye Reisliğind~n: 1 ilan olunur· .. 3880., 551 4-4 

1-- 380 metre bir parmak boru ile GO adet onluk 1,70 
boyunda potrel 15 gün müddetle açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 Muhammen bedeli 400 liradır. 
3 Muvakkat teminatı 30 liradır. 

4- Evrakını görmek ve izahat almak istiyenlerin her 
gün yazı işleri kalemine ve isteklilerin de 26· 1·937 salı 
günü saat 10,30 da Belediye encümenine müracaatları. 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünde~ 
t - İdaremizin Maltepedeki Tütün Enstitüsü arazısı

ne proje ve şartnamesi mucibince yaptıracağı 19171 li
ra 05 kuruş keşif bedelli Tütün bakım ev inşaatı kapalı 

zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
" ~n .. ··-·--- -~- • •ı ·-- ~ .... +ı,.,,.n nersembe 

günü saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mübayaal suLc• 
sindeki alım Komisyonunda yapılacaktır . 

3 - Muvakkat teminat 1437,83 liradır. 
4 Şartname ve projeler 96 kuruş mukabilinde İn-

hisarlar Levazım ve Mubayaat şubesinden ve Ankara 
Başmüdürlüğünden alınabilir. 

5- İsteklilerin ihaleden en az 2 gün evvel Mimar, 
Mühendis ve yahut bir Mimar veya Mühendisle Katibi 
adillikçe musaddak ortaklık vesikası ve resmi daireler
de yapmış oldukları işlere aid vesikalarla birlikte İnhi· 
sarlar İnşaat şubesine müracaat ederek ayrıca ehliyet 
vesikası almaları lazımdır. 

6 ~1ühürlü teklif mektubunu ve ayrıca kanuni vesi · 
kalarla 5 inci maddede yazılı vesikaları ihtiva edecek 
olan kapalı zarflar en geç ihale günü tam saat 14 e ka· 
dar yukarıda adı geçen Alım Komisyonu Reisliğint! ve-
rilmiş olmalıdır. ( 139) 2.7 1 - 4 

• • • 

Mıktan Cinsi Münakasanın yapılacağı 

Tarihi 
6,7ı5 Pakel Muhtelif Çap, Renk 

ve c:b'adda Av Kovanı. ) 
27,850 Paket Muhtelif çap ve eb'ad·) 

~ün sa ali 

da tapa. 20 1-937 Çarşamba 15 
ı59,000 

250,000 
Kutu Muhtelif tüfek ve kovan) 
kapsülleri. ) 

adet ) 
175,000 adet Muhtelif cins ve çapta ) 

revolver ve tabanca fişeii.) 21 -1-937 Perşenbe 15 
2,000.000 adet 8 No.lu dinamit kcıpsülü.) 

1,000,000 " 6 " " . ) 
500,000 ,, 8 ,, Elektrik ,,) 22-1-937 Cuma 15 

1 - Yukarıda cins ve miktarı yazılı av malzemeııi ile 
fjşek, dinamit ve Elektrik kapı:ıUlleri şartname ve nümu
neleri mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık hizalarında gösterilen gün ve saatlerde 
Kabataşta levazim ve mübayaat şubesindeki alım komis · 
yonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak hergürı söi.ü g·eçen 
şubeden alınabilir. 

4 - İsteklilerin; itasını deruhte edecekleri malzeme 
nümunelerinden kabili ita olanlarmı teklifleriyle beraber 
ihale gününden en çok bir hafta evveline kadar İnhisar· 
lar Barut Şubesine vermeleri lazımdır. 

5 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatlerde yüzde 7,5 güvenme paralariy le birlikte adı ge
Ç4!1D Komi9youa gelmeleri ilan olunur. "3858" 549 3- 4 

1 - J0-12-936 tarihinde isteklisi çıkmadığından dolayı 
halesi yapılamamış olan Afyon Karahisarmda yaptırılacak 
217 35 lira 57 kuroş keşif bedelli Müdürlük binasının ın
şaah yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur . 

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

3 - !\1uvakkat teminat 1630 lira 17 kuruştur. 
. 4- istekliler ihaleden en az üç gün evvel İnhisarlar 
inşaat şubesine gelerek bu gibi işleri muvaffakiyetle yap· 
tıklarına dair resmi vesaik gösterildikten sonra ehliyet 
vesikası almalıdırlar. 

5 Şartname ve projeler 109 kuruş mukabilinde İn
hisarlar Levazım ve mübayaat Şubesinden ve Al'lkara 
Başmüdürlüğü ile Afyon Karahisar Müdürlüğünden alı
nabilir. 

'k 6 - MüJıürlü)ekljf mektubunu ve ayrıca kanuni ve· 
sı alıırı ITı• ıv a eu cek l h: ı • •,;a .,_ ' ' apc.a a ..__. n-• "-AA c5 "-"' l.ljU.IV 

günü tam saat 14 e kadar yukarıda adı geçen alım ko· 
misyonu Reisliğine verilmb olmalıdır "3892,, 55ı 3 - 4 

. 
Istanbul Belediyesi ilanları 

Konservatuvar için Hizumu olan Türk mu 
siki kitabmın ikinci cildinden urneği gibi 

Muhammen İlk 
b deli teminıı 

ICXlO tane 438 J2,s5 
Beyoğlu •I üncii ilk mektebin tahkimatı 2HK,39 20, I • 

Yukarda muhammen bedelleri ynzıh kitap ve tahki 
ıııal ııyrı ayrı pazarlığa konulmuşlardır. Evraklnrı encU• 
men kaleminde görülebilir. İstekliler hizalarında gösteri• 
len ilk teminat makbuz veya mektubile beraber (Tahkİ' 
mal ıçın Bayındırlık direktörlüğünden vesika alma~ 
şarttır l •l-1-937 per:,;emb günü saat 1 1 de Daimi E11 
cümeııde bulunmalıdırlar. (i) 29 

* • • 
lieher metre murabbaına ~ lira bedel tahmin olunarı 

Aksaray yangın yerinde mimar Kemaleddin mahallesindt 
28 inci adada yüzsüz 48 metre 36 santim sahasındak 
arsa satılmak üzre açık artırmaya konulmuştur. Şartnıı 
ınesi levazım müdürlüğünde görüleı,ilir İstekliler 7'},l 

kun·~luk ilk teminat makbuz veya mekhıbile berabe 
25-1 ·937 pazartesi günii saat 14 de Daimi Encüıııend 
bulunmalıdırlar. (B) 17 

Kanunlar, Kar arnanıe)er,Ticaret muhadeltr 

Kararname N. 2 ,)752 

27 şubat H>.~li tarihli Türk-İşveç Tıc:aret İtilafının 1 ikınci"j 
nun w;n tarilıiııJeıı itibaren bir sene müddetle uzatılması 1ııı .. 
kındaki nota ile Kliriııg Aıılaşınası ve ınerbutları; İcra vekili' 
heyetince 26· 12- l!Hö da tedkik edilerek 1 ikincikiinuıı lfl37 ti 

rilıiııJeıı itilrnren mer'ıyele ~irmek Üzere \aııdikı onırnıııı lır . 
21) 12 IH:lt> 

Türkiye İsveç Kliring Anlaşması 

İki memleket arasındaki tediyatın tanzimini le lıil 
Türkiye Cümlıuriyeli Hükumeti ile İın eç Kır llıftı 
aşa~ ıdak i lıuiulil&lı kaı 11 rlaştırmışlardıt 



12 İkinci kanun MÜNAKASA GAZETESi --
fstanbul Ticaret ve Zahire Borsası f ratelli s PEHCO 

11-1-1937 
ithalat : 

Galata Gümrükleri karşısmda 

Hüdavendigar Han. 

Telefon: 44792 
Bu - day 663 çavdar 237 arpa 216 1 4 yapak 89 l 2 m1sar 84 bulgur yulaf 45 l 2 
fa~ulye ı ı 4 susam 21 l 2 un 82 tiftik 10 iç badem - mercimek - kepek -

1 kuşyemi 24 pamukyağı - zeytinyağı - pamuk 2 l 2 susam yağı - nohut 8 ı 

Amsterdam - Kompani Ro1al 
Neerlandez dö Navigasyon a 
vapör Anvers, Rotterdam, Al msterdam ve Hamburg için ya· 

iç ceviz İç fındık - Haşaş tohumu haşaş yağı B. pey ir 13 1 4 
kaşer 3 ton afyon - kilo 
çakal - kedi kunduz - aansar tavşan - tilki varşak - zerdeva kında hareket. 

1 CAUPSON ,, 13 16 ., - adet. 
İlıı acal : 

Buğday arpa - yapak 45 l 4 ketentohumu 
razmol fındık - Fasulye - ton. 
sansar - Lerdeva tilki varşak çakal 

2- Satışlar : 

iç ceviz 21 

tavşan .ıdel 

lif tik 171 3 4 1 
Neerlandez kompanyasının 

1 
nehri vapurları limanlar i ;in 

1 hususi ve seri seferler . 

Buiday yumuşak kilosu 1) kurut 30 
30 
ıo 

paradan 6 kuru" 36 paraya kadar ı 
Bütün limanlar için Neer· 

hndez Kumpanyası ile anlaşıl -

ı 
mak suretile bütün dünya li
manları için doğru konJ1imen-" 

.ıert " 
ti " " 7 " " 

,, 
Kızılca 

Arpa 
Çavdar 
Burçak 
Mısır Beyaz 
Mısır sarı 

Nohut Natürel 
Susam 
Yulaf 

" 

" ,, 
" ,, 
,, 
,, 
,, 

" 
" 

5 
5 

-ı 

f} 

17 

130 

" 
.. 
" 
" ,, 
" 
" 
" 
" ,, 

" 

7 
35 

35 

30 

Fındık içi 
Beyaz peynir 
Tiftik derili 
Yapak " 

H2 1 2 .. 
., Bursa ., 
,. l>iyarbekir ,, 

Zeytinyağı yemeklik kilosu 
Sansar derisi çifti 2800 
Zerdeva ,, ,, 3000 
Porsuk ,, ,, 625 
Tilki ,, ,, 500 
Kedi ,, " 180 
Çakal ,, ,, 150 
Tavşan ,, adedi 20 

3- Telgraflar B 1 937 

" ,, 

" kurudan 

" 
il 

" 
" u 

" 

" 
l 2 " 

" 
" 
" ,, 
,, 

" 
" 
" 
" ,, 
,, 

" 3700 
3100 

" 

5 
ti 

5 

18 

130 
65 

kruşa 
,, 
" 
" 
" 
" ,, 

" 
" 12 l 2 

" 
" 
" 
" 
" 20 

" 
" ,, 
" 
" 

" " ,, 
" ,, » 

,, 
" ,, 
" ,, 

,, » 

" " 
" 

,, 
" » 

,, 
,, n 

" n 

tolar verilir. 

İTHALAT SERViSl 
Burgaz, V arna, 
hareket. 

CAUPSO 
HERKULES 

Köıtence için 

13 2ci kan. 

20 " 

ltalyan Seyahat Kumpanyası 

Dünya seyahat teşkilatı 

Götürü seyahat 

Otellerde oda tutulması 

Deniz yolu biletleri 
Hava yolu ,. 

Demiryolları ,, 
Bagajların ıigortası 

İtalyan demir yollarında 
yüzde 50 tenzilat 

Galata Gümrükleri karşısında 

Hudaverdigar han 

Londra Mısır Laplata '.! ci kanun tahmili korteri 2-t Şi. P. Ki 3 Kr. 40 Sa. 
" keten tohumlu ,, ,, ,, tonu 12 Ster. 7 1 2Şi. ,, 7 ,, 53 ,. 

Tele fon : 4479'l 
daFRATELLI SPERCO 
nezdinde C. l. T. ye müra -

caat olunur. 

Anvers Arpa Lehistan ,. Şubat ,, 100 kilosu J 19 B. Frank ., 5 ,, 05 ., Nippon Yusen Kaisah Liverpul Buğday Marl ,, 100 !ibresi 9 Şi. 11 3 .ı P. ,, 6 ,, 80 ,, 
Şikago ,, Hart\ in ter ,, Mayıs ,, Buşeli 13.ı sent ,, 6 ,, 20 ,, 

! JAPON VAPUR KUMPANYASI 

Yokohama, Kobe, Singapur, 

'"'6~yru\~ve ciita"iı\>uı 0ıima'hı~1ı 
arasında doğru seferler: 

Vinipek ,, Manitoba ,, ,, ,, 128 3 8 ,, ,, 5 ,, 95 ,, 
Haıııl.ıurg İç Fındık Giresun derhal tahmil IOO ki~osu 156 R . Mark ,, 79 ,, Ol ,, 

,, ,, ,, Levan ,, ., ,, 155 ., ,, 78 ,, 50 ,, 

ıslC11muı ı ıcaret ve Zahire Borsasında Muamele Gören Maddeler. -
Afyon , Araşit yağı, arpa, Avderisi. Ayçiçeği yağı, Badem, Bakla, Bezelye, Börül~e, B"!ğday, 

Buliur, Burçak, Ceviz, Çavdar, Dan, Fasulye, Fındık, Haşhaş tohumu, Haşha1 yatı, ipek, irmik, 
Kaplıca, Keçikıh, Kenevir, Kepek, Keten tohumu, Keten yağı, Koza, Kuşyemi, Mercimek, Mısır. 
Nohut, Pamuk, Pamuk tohumu, Pamuk yağı, Peynir (Beyaz, Kaşar) Razmol, Susam, susam yağı, 
Tiftik, Un (Buğday, Mmr) Yağ, Yulaf. 

Pire, Marsilya, Valaoıiya, Li· 
verpoo1 için Hareket 

(doğru ve aktarmasu:) 

DAKAR MARU 18 2ci kan' 

DELEGOA MARU 18 ,, 

Madde l - Türkiye ile isveç arasındaki emtia mübadelatın- 1 

~an. mütevellid tediyat zirdeki maddelerde gösterilen kavaid ve 
şekılleı- dairesinde yapılacaktır. 

~adde 2 - İsveç'e idhal edilecek Türk menşe ve mevridli 
emtıa mübayaatından mütevellid borçlar, borçlu bulunulan meb
lağın Clearingkontoret'in veznedarı şıfatını haiz Sveria-es Riks
l>ank'a tevdii suretile tesviye olunacaktır, 

Clearingkontorel alınan mebaliği Türkiye Cümburiyet Mer
kez Bankası namına açacağı umumi ve faiz verıniyen bir hesa- ' 
bin matlubına İsveç kuronu olarak kaydedecektir. 

Madde .~ - Türkiye'ye idhal edilecek İsveç emtiası mübaya
tından ınülevellid her matlubu teşkil eden ticari borç, meblağın 

Türkiye Cümhuriyet merkez bankasına yatırılması suretile tesviye 
olunacaktır. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez bankası ta hail olunan mebaliği 
Clearingkontor~t namına İsveç kuronu ile muharrer o}arak aça
cağı faizsiz bir hesabı camia matlubuna kaydedecektir. 

Madde ·l - İsveç kuronlarının Türk lirasına ve 'fürk liraltt· 
rımn İsveç kuronuna tahvili Türkiye Cümhuriyel Merkez banka-
11mın malum bulunan ıon alım ve ~atım rayicine göre yapıla· 
caktır. 

Faturalar İsveç kuronu veya Türk lirası üzerinden tanzim e
Jilmemiş olduğu takdiı·de tahsilat bahse mevzu dövizin Londra
nın malüm son rayici üzerinden İsveç kuronuna tahvilinden sonra 
yapılacaktır. 

Türkiye C~mhuriyet Merkez bankası alış satış rayicindeki bil
cümle tahavvülden Sveriges Riksbank1 telgrafla haberdar ede
cektir. 

Madd{" 5 - Türkiye Cümhuriyet Merkez Banknsı ile Clea
ringkonloret kendilerine yapılacak tediyattan birbirlerine mü~
kün olan süratle mütekabilen haberdar edeceklerdir. Her tahsıl 
ihbarnamesi alakadar satıcıya tediyat yapılabilmesi için icab eden 
tarih ve menşe kayıdlarını muhtevi ol~caktır. 

Hak sahiplerine yapılacak tediyat, lsve~te~i ihr.~catçı~ara Cle
ıningkontoret Türkiyedeki ihracatçılara Turkıye Cumhurıyet Mer
kez bank as 1 :Oarifetile ifa kılınacaktır. İşbu tediyat yukarda ki 
bentte bahsi geçen tevdiat tarihine göre ve yukarda mezuubahiı 
Utnumi hesaplaı mevcudu hududu dahilinde yapıl.aca~tır. _ 

Madde H- İki memleket arasında yapılmış tıcarı mubadele
lerden mütevellid olup İsveç ihracatçılarının Türkiyedeki mü~es
silterine borçlu oldukları masraf ve komisyon, keza Türk _ıhra
<'alçılarının İsveçteki mümeuHlerine borçlu oldukları masarıf ve 
kornisyon kliring yolulile tesviye olunacaktır. , . . . 
. Bununla beraber, her iki müessese işbu meta~ığın nevı ~e ıs· 

lıtnalini ve filhakika yukarda bahsi geçen masarıf ve komısyon 
LeJe)i olduğunu tahkik ve miirakabe hakkını muhafaı:.a ~derler. 

Madde 7 Her hükumet, ihracatçıları klirina uaulünu işbu 

anlaşmada izah edildiği üzere istimale icbar için kendisine ait 
tedabiri ittihaz edecektir. 

Madde 8- Kliringkontoret hesabına Sveriges Rikabank'a mev
du bilcümle mebaliğin vüzde 25 leri Sveriges Riksbank nezdinde
ki hususi bir hesaba is~eç kuronu olarak kendiliğinden nakle -
dilecek ve Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasının ıerbestçe 
emrine amade bulundurulacaktır. 

9- Tütün ve krom müstesna, Türk menşeli mahsulat, Türki
yeye serbestçe kabul edilen mahsulat için miktar tahdidi mevzuu
bahis olmaksızın, ve bu memlekette kontenjante edilmiş mahsu
lat için mevcud kontenjan niıbeti dahilinde, lsveç menşeli mah

sulat ile busuıi takasa mevzu teşkil edebilir. 
işbu kliring anlaşmasının mevkii tatbika vazı tarihinde hesa

ba geçmiş Türkiyl" Cümhuriyet Merkez Bankası neıdindeki lıveç 
matlubatı, keza işbu anlaşmanın meriyet müddeti esnasında tah· 
hassü l edecek olanlar, tütün ve kromdan maada Türkiye menşe• 
li mahsulatın İsv eçe idhali suretile tarih sırasına tabi tutulmak
sızın tasfiye edilebilecektir. 

İşbu maddede derpiş edilen muamelat ber iki memlekette 
ıneri uıullere tabi olacakbr. 

Madde 10 - İşbu anlaşmanın mevkii mer'iyete girdiği anda 
Clearingkontoret'in Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası neıdia
deki Fransız frangı hesabında tebeyyün edecek matlub bakiyesi 
işbu anlaşmanın ikinci maddesi mucibince Clearingkontoret'in 
defterlerinde "İsveç kuronu olarak,, Türkiye Cümhuriyet Merkez 
bankası. namına açacağı beıap hududu dc:.hillnde ve tediyat tarihi 
sırasile laveç' de hak sahiplerine mezkur müessese tarafından te· 
diye edilecektir. 

Fransız franklarının isveç kuronlarına tahvili, tediye günü 
Sveriges Riksbank tarafından tesbit edilen rayiç üzerinden yapı
lacaktır. 

Clearingk ">ntoret is bu mt.ddenin birinci bend inde işaret edilen 
tediyata aid zimmet kayıdlarinda Tilrkiye Cumhüriyct Merkez 
Bankasının İ11voç kuronu hesabı ır:immetinden isveç'de hak sahip
lerine vaki tediyatın İsveç kuronlarının Fransız frangı tutarım 
gösterecek ve Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası, Türk ihra• 
catçısının alakasını kesmek üzere, Clearinırkontoret'in Franuz 
franga hesabını aynı mikdarda ziınnıetlcndirecektir. 

(3500 sayı ve 6·1-937 tarihli Resmi Gazeteden~ 

İmtiyaz sahibi ve yazı işleri 
Direktörü: lımail Girit 

(Devamı var) 

Basıldığı yer: ART UN Basımevi 
Galata Billur ıokak No. 10 

Sayfa 3 

(Suite de la 4eme page) 

Art. 4 La conversion de la couronne suedoise en 
livre turque et celle de la livre turque en couronne 
suedoiıe seront effectuees selon le dernier cours con
nu des achats et venteıı operes par la Banque Cen
t,·ale de la Republique Turque. 

Au cas ou, les factures ne sonl pas dressees en 
couronne ııuedoise ou en livre turque. les recouvre
ments doivent -etre effectues, aprcs que la devise en 
question sera convertie en couronne suedoise , sur le 
dernier eours connu de Londres. 

La Banque Centrale de la Republique Turque in· 
formera, par depeche, le Sveriges Riksbank de tout 
cbangement, qui surviendra au coura des achats 
et ventes. 

Art . 5- La Banque Centrale de la Republique et 
le clearing kontoret informeront reciproquement, 
le plus tôt possible, de tout payement, qui 
leur ıera effectue. Tout certificat de recouvrement 
doit porter la date et la mention d' origine nece~.saires 
pour que le payement requis puisse etre effectut! au 
vendeur intereue. 

Lea payements, qui doivent etre effectu~s aux 
ayants-droit, seront effectues aux exportateurs de la 
Suede par le clearing kontoret, et aux exportateuıs 
de la Turquie par la Banque Centrale de la Repu
blique Turque. Les dits payements seront execut~s 
suivant la date des depôts enonces dans l' article ci
haut stipule et dans les limites de l'actif des compt ... s 
generaux sus-indiques. 

Art. 6- Tous frais et conımissions düs par les 
exportateurs suedois a leurs representants, en Turquie 

ainsi que, de meme, lous fra!s et commissions düs paı· 
Jes exportateurs turcs a leurs representants en Sucde 
et provenant deı echanges commerciaux t'nlre leıı 

deux pays respectifs. ıeront payes par voie de clearing. 

Neanmoins, les deux Etablissements se reservent 
tout droit d'examiner l'espece et la modalite d'emploi 
des susdits montants, et de contrôler s'ils constituent, 
en effet, la contrevaleur des frais et commissions suı 

mentionnes. 

Art. 7 - Chacun rles gouvernements ı espectifs 
prendre toutes mesures, qui le conservent, afin d 'ob· 
liger les exportateurs a appliquer le systeme de rlea
rinı, comme il est enonce dans le present accord. 

Art. 8- Les 25 pour cent des montants deposes 
au Sverlng Riksbank, pour le compte du clearing 
kontoret, seront pasds automatiquement a un compte 
de special aupres ladite Sveringea Riksbank, en mon
naie de couronne ıuedoise, et ils seront mis libre· 
ment a la disposition de la Banque Centrale de la 
Reoubliaue Turque. 

(iı ıuivre) 

Yılbaşı piyangosunda 
kazanamıyanlara ! 

M O J DE 

1 , 

SEVINECEGIZ 
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journal Quotidien des Adjudications 

MARDJ 

Tableau Synoptique des Adjudications 

1 Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 
Construction-Reparation

Tra vaux Publics -Materiel de 
Construction -Cartogra phie 

1 Reparation du Konak Gouvernemental 
de Samouthou (Kaza Polatli). 

Construction d'un immeuble a Ouzoun
keupru. 

Construction de trottoir en beton ar
me autour du monument du Ghazi 
a Silifke. 

j 
F ourniture et pose de pavcs sur une 

superficie de 3814 m2 aux environs 
de la gare de Malatia (cah. eh. 52 
P.) 

Reparrtion fondamentale de la route 
Balike!lsir-Edremit entre les KM. 
75+00 82+476 (aj.). 

Reparation de la 4me Ecole Primaire 
de Beyoghlou. 

Construclion de buseı de 50, sur 240 m. 
Po!le de buseı au canal ouvert coulant 

entre le pont d'Erzcroum et lndjc
sou. 

Prcparation iı. l'ivraison der ı rooo m3 
de ballast sur la voie fcrrce Fevzi
pacha-Diarbckir. 

Produits Chimiques et 
Pharmaceutiques - Instruments 
Sanitaires -14 ourniture pour Höp. 

Chlore pour I' Administration des 
Eaux. 

L'adjud. relative au materiel de Roent
l'en pour l'hôpital Haaseki a ete 
ajournee pour cauıe de modifica
tions apportees au cah. de clıarg s 

ip . ı Caut. 1 Genre 1 rıx est. p d' d' d ' rov . a ıu ıc 

Publique 

2918 38 219 -
" 

596 50 ,, 

10344 11 775 81 Pli cach. 

14652 78 1098 94 Gn" a gri> 

20 13 
" 

268 39 

720 54 - Publique 
1334 35 100 -

" 

10900 - Pli ı. a ch. 

- -
Lieu d' adj udication. Cahier des Charges 

Direction des Bienı Polatli Serv. Trav. Publics Ankara 

Com. A ch. Corps Arm ee Tchorlou -

Municipal ı tt! Silifke. -

5me Com.Expl. C h.Fer Et. Malatia Caisse Haydarpacha. 

Com. Perm. Vılay!t füılikes"lir Dir. Travaux Publics Balikes.•İ r 

Com. Perm. Municipalite lstanbul. S ecri•tariat Municipalitc lstanbul 

Com. Perm. Municipalite Ankara. 

" 

Sm: Com. Expl. Ch .Fer. Et.Malatia. lnspect. Gen. Voie Ferree Haydar

pacha et Dir. Expl. Malatia 

·---··---- ·---------------------

1710 118 25 Publique Municipalitc d' Ankara -

3396 75 254 76 
" Com. Perm. Municipal ite lstanbııl Oir . Econom Municipalite lstanbul. 

-----~----------------------- ~-----
Transport- Chargement 

Dec hargement 

Transport de diven produits monopo
lises de Bitlis au different endroits 
(pendant une annee) ai.) · 

ICombustible - Carburant- Huiles 

Benzine : 10 tonnes. 

Travaux d'lmprimerie-
Papeterie 

1 
1 1000 exemplaireı du 2eme volume du 

Oirection Monopoles Ankara -

3400 ~-: Pu blique Com. Ach. Min. Ot;f. Nat. Ankara . 

438 - 32 85 Gre a gre Com. Perm. Municipalite ı~tanbul. Secretariat Municipalitt! ı~tanbul. 

Date l 1 ~eure 
l 1 

1 

15-1-37 - - ' 

25-1 -37 14 

18-1-37 15 -

26 1-37 14 

1' d0 t. d' • ıun ıs e ıeu ı ıusqu. 

8-2-37 

M-1 -37 14 

26-1-37 
26-1-37 

26-1-37 

22-1 37 

'.28-~ -37 

10 'iO 
ıo ~o 

1 :~ 

10 30 

14 -

15 ioursapart. 30-12-36 

23-1-37 11 

1'.'.-1-37 14 -

1 

1 

' 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

Galata, Perchembe Bazar 

T elefone: 42425 

Boite Postale N. 1261 

Adresse Telegraphique: 
lltanbul MÜNAKASA 

12 JANVIER 1937 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les trois jours suivants) 

Mercredi 13 janvier 1937 -
Clıaux vive: 100 tonnes IChemins de Fer Etnt). 
Cuivrc et acier Articles en verre et caoutchouc pO 

laboratoire (Ecole Superieure des lngt'nieurs). 
Mazout : 241 tonnes (Admınistration des Monopole 
Benzine : 3000 litrcs Ministere Agrıculture). 
Prov· si ons (Hôpital Bulgare, iı Clıichli). 
Rız (Selimie) 
Grııau Kirklareli • 

Jeudi 14 Janvier 1937 

Medicaments et materiel anıtaire : 99 lot (Vila 
Tchankırı ). 

lno;truments et appareils medicaux- matı.>riel pour Roe 
gen tMunicipalıte lstanbul). 

Roues·r.:ıils-tampons (B.:ıssin houıller Ereghli). 
Plomb pour wagons (Chemin de Fer Etat). 
Voitures 10 pı'ces- Fıl dl'I fer 9 tonne (Administrat 

des Monopoles). 

Troncs de noyer 1000 m3 (Fnbrique Militaire). 
Capsules pour rı>cipıent d'enıı (Municipalıtt> d'lstanbu 
Transport (Fabrique sucre, Tache Han No 44). 
Haricots ( Kirklan•lı ). 
Farine (Vi1e). 
Avoine: 2 lot (Tclıanakkalt). 
Or~e (inlendance Ankara). 
Construclion mur de soutc"nement route Beykoz Bozh• 

(Municipalitt• lstanbul). 

Rcpara•ioıı etable,, Rami (Comm. 1 lanbul Fındıklı). 
Clıııudi i- re : 1 p. (Municipıılite Zılc). 

Vendredi, 15 Janvier 1937 

Cnndrıır.tlnn hananr !ı Gııeb:ı.t>: (nıviırıinn f.,ml,hı 
lnstnll:ıtion laiterıe (Haras Karadjabey) 

,, fabrıque glace (Municipalıtc Kılıst. 
Tr:ınsport 2000 tonnes effets (lntendance Ankara). 

,, viande abattoır (Municipalite Ankara). 
30000 metres toile pour aıles cl'avıon (Defense Nat 

nale) . 

Bandes Sasonia : 8000 metres öouchons 5 millı 
{Monopoles). 

6 autobuıı complets (Municipalit · lzmir) 
Aciers divers: 16 lots (Fııbrıque Mılitaire). 
Bois de chauffage: 2317 tonnes (divisıon Kirklnrelı). 

Viande de bouef- Savon- Foin (Vıze). 
500 grilles en bois: (Exp. serv. port lstanbul) 

Lois, Decrets lois, Traites de Commert 

Decret No. 5752 
(Journal Officiel No. 3500 du 6-1-1937) 

La note relative iı la prolongation du delai de 
Convention Commerciale Turco-Suedoise datee de 27 
vrier 1936, pour la duree d'un an a partir du ler J 
vier 1937, ainsi que l'accord concernant le Clearin~ 

ı ____ l_iv_r_e_d_e __ m __ us_i.q_u_e __ tu_r.q.u_e_. ________ 1 ~-~ı~-----r-------- -------~----------------~ --------------------------- -~~~---
: Habillement - Chaussures 

ses annexes ont ete examines au Conseil des Minisi 
en date du 26-12-1936, et ils ont ete ratifie, en vue d 
trer en vigueur a partir du ler J anvier 1937. 

1 Tissus-Cuirs. 

1 

Culotteı courtes en fil d 'Ecosse: 2800 
pieces (pour Ecole officier reserve) 

Cllaussettes de laine : 2350 pieces (pr. 
la meme Ecole). 

Couture de 162-165 costumes pr. les 
eleves de l'lnstitut Ghazi. 

Provisions 

Lentilles : 7400 kilos - Haricots secı : 
10200 - Pommes de terre: 3000 k. 

1 

Legumes d'hiver : 6 lots (pr. Kirik kale 
ViaI"de de boeuf : 22 tonnes . 

1 

Broyage de 1350 tonnes de ble. 
Savon : 8000 kilos. 

ı 

1 Divers 

Pompe a eau : 1 picce. 
Moteur a benzine (90 Cv. brake) : 2 p .. 
Cornit; res, plaques, rivets (Allantal) : 

4129 kilos. 
Plaques, cornieres et ri vet ıalvanises 

et en tôle noire : 108802 kilos. 
Tuyau (dram : 1'): 380 m.- Poutrelle 

de 10 (long. 1.70) : 60 p ieces. 

1820 - 136 50 Publique C om. Ach lntend. Iıt. Tophane. 29-1-37 

1175 - 88 12 
" 29-1-37 

4620 - 346 50 
" Compta~ ilite Ecoles Ankara 25· l ·37 

--------------------~ ~---------------~--~ıı~----~ 

2167 - 163 Publique Com. Ach. Militaire Mersine 

74 71 999 - " - 228 75 " 
8689 70 6 51 68 Pli cach. 

240 - Grc a grc 

Com. Ach. Dir. lntend. Ankara. 
Com . Ach. Militaire Polalli 
Com. Ach . lntend. lst. Tophane. 

Com.Ach.Corps Armce de Tchorlou. 

2'100 - 180 - Pu blique Com. Ach. Dir. G en. Fab. Milit. 
10900 - 818 -iPii cachete Com.Ach.Navale pres Min. Def.Nal. 

12000 ' 900 - " " 

20000 - 1500 
" " 

400 30 - Publique Com. Perm. Municipalite Ankara 

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

25-J -37 

25-1-37 
25-1-.17 

24·1-37 
18-1-37 

25-1-37 
3-3-37 
1-3-37 

1-3-37 

26-1-37 

14 45 

15 30 1 

ıs i 

26-12-1936. 

Accord Concernant le Clearing Turco·Suedı 

Le Gouvernement de la Republique Turque et le (İ 
vernement du Royaume Suedois se ont entendus a\I 
jet des stipulations suivantes, en vue de faciliter le 
glement d: pnyements entre les deux pays respectif5 

Art. 1.- Les payements provenant de l'rchangt 

-
---' marchandises entre la Turquie et la Suede seront t 

1 1 tues, conformement aux regles et dans le cadre des 
dalites enoncee dans les articles ci·apres. 

A rt. 2.- Les dette rcsultant des acha:s de marc~ 
dises J'orıgine et de provenance turque5, qui seront 

10 - 1 portt es en Sucde, doivent etre payees sous form• de 

15 - 1 

16 1 

15 30 
16 - 1 

14 -
14 -
14 

15 
1 

10 30 l 

poser le montant da au Sveriges Riclcıbank, caissief 
Clearing Kontoret. 

Le Clearing Kontoret passera les montanta reçul 
monnaie ıie couronne suedoise, au crcdit d'un compt~ 
neral et sans interet, qu'il ouvrira au nom de la B•" 
Cenlrale de la Republique Turque. 

Art. 3.- Toute dette provenant des aclıats de 
chancli~es suedoises. qui seroııt importees en TurJ 
doit ctre payee sous forme de deposer le montant 
la Banque Centrale de la Republique Turque. 

La Banque Centrale de la Republique Turque pıı~ 
les montants reçu , en monnaie de couronne suedoi5' 

crcdıt d'un compte genemi et snns ıntcrct, qu•eJle 
vrira au nom du Clearing Kontoret. 

(Lire la suite en 3eme paıre) 


