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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin 

3 AYLIGI 
6 

12 " 
" 

Kuruş 

450 
850 

1500 

Ecnebı memleketler için 
12 aylığı 2700 

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

Yıl: 1 Sayı: 247 

GAZtTESİ 
Hergiin çıkar iktisadmali ve ticari gazetedir 

ÇARŞAl\A 

İDAREHANE: 
Yoğurtcu han, ı ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 

idarehanemizde görüşülur 

Telegr.: İst. MÜNAKASA 
Telefon: 42425 

Posta kutusu N. 1261 

• * • 

13 İkinci kanun t 93 7 
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1 
ususta m ssal malumat ve vesıkaları K•il-s: , :l anAığkı Yüksek Ôğretiıı)irektör\ı.ip ıb i,..n'JJ' G ite l 

Yedek Subay Ok l · · 43°0 
1 

b u u ıçın ;, metre yatak ve yastık çarşaf-
ığı ez ~ şubat 937 salı gi!nü saat 14.30 da Tophanede satına\· 
m3 a53ko.mısyonunda açık eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 

2 

3 

4 

5 
6 
7 

8 

İÇİNDEKİLER: 

a) Münakasalar 

~rzak, Zı:hire, Et, Sebze v. 5 . 

~şaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

ensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Mobilya. Ev ve Büro eşyaları muşamba halı v s 

Elektrik·Havagazı·Kalorifer tesisat ve Malzem~s~ 
Kereste - Tahta v. s. 
Mahrukat B · M k' ~ .. ' enzın, a ıne yagları v, s. 
Muteferrik 

b) Müzayedeler 
1 - Müteferrik: 

na ar ııdcmisinden alab lcr. 

Ş A Jf N A M E 

l - Erzurumda y t l _ vaşt k. d . ap ırı acak.tnturk anıtı ETZurumun milli sa. 
J a e e er miyette olmalıdır. a 1 urumunu ıf d d 
t - MB~. anbıt için I00,000 y bin lira sarfedileccktir. 
.. usa akoy . r k . Akad ... b. . .a ış ıra iç en az lstanbul Güzel San·~tlar 

emısını ıtırmış olmak l. d 5 31 am ır. 
- mayıs paza t · - k · l K.. .. r esı guı a şamına kadar maket ve pro· 

Je er ultur Bakanlığ Y .. k lcÖ teslicı d·ı . b 1 u ııe ğrclim Genel Direktörlüğ:!ne 
6 . e ı mış ulunmalıdır. 

Maketler en az 1 50 b···kı-ğ- d l kt 7 _ p . w u un e o aca ır. 
vuzuhla rolJelelrd anıtın nihai şei hakkında tam bir fikir verecek 

oma ı ır 

8 Anıtın Erzurumd k . . esas ifb .
1 

a çı aı granıt nevı taşlardan yapıiması 
ı arı e şayanı arz . d b .h takdi · b k l u ıse u cı et heykeltraş\arın yüksek 

rıne ıra ı mıştır. 

9 - Proje ve maketi G.. 5 • ve y b , er uzt an atlar AkaJemisinde Türk 
a ancı san atkarlard t ·1 l 

1 lıra 6) kuruştnr Şa l - . . . . . . . r name ve numunesı komısyo1ada göru· 
lebılır. Isteklılerıln kanuni vesikalarile beraber belli ıaaUe komis· 

- uruş ur. yona gelmeleri lk teminatı 236 lira 5' k t 

* • • 
- : edek Subay oku:u için 3000 adet yün fanila 29 l 937 cuma 

gunu saat. 15,3~ da 1 ophanede satınalma komisyonunda kapalı 
za~fla t=ksılt~esı ~apılacaktır. Tahmin bedeli 5970 liradır. İlk le· 
mınatı -147 ~ıra 7~ kuruştur. Şartname ve nümunesi k · d ·· -ı b'l' ı k · . omısyon a 
goru e ı ır. ste lılerın kanuni vesikalarile teklı'f kt l h l · . me up arını 
ı a e saatınden bır saat evvel komisyona vermeleri. 

4-Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 
----- - - --------

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

ilanlar. Emirler, Tebliğler : 
ed.ıle k b. · . an t:şı o unacak jüri heyetince tetkik 

re ırıncıye 1000 'k· . 10 A . . ' ı ıncLy 500 lira verilecektir. 
nıtın dıkıleceği h · . l l . 

Y
ap•lacak b' l ma aın nıve man larıtasile o ınl\halde 

t.. B k l y- . ra nrıve rı.urum ta~ının cinsleri Kül-

Askeri konağı için su borusundan 200 adet altlı ustlü
karyola l 4-l ·937 perşembe günü saat l 4,30 da Tophane
de sahnalma komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. Tah
min bedeli 3240 liradır. Şartname ve nümuneleri komis
yonda. görülebilir. İsteklilerin belli saatte komisyona gel-İstanbul B ı d' · d e e ıyesın en: 

· ına arın fotoğ fi E 
ur a an ığı uksek Ötr t• G ) . b·ı· 5re ım ene Dıreklörlüğündc görulc· 

ı ır. 

İkinci kanunun on .. .. .. 
haren birinci nevi ckme~çt~c~ çarşamba gününden iti-
ekmek dokuz kuruş yirmi ur~ş otuz para, ikinci nevi 

melerı. İstanbul Ün" •t ıversı e Arttırma Eksiltme ve 
Pazarlık Eomisyonundan : 

kuruştur. para, rancela on beş buçuk Eksiltme 
günü 

Muvakkat 
teminatı Yaıılacak iş Keşif bedeli 

Ura ~-Elektrik, Havagazı, Kaloriier Tesisat ve Malzeme 

a) M .. AKASALAR 
saat 
15.5 

28-l·H37 
16 

28-1-H37 

l.:JO Tıp Fakiltesi Hıfzıssıhha Ensti 
tüsünde Y•pılacak tesisat. 

en akültesi kimya lfıboratu · 275 F F 
varında yapılacak ağaç işleri 

--
1724.86 Gerede Urbaylığından: 

V •. - :>-l-937de hlibi olmadığından ihalesi y.ııpılmıyan Nafıa 

1-Erzalc, Zahire, Et ve Sebze: 
ve tesisat. 36SO. 

ki . l~ıp Fakültesi Hıfzıssıhha Enstitüsünde ve Fen Fakültesi 
m .a ahn .. utıu• ....... ft ··-- -1- ' ' '. . {"ı • • rı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. · -- _____ ... _ 

0
-

1

- .. ::-1~1. 

ekaletınden tasdikli proje ve fenni şartname mucibince Gerede 
ka~a~asında elek_:ri~ tesisat yapılması 6-1-937 tarihinden 19-2 937 
tarı.hın~ kadaı:_ 4;, 2'U'? müddetle ve kapalı :zarf usu\ile eksiltmive 
Daıresınde muteşekkıl Belediye Encümeninde yapı acaktır. 

• 

· lİ Ür iiüiinrlPn• Askeri Fabrikalar U M' d ı 

1500 ,, B•1\gur 
500 ,, Zeytin 

2- Talihlerin Komisyona en az 1000 liralık bu gibi işler yap· 
tığına dair İstanbul Bayındırlık Direktörlüğünden alınmış vesika 

ile Ticaret Odası vesikası ibraz etmesi lazımdır. 
3- Şartname, keşif ve planlar hergün Rektörlükte görülebilir. 

503 ,, Nohut 
500 ,, Makarna 

\000 ,, Patates 
500 ,, Sabun 
200 ,, Beyaz peynir 

3--Mensucat ·Elbise - Kundura-Çamaşır v.s. 

100 ,, Reçel 
Tahmin edilen bedeli 907 lira 50 kuruş olan yukarıda miktarı 

ve cinsi yazılı erzak askeri fabrikalar umum müdürlüğü satınal
ma komisyonunca \9· \ 937 tarihinde salı günü saat 14 de pazar-

lık ile ihale edilecektir. \ 
Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin mu-

;akkat teminat olan 68 \i.a 7 kum• ve 2490 onma.ah kanunun \ 
ve ~ maddelerindeki vesaikle mezkür gün ve saatte komisyo· \ 

na muracnat\arı. 

300 Kilo mercimek 
500 " sade yağ 
200 ,, kuru üzüm 
400 " sabun \ 
800 ,, nohut 1 
30 ,, kırmızı biber 1 

Tahmin edilen bedeli 852 lira 50 kuruş olan yukarıda mikt _ 

İstanbul Levazım amirliği Satınalma Komisyonundau: 

Ordu hastaneleri için 23 bin metre erat ve 2800 met· 
re subay pijamahğı bez 28· l-937 perşembe gunu saat 
15 de Tophanede Satınalma Komisyonunda kapalı zarfla 

eksiltmesi yapılacaktır. . 
Hepsinin tahmin bedeli 775\l liradır ilk teminatı 581 lira 
25 kuruşt\.1r. Şartname ve nümuneleri komisyonda görü
lebilir. isteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mek· 
tublarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona ver-

meleri. • * ... 

3- Tahmin edilen bedel 2997 liralik santral binası inşa11 ve 

ğaç direkler haric olmak üzere 19,362 liradır. 
4- Muvakkat teminat miktarı 1452 lira !il kuruştur. 
5- Proje ve teferrüatı ve fenni ve hususi şartname ve mu· 

kllvelename projesi sureti 5 lira bedel mukabilinde İstanbul Tak
sim Şark apartmanında mühendis Hasan Haletten ve Gerede Be-

lediyesinden a\ınabilir. 
6 - Mukavelenamenin bu defa bazı maddderi tadil odilmiştir. 

Tadılat Gerede Belediyesinden istenilebilir. 
7- 1:eklif mektubları şu vesikaları ihtiva edecektir. 

• A- ls~ekli bir şirket olduğu taktirde sicilde kabul olduğu ve 
halen faalıyelte bulunduğuna dair bu eksiltmenin ilan tarihinden 
sonra alınmış resmi bir vesika şirket sirgü\leri veya noterlikten 

ın u ~~ ddak vekaletnamesi. 
B- Muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubu. 
C- Bugüne kadar en aşağı 2(),00:l liralık bir elektrik tesisa

tını ~uvaff ~iy~t\e bi~irdigine dair k~b~l raporu veya musaddak 
suretı. lsteklılerın eksıltme şartnamesı mucibince tanzim edecek-
leri teklif mektublarını eksiltme saatinden bir saat evveline ka· 
dar Belt"diye Riyasetine vermeleri veya bu saate kadar yetişmek 

ı üzere göndermeleri ilan olunur. 

* * • 
Cibali merkez deposunda 2 aded yük asansoru tesis 

olunacaktır. Bak İnhisarlar U. Müdürlüğü ilanlarına. 

• * • n . \ a ve cınsı yazı ı erzak askeri fabrikalar umum müdürlüğü satı-
nalma komisyonunca 15· 1·937 tarihinde cuma günü saat 15 de \ 
pazarlık ile ih le edilecektir. Şartname parasız olarak komisyo -
dan ~.,m,. Tallple•\n muvakkat teminat olan 63 tin 9~ k.,:, 
ve 2 90 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mez · 1 
kür gün ve saatte komisyona müracaatları. 

Yedek Subay okulu için 1750 adet gömlek 28-1-937 

perşembe günü saat 14,30 da Tophanede satın~lma ko: 
misyonunda açık eksiltmesi yapılacaktır· Tahmm bedelı 
2625 liradır. İlk teminatı \96 lira 87 kuruştur. Şartname 
ve nümunesi komisyonda görülebi ir. İsteklilerin kanuni 
vesikalarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri . 

• • • 
Yedek subay okulu için 3000 adet fildikos fanila 29-

İkinci kanun 937 cuma günü saat 14,30 da Tophanede 
satınalma komisyonunda açık eksiltmesi yapılacaktır. Tah· 
min bedeli l950 liradır. İlk teminatı t 46 lira 25 kuruştur. 
Şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir. lsteklile· 
rin kanuni vesikalarile beraber belli saatte komisyona 

Paşabahçe İspirto fabrikası ıçin 15 aded Elektrik kon
törü alınacaktır. Bak İnhisarlar U. Müdürlüğü ilanlarına. 

'!' 

6-Kereste, tahta ve gaire 

2-İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita \ 
\ Muğla Valiliğinden: 

Kspalı zarf usulile eksiltmıye konulan Ulada yaptın· 
lacak 13348 lira 33 kuruş keşif bedelli yatılı ilk okul bi
nası inşasına istekli çıkmadığında11 5-2·937 günü saat 

l 5 te pazarlıkla ihalesi kararlaştırılmıştır. 
~uvakkat temiaat 1001 lira 12 kuruştur. 
istekliler, eksiltme, fenni ve Bayındırlık işleri genel \ 

şartnamesini ve buna müteferri diğer evrakı Muğla Nafıa 
Müdürlüğünden görebilirler. İsteklilerin Nafıa Vekaleti eden alınmış ehliyet vesikası 
göstermeleri lazımdır. 

Uçüncü Umumi Müfettişlikten: 
, Erzurumda bir Atatürk anıtı yapılacaktır· 
2 Anıt projesi ikincikanun 1937 tarihinden mayıs 1937 sonu 

na kadar müsabakaya konulmuştur. 

gelmeleri. • .... 

Devlet Demiryolları İşletme Umum Müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli 57020, 14 lira olan aşağıda cins ve miktarı 

yazılı 1541,085 metre mikabı çam kerestt! 28·1-9l7 perşembe ğünü 
saat 16 da kapalı :zarf usulile Ankarada İdare binasında sah n 

alınacaktır. Bu işe girmek istiyen\erin 4101,01 liralık muvakkat teminatla 

Ordu hastaneleri için bir yirmibeş eninde iki yüz otuz 
sekiz bin üç yüz metre patiska 1-2-937 pazartesi gunu 
saat 15,30 da İstanbulda Tophanede Satınalma komisyo· 
nunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Hepsinin tah · 

kanunun tayin ettiği vesikaları, Resmi Gazetenin 7-5-936 gün ve 
3297 numaralı nüshasında intişar etmiş o\an talimatname daire· 
sinde alı.ımiş vesika ve tekliflerini ayni gün saat 15 e kadar Ko· 

1 misyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

1 
. ~artnameler beheri 285 kuruş mukabilinde Ankara, Eskişehir, 

min bedeli 147,746 liradır· 
İlk teminat 8637 lira 30 kuruştur. Nümunesi İstanbul· 

da Tophanede Satınalma komisyonunda görülebilir. Şart
namesi 140 kuruş mukabilinde Komisyondan alınır. İstek. 
lilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı 
vesikalarla beraber teklif mektublarını ihale saatinden 

bir saat evvel Komisyona vermeleri. 

lzmır ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 
Cinsi Metre mikabı 

Çam dilme 637 9'l0 
., kalas 133 480 
" tahta 324 100 

" 
işlenmemiş vagon tahtası 

445 58:> 

\54\ 085 



Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

Muhammen bedeli 221775,15 lira olan 65000 normal, 3825 
maku, 3500 köprülük kayın travers ile 100 adet mete makas 
traversi 28-1-937 perşembe günü aaat 15,45 de kapalı zarf usuli
le Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 12338,67 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, Resmi Gazetenin 7-5-1936 G. 
3297 No. lı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesin· 
de alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,45 e kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler beheri 1109 kurn9a Ankara, Eskiş~hir, izmir ve 
Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

• • • 
540.60 m2 çam tahtası ve 433.98 m3 kazık ve gergilik çam 

dilmesi alınacaktır. Bak: İnhisarlar Umum Müdürlüğü İlanlarına. 

7 - Mahrukat - Benzin - Makine yağlan 

Askeri Pabrikaiar Umum Müdürlüğü 
Satınalma Komisyonundan: 

20000 kilo odun 

. 
ve ~aıre 

Tahmin edilen bedeli 450 lira olan yukarda miktarı ve cınsı 

yazılı mahrukat askeri fabrikalar umum müdürlüğü ıatınalma ko
misyonunca 27-1-937 tarihinde çarşamba günü saat !4te açık ek
siltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan 33 lira :'5 kuruş 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mez
kur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

8-M üteferrik 

D. Demiryolları ve limanları İşletme U. İdaresinden: 

Muhammen bedeli 77 40 lira olan 180,000 desimetre 
murabbaı döşemelik keçi derisi 27-1-937 çarşamba günü 
saat 15 de kapalı zarf usulile Ankarada idare binasında 

satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenier 550 lira 50 kuruşluk muvak
kat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi ga
zetenin 7-5-936 T. 3297 No. lu nüshasında intişar etmiş 

olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini 
ayni gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. · 

Şartnameler parasız olarak Ankarada M1lzeme daire-
":_.ı_ u_ .. .ı ____ "_.ı_ T-"-11:~- ··- "-··'- __ cı:;:.:_.ı_ ..J_::..L. ı 

Devlet Basımevi Direktörlüiünden : 

Tahmini fiat 
Lira 
800 

Teminat akçeıi 
% 1,5 lira 

60 
Devlet Baaımevinin yangın söndürme tesisatına ilave edilecek 

bir tane motörlü tulumbanın ekıiltmesinin, istekliler şartnamenin 
bazı maddelerine itiraz ettiklerinden, 2~-1 -937 cuma günü saat 
on beşe talik edildiği ilin olunur. 

Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan: 

Kor birlikleri ihtiyacı için Fairbanks marka 1000 kilo tartar 
IO adet baskül açık ekıiltme suretile alınacaktır. İhalesi 23-1-937 
cuma günü saat 16 dadır. Teminatı 165 lira 75 kuruştur. İstek
lilerin belli gün ye saatte kanunun 2inci ve 3üncü maddelerin
deki boelgelerle birlikte Çorluda kor sahnalma komisyonuna mü· 
racaat etmeleri· 

Güzel Sanatlar Akademisi Satınalma Komisyonundan: 

Akademi için 100 resim sehpası, 20 resim masası, 50 tabure, 
90 dolab, 1 dosya dolabı, 1 yazı masaa.ı, 2 paravan açık eksiltme 
ile 1-2-1937 pazartesi günü saat 15te ihale edilecektir. Muham
men bedeli 1748 liradır. Mu~akkat teminat 131 lira 16 kuruştur. ' 
Talip olanların adı sreçen srün ve saatte Cagaloğlundaki Yüksek 
Mektebler Muhaaebeciliğindc bulunmaları ve bu nevi itlerle uğ
rattıklarını tevsik ylemeleri lazımdır. Şartname bedelsiz olarr;ı.k 
Akademiden alınabilir. İstiyenlere eşyanın şartnamesine gö-
re yapılmış resimleri gösterilir. 

b) MÜ Z A VEDELER 

1-Müteferrik 

Türkiye Tiftik Cemiyeti merkezi Umumisinden: 

Türkiye Tiftik Cemiyetinin nümune sürüsü mahıulü 
10 balya oğlak, 24 balya ar~a mal ve 2 balya da ağızlık 
ki ceman 36 balya işlenmiş tiftik satılacaktır. İsteklilerin 
bedeli muhammenin yüzde 7,5 ğu olan 170 lira teminat 
parasını Cemiyet veznesine yatırarak arttırmaya iştirak 
etmek üzere Kanunusaninin 14üncü perşembe gününe 
kadar hergün öğleden sonra aat 13 te Cemiyet Uıoumi 
Merkezine baş vurmaları ilan oluııur. 

~~~~~~~~----------------: ı İnhisarlar U.1üdürlüğündenj 
ı - İdaremizin Ciballerkez deposunda şartname ve 

b ı k "8000 lira muham-projelt-ri muci ince te ı o unaca " 
men bedelli "2,, adet yi asansörü kapalı zarf usuliyle 

eksiltmeğe konulmuştur. . ... 

9000 kilo demir tel ·'Saat 14,, 
tOadet "1000 kilo yük taşıyabilecek" alttan sürme a· 

raba ''Saat 15,, 
1- Yukarıda cins ve miktarı yazılı 2 kalem malzeme 

şartname ve numunesi mucibınce pazarlıkla satın alına· 

caktır. b .. 

2 - Eksiltme 2·3 937ırihine rastlıyan salı gunu saat 
15te Kabataşta Levazıme Mübayaat Şubesindeki Alım 
Ksmisyonunda yapılacak. 

2- Pazarlık t 4- l-937tarihine rastlıyan perşem e gu· 
nü hizalarında gösterilen saatlerde Kabataşta Levazım 

ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacak-

3- Muvakkat temin:"600,, liradır. 
4- Şartname ve prder ''40,, kuruş mukabilinde sö-

zü geçen Şubeden alınair. 
5- İsteklilerin eksile gününden en az 10 gün ev

vel fiatsız teklif ve katadarını İnhisarlar Tütün F abri· 
kalar Şubesine vermelerıe tekliflerinin kabulünü muta
zammın vesika almaları zımdır. 

6-- Mühürlü teklif mtubunu ve ayrıca kanuni vesi
kaları ihtiva edecek olanapalı zarflar en geç ihale g_ü 
nü tam saat 14 e kadar ıkarıda adı geçen Alım Komıs
yonu Reisliğine verilmiş lmalıdır. •' 184,, 34 l - 4 

• • • 
Paşabahçe İspirtdabrikası ıçın şartname~i mucı

bince 365 lira muhammeı bedelli 15 adet muhtelıf elek 
trik kontörü pazarlıkla san alınacaktır . 

2- Pazarlık 29-1·937 arihine rastlıyan cuma gunu 
saat 15 de Kabataşta Leazım ve Mübayaat Şubesinde
ki alım komisyonunda yaılacaktır. 

3- Şartnameler para~ olarak her gün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

4- İsteklilerin münaksa tarihinden 3 giin evveline 
kadar fiyatsız fenni teklifhini İnhisarlar Müskirat Fab
rikalar Şubesine ve rmeleri ve münakasaya girebilmek 
için de münakasadan azani bir gün evveline kadar ve
rilen tekliflerin muvafık bılunduğuna dair mezkur Şube
den vesika almaları lazımdr. Son gün vesika verilmiye
cektir. 

5- İsteklilerin pazarlık \çin tayin olunan gün ve sa
atte yüzde 7,5 güvenme paıa\ariyle birlikte yukarıda adı 
geçen alım komisyonuna gt\meleri ilan olunur. 

33 1·4 " 183" 

• • • 
1- .Şartnamesi mucibince muhtelif eb'adda 540.60 

ve gergıııK çanı dılmesı pazarlıkla satırı ahnacakfır. -
2- Pazarlık 27· l 937 tarihine rastlıyan çarşamba gü

nü saat 15 de Kabataşta levazım ve mübayaat Şubesin
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

4 - İsteklilerin pazarlık ıçm tayin edilen gün ve sa
atte yüzde 7,5 güvenrre paralariyle birlikte adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

• ... 
'' 192,, 35 1·4 

8000 metre band Saksunya saat 14 "örn"ği vardır . 11 
5000000 adet mantar saat ı 5 

l - Yukarıda cins ve miktarı yazılı iki kalem mal
zeme şartnameleri mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 15· l ·-937 tarihine rastlıyan cuma günü 
hizalarında gösterilen saatlerde Kabataşta levazım ve 
mübayaat. şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır . 

3 - isteklilerin şartnamelerini almak üzere hergün, 
pazarlık için de tayin edilen gün ve saatlerde yüzde 7,5 
güvenme paralarile birlikte adı geçen komisyona gelme-
leri. ''3620,, 513 4 - 4 

• • • 

1- İdaremiz Uzunköprü yaprak tütün deposunda 
şartnamesi mucibince yaptırılacağı 6212 lira 21 kuruş 
keşif bedelli su sarnıcı, seyyar döşeme ve muhafaza du
varlarının inşaatı açık eksiltmiye konulmuştur. 

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

3- !'duvakkat teminat 465 lira 91 kuruştur. 
4- ihale evrakı 31 kuruş mukabilinde İnhisarlar Le

vazım ve mubayaat Şubesinden ve Uzunköprü Müdürlüğün. 
den alınabilir. 

5- İsteklilerin ihaleden en az iki gün P-vvel Mimar, 
Mühendis ve yahut bir mimar veya Mühendisle Noter
likçe musaddak ortaklık vesikası ve resmi daireierde yap
mış oldukları işltre aid vesikalarla birlikte İnhisarlar 
inşaat şube3ine müracaat ederek alacakları ehliyet vesi
kası kanunen kendilerir.den aranılan vesaik ile yu
karda yazılı vesikalar ve yüzde 7,5 güvenme paralarile 
birlikte adı e;eçen Alım komisyonuna gelmeleri ilan olu· 
nur. "26,, 4 2- 4 

tır. k h .. .. .. n şu· 3 -Şartnameler parasız olar:\ ergun sozu geçe 

beden alınabilir. 
4- isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 

lerde yüzde 7,5 g~v~~me paralarile b~~:;~,, ad;~e~:: 
komisyona gelmelerı ılan olunur. 

• • • 

ı _ Cibali tütün fabrikası için tip ve eb'adı şa~tna· 
mesine bağlı listede yazılı 2000 lira muhammen bedelı 22 
kalem mobilya pazarlıkla yaptırılacaktır. . .... 

2- Pazarlık 25· 1 -937 tarihine rastlayan pazartesı. gun~ 
saat 16 da Kabataşda levazım ve mübayaat şubesındekı 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şu-

beden alınabilir . 
4 İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve 

saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen 
komisyona gelmeleri ilan olunur. 119 22 2-4 

Kanun!ar. Kararnameler, Ticaret muhadeltr 

(dünkii nüshadan devam) 

Türkiye- İsveç Kliring Anlaşmaşı 

Madde 11- İşbu anlaşmı l-1-937 den. iti~aren bir ıe~elik 
··dd t · 'n akdedilmiştir. Cari müddetın ınkızaııından uç ,a._Y 

mu e ıçı "dd tl için kendılı-evvel ihbar ınüsteııına olmak üzere, aynı mu e er , 
ğinden uzayabilecektir. İşbu anlaşmanın inkızasında l ~ğer.h me~
lekette kendi lehine bir bakiye kalacak olan ~em e et ı ~ac\~ 
çıları idhalatları l:edellerini, bu bakiyeye tekabul. eden a.:~a 
ların tamamen ifasına değin , işbu anlaşma ahkamı mucı ı;ce 

t d. d devama mecbur olacaklardır. Keza işbu an aş-
e ıye e . .dh l 
manın mari'yeti esnasında ve fesihten evvel veresıye ı •. 
edilmış emtia bedelleri Kliring hesabına yatırılmakta devam ede 
cektir' 
ed ilmi tir. 

W. Winther 
Türkiye Cümhuriyeti 
Hariciye Vekaleti 

Bay Elçi, 

nl11r11!c tanzim 

Ş. Saracoğlu 

Ankara 14-12-936 

Bu günkü tarihle imzalanan Klıiring Anlaşmasının 4 üncü mad
desine terdifen, ve zatı devletlerinin bana izhar ettikleri arzuyu 
intacen, faturalar İsveç kuronu veya Türk lirası olarak mevzu 
dövizin Stokholm 'da ki bıınkalarca malüıu son rayıç üzerinden 
İsveç kuronuna tahvilinden sonra, bu rayiç Londra kotaayonuna 
tabi ve tahavvül;itı tabii hadler dahilinde kaldıkça, yapabileceğini 
size teyid ile müftehirim. 

İhtiraınatı faikamı hitfen kabul ediniz, Bay Elçi . 
O. W. Wlnther Ş· Saracoğlu 

İsveç Elçisi 
Türkive Cümhuriyeti 
Hariciye Vekaleti 
Bay Elçi, 

Ankara 14-12-936 

Türkiye ile İsveç ara!'lınd a Z7 şubat 1936 da Ankarada ım
zalanan Ticaret anlaşmasının 1 ikinci kanun 937 den itibaren 
bir sene müddetle temdidinin lıveç Hükumeti aruında kıuarlaş
tırdığı tey•d ile mübahiyim . Anlaşma, cari müddetin inkızaaından 
üc ay evvel ihbar müstesna olmak üzere, aynı müddetler için 
kendiliğinden uzayabilecektir. 

Şurası mukarrerdir ki: 
Mezkur ticaret anlaşması ahkamına tevfikan vaki mübadelat 

tediyatı bugün imzalanan Kliring ahkamına göre yapılacaktır (3 
üncü maddeye müteferrian); ve 

Clearinkontoret ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şeha
d~tnamelerin mühürlü kısımlarını bugün imzalanan Kliring An
laşmasının 5 inci maddesinde istihdaf edilen tediye ihbarnamele . 
rine ilıak ile birbirleriue müteicabilen mümkün olan süratle gön• 
dereceklerdir. ( ı üncü maddeye müteferrian). 

Keza şurası mukarrerdir ki, 27 şubat 936 Ticaret Anlaşması
nına bağlı 2 numaralı listede gösterilen kontenjanlar (on aylık) 
olduğundan 937 senesi için berveçhiati mikdarlarda tesbit edile
cektir: 

(Devamı var) 
(3500 sayı ve 6·1-37 tarihli Resmi Gazeteden) 

PİYASA HABERLERİ 

1 
Anadolu Demiryolları Umumi nın düşmesi üzerine hasıl olan 

heyeti 1 vaziyet etrafında görüşülmüştür. 

Anadolu Oemiryolları heyeti 
umumiyesi geçen pazartesi gü
nü Ziraat Bank&sında toplandı. 
Hükumet namına Maliye Müste
şarı Faik, Nakid işleri Umum 
Müdürü Halid Nazmi bulundu· 
lar. Toplantıda lsviçre fıranıı-

İstinye doku satın alınacak 
İktısat vekaleti baş müşaviri 

M. Fon der Porten Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. 

Verilen malümata göre Al
man mütehassısı beraberinde 
bazı iktisat vekaleti memurları 



13 İkinci kanun 
MÜNAKASA GAZETESİ 

İstanbul Belediyesi ilanları 

Köyü sokağı 

Maltepe Çiftlik C. 
Maltepe Çiftlik C. 
Kartal .Rahmanlar 
Kartal Rahmanlar 
Kartal Çiftci so. 
Kartal Rahmanlar 
Pendik Çatra 
Maltepe Bağlarbaşı 
Maltepe Bağlarbaşı 

Cinsi 

hane 
hane 
köşk 
hane 
hane 
köşk 
hane 
hane 
hane 

Tahrir No. 

250 
251 
276 
277 
176 
281 
650 
626 
627 

İradı gayri 
safiyesi 

320 00 
150 00 
240 00 
60 ()() 
36 00 

180 00 
60 00 
96 ()() 
60 ()() 

İsmi 

Edvar 

Tikveçli haci Ahmet 

Cafer karısı Ayşe 
Ferdane, Rana, Nevber 
Bahriyeden mütekait Osman 
Mütekait Mustafa 

Yukarda mevki ve cinsleri yazılı binalara tahrir komisyonunca takdir olunan iradı 
gayri safiyelerin tebliği için tanzim olunan ihbarnamelerin tebliğ edilmek üzere sahip
leri aranmış isede ne kendileri ve nede hali hazır ikametgahları bulunamadığından 
1837 sayılı bina vergisi kanununu talimatnamesinin 135 ıncı maddesinin ikinci fıkrasına 

tevfikan ilanen tebligat olunur. (B) 32 

• 
Istanbul Ticaret ve Zahire Borsası 

12-1-1937 
l - İthalat: 

Buğday 342 arpa 13~ çavdar 131 yapak 51 l 2 mısır 121 bulgur yulaf -
fasulye 50 1 2 susam 104 1 2 un 68 3 4 tiftik 26 1 2iç badem - mercimek - kepek
kuşyeıni 12 pam.ukyağı 53 1 '2 zeytinyağı 12 3 4 pamuk - susam yağı 3 l 4 nohut 5 
iç cevjz 12 1 4 iç fındık 5 Haşaş tohumu haşaş yağı - B. pey ir 10 1 4 

kaşer -kabuklu ceviz 2 ton afyon - kilo 
çakal - kedi - kunduz - sansar - tavşan - tilki - var.şak - zerdeva 
- adet. 

İhracat: 

Buğday 98 arpa 196 çavdar 293 yapak 53 1 2 ketentohumu - iç ceviz 
tiftik 19 3 4 razmol - fındık - Fasulye - ton. 
sansar - zerdeva tilki varşak - çakal - tavşan adet 

2- Satışlar : 

Bu2day yumuşak kilosu 6 kuruş 32 paradan 6 kuruş 35 paraya kadar 
,, 

Kızılca 

Arp• 
Çavdar 
Burçak 

sert 

Mısır Beyaz 
Mısır aarı 

Nohut Natürel 
Susam 
Yulaf 
Fındık içi 
Beyaz peynir 
Tiftik mal 
Yapak 

,, 

" 
" ,, 

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

,, Bursa ,, 
,, Diyarbekir ,, 

6 
6 
5 
5 

4 

70 

142 

Zeytinyağı yemeklik kilosu 
Sansar derisi çifti 2900 
Zerdeva ,, ,, 4000 
Porsuk ,, ,, 650 
Tilki ,, ,, 600 
Kedi 
Çakal 
Tavşan 

" 
" ,, 

3- Telgraflar 11 J 937 

" ,, 
adedi 

200 
25 

,, 17 1 2 " 
,, 
,, 
,, 

" 
" 
" 
,, 
,, 
,, 

" 
" ,, 
" 
" 

15 
5 

35 

35 

10 

20 

" kuruştan 

" 
" 
" ,, 
.ıı 

,, 

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

" 
" 
" 

,, 
4000 

" 

7 " 
6 " 
5 
5 

,, 

" 
" 
" 
" 
" ,, 
,, 

" 
" 
" 
" 

kuruşa 

,, 
" 
" 
" 
" 
" 

6 1 2 
20 
12 
37 1 2 

" ,, 
" ,, ,, ,, 

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

Londra Mısır Laplata 2 ci kanun ta hm ili korteri 24 Şi. P. Ki 3 Kr. 42 Sa. 
,, keten tohumu ,, ,, ,, tonu 12 Ster. 5 Şi. ,, 7 ,, 48 ,, 

Anvers Arpa Lehistan ,, Şubat ,, 100 kilosu 120 B. Frank ,, 5 ,, il ,, 
Liverpul Buğday Mart ,, 100 libresi 9 Şi. 10 3 4 P. ,, 6 ,, 77 ,, 
Şikago ,, Hartvinter ,, Mayıs ,, Buşeli 135 5 8 sent ,, 6 ,, 18 ,, 
Vinipek ,, Manitoba ,, ,, ,, 128 3, 8 ,, ,, 5 ,, 96 ,, 
Hamburı İç Fındık Giresun derhal tahmil 100 ki!o.su 156 R. Mark ,, 79 ,, 38 ,, 

,, ,, ,, Levan ,, ,, ,, 155 ,, ,, 79 ,, 38 ,, 

İstanbul Ticaret ve Zahire Borsasında Muamele Gören Maddeler.-
Afyon, Araşit yağı, arpa, Avderisi, Ayçiçeği yağı, Badem, Bakla, Bezelye, Börülce, Buğday, 

Bulgur, Burçak, Ceviz, Çavdar, Darı, Fasulye, Fındık, Haşhaş tohumu, Haşha~ yağı, İpek, İrmik, 
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, Mııır) Yağ, Yulaf. 

olduğu halde aldığı direktifler 
üzerine dünden itibaren ıstin· 
yedeki Dokta tetkikata başla-
mıştır. İstinye Dokları gemi ta
mir eden oldukça eski bir 
müessesedir. 

Fabrikanın havuzu epiyce 
geniş olduğu için büyCik vapur-

amele olarak çalışmakta, bir 
kısmı da balıkçılık yapmakta• 
dır. Son zamaularda balıkçı 
tayfalarının da Dokde işe ol
dukça amele olarak çalıştıkları 
görülmüştür. 

Dok resmi ellerde daha mun
tazam işliyeceği cihette iş sa
hası da o niabette genişliyecek
tir. 

ları da kaldırabilmektedir. Ha· 
len bir Fransız grupu tarafın
dan işletilmekte olan Dokun 
satın alınması muvafık görül
mektedir İktisat vekaleti baş İthaline müsaade edilen eşya 
muşavirinin tetkikatı fabrika- 1 
nın mübayaa edilmesile alaka- sveç menşeli olup ta kon-
dardır. tenj<tnıızlıktan dolayı gümrük-

Dok satın ahndıktan sonra lerde kalmış 76323 kilo kağıt 
havuzlar idaresine geçecektir. l 25000 kilo karton, 3 sandık 
Bu habel'in İstinyeliler memnun 1 gaz ocağı ve 25 ton nal çivisi
e deceği muhakkaktır. Çünkü ı' nin memleketimize ithali ta• 
oradaki halkın ekserisi Dokte akrür etti. 

VURTTAş 

Türk parası, kaya 

gibi sağlam duru· 

yor. 

En emin tasarruf 

parası, Türk pa· 

rasıdır. 

Ulusal Ekonomi 

ve 

Artbrma kurumu 

fratelli S PERCO 
Galata Gümrükleri karşısında 

Hüdavendigar Han. 

Telefon: 44792 

Amsterdam · Kompani Ro;al 
Neerlandez dö Navigasyon a 
vapör Anverııı , Rotterdam, A· 
msterdam ve Hamburg için ya· 
kında hareket. 

CALIPSON " 13 16 ,, 
Neerlandez kompanyasının 

nehri vapurları limanlar i ;in 
hususi ve seri seferler . 

Bütün limanlar için Neer· 
hndez Kumpanyası ile anlaşıl · 
mak suretile bütün dünya li· 
manları için doğru ~~on4imen· 

to \ar verilir. 

İTHALAT SER VİSl 
Burgaz, Varna, Köstence ıçin 

hareket. 

CALJPSO 
HERKULES 

13 2ci kan. 
20 ,, 

ıtalyan Seyahat Kumpanyası 

Dünya seyahat teşkilatı 

Götürü seyahat 

Otellerde oda tutulması 

Deniz yolu biletleri 
.Hava yolu " 
Demiryolları ,, 
Bagajlcınn sigortası 

İtalyan demir yollarında 
yüzde 50 tenzilat 

Galata Gümrükleri karşısında 

Hudaverdigar han 

Tele fon : 44792 
da FRA TELLi SPERCO 
nezdinde C. 1. T. ye müra · 

caat olunur. 

Nippon Yusen Kaisah 
JAPON VAPUR KUMPANYASI 

1 Yokohama, Kobe, Singapur, 
Colombo, Süveyiş , Port-Said, 
I Beyrut ve lstanbul limanları 

arasında doğru seferler: 

1 
Pire, Marsilya, Valansiya, Li-

verpoo1 için Hareket 
(doğ'ru ve aktarmasız) 

1 DAKAR MARU 18 2ci kan ' 
DELEGOA MARU 18 ,, 

Borsa - Piyasa 

12- 1- 1937 

Borsa Parası 

1 Sterlln 
l Dola r 

20 Fransı z ı ·· r . 
ı 20 Li ret 

20 l3elçik Fr. 
:!O Drahmi 

20 lsviçrc I· r. 

2U Leva 
1 Florin 

20 Çek kronu 

l Avusturya ~I. 

1 Mark 

1 Zloti 

1 Pengö 
2U Leva 

20 Dinar 

20 İsveç kronu 

ı\ lı~ 

t.ilö, -
122, 
il~ 

12LI, 
ii:!,-

ı~. 

5t)j,

~LI. 

u:ı,-

75,-

20,-

25 -, 
20,-
2Ll,--

I J,-

48,-

30, 
l Tiirk altını 1042., 

1 Banknot Os.B. 243, -

Çekler 

Satış 

ti~ 

l~fi, 

ll~ 

12..'i, 
~!'i,-

,ııa,-

2:ı.-

t:iU,-

2:3, 

28, -

22 

23 

14, -

32,-

10'.!3. -

~45,-

Açılış Kapanış 

Londra 
Ncv York 
Paris 
Milano 
Brüksr. l 
Atına 

Cenevre 
Sof ya 
Amstcrdanı 
Prag-

Viyana 

Madrid 

Berliıı 

Varşova 

Budapeşt 

Bükreş 

Belgrad 

Yokohama 

Moskova 

Stokholm 

1;19, 

'' · '~'a' 
lG,985 
15,074!l 
4,704.0 

88,:.!3 
:l,!ıGfı5 

ı;ı, 62 

1,·H\IU 
~~,6775 

4,21 
7.:).~) 

1,9i:l0 

4,20 
4, '1020 

lll8,~l•\IO 

:34,44 
2,7810 

~5,; 

R,ll:l:l!3 

ti12, 
ll , i~ı3;) 

lü,H3 
15,0HJ 
~.ıi~l 

b8,2·i80 
3,Vı4U 
64,.H25 

l,44t>4 
~2,003 

-~.2:!75 

l,\IGGO 

4, 1861 
4,:3850 

107, b~ 

aı,Ju 

2,"77::!ri 

25, 10 

3,1232 

S ayfa 3 

(Suite de la 4eme page) 

Le Clearingkontoret indiquera dans le cumpte de 
debit concernant les payements enonces au premier 
paragraphe du present article, la contrevaleur en 

' franc français, des payements, en couronne suedoise 
' de la Banq ue Centrale de la Republique Turque, et 

celle-ci aussi debitera, de la meme ıomme, le compte, 
en franc français , du Clearingkontoret, en vue de de· 
sinteresser l' exportateur turc. 

Art. l I - Le present accord a ete conclu pour 
une annee, a partir du ler janvier 1937. Le dit delai 
sera automatiquement prolonge aux memes durees, 
sauf denonciation trois mois avant l' expiration du 
terme. Les E xportateurs du pays, qui aura encore un 
solde, en sa faveur , dans l'autre pays, a l 'expiration 
du delai du present accord, seront teous de continuer 
payer la contrevaleur de leurs importations, jusqu'a 
l 'extinction totale des creances correspondant au dit 
solde, conformement aux dispositions du present ac· 
cord. De meme, la cootrevaleur des marchardises im
portees a credit, pendant l'application du present ac
cord et avant sa resiliation, cootlnuera a etre depo
see au compte du Clearing. 

Le present accord a ete dresse en deux exemplai
res, a Ankara, le 14 Decembre 1936. 

W. Winther (. Suacoğ'lu 

Republique Turque Ankara, le 11 decembre 1936 
Ministrere des Affaires Etrangeres 

Monsieur le Ministre, 
J'ai l'honneur de vous confirmer qu'en conformite 

de i'article 4 de l ' Acc~rd concernant le clearing, et 
en execution du desir, qui m'a ete exprime par votre 
Exellence, au cas oiı, les facteures n'auront pas ete 
dressees en couronne suedoise ou en livre turque, 
les recouvrements en Suede pourront etre effectues, 
en tout que la devise en question, apres etre conver
tie en couronne suedoise au derniers coura comme 
par les banques de Stockholm, le dit cours sera as· 
sujetti a la question de Londres et des changemenls 
resteront dans des limites naturelles. 

Veuillez agreer, Monsieur le Ministr~, mes consi
derations les plus distinguees. 

O . W. Winther Ş. Saradjoglou 
Ministre de la Suede 
Republique Turque Ankara, le 14-12-1936 
Ministere des Affaires Etrangeres 

Monsieur le Ministre, 
J'ai l'honneur de vous coofirmer, que la conven

tion commerciale s ignee, a Ankara, en dat~ du 27 
Fevrier 1936, a ete decide, entre le gouvernement du 
Royaume de Suede et le gouvernement de la Repu• 
blique Turque, de prolonger pour la duree d'un an, 
a partir du l er janvier l937. La convention sera pro
long ee autotatiquement aux memes durees, sauf de
nonciation trois mois avant l'expiration du delai en 
cours. 

il est entendu que : 
Le payement des echanie.s effectuees conferme

ment aux dispositions de la dite Convention Commer
ciale sera fait, en vertu des stipulations du Clearing 
(se referer a l'art. 3); et le Clearingkontoret ainsi que 
la Banque Centrale de la Republique Turque, en an
nexan- les parties scellees des certificats aux avis de 
payement enoncees dans l'art 5 de l'accord concer
nant le Clearing signe aujourd'hui, ıi les foront par· 
venir reciproquement, le plus tôt possible (se referer 
iı l'art. 4). 

De meme, il est entendu que, les contingentements 
indiques sur la liste No 2, annexee a Ja Convention 

Commerciale du 27 Fevrier 1936, etant etabiiı pour 
(10 mois), leur quantite en 1937 sera determioe, 
comme il est ci·bas mentionne : 

N. du Tarif Turc Contingentement annuel 

l06 be 
231 
306 a 
324 a 

331 
337 

b 
c 

341 ev 
447 a 

b 
529 c 

532 c 
533 
541 a 

b, c 

Kilos 
5000 
8000 

12000 
85000 
85000 

360000 
8000 
6000 

80000 
60000 
10000 
70000 

400000 
10000 

130000 
20000 

Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, mes consi
derations les plus distinguees. 

Monsieur O. W. Winther 
Miniatre de la Suede 

Ş. Saracoğlu 

Republique Turque Ankara, le 14-12·1936 
Ministere des Affaires Etrangeres 

Monsieur le Ministre, 
J 'ai l'honneur de porter a la connaissa.nce de votre 

Excellence, que les faits sous-mentionnes ont ete ar
retes, entre votre Excellence et moi, lors de la sig
nature de l' Accord concernant le clearing entre n0.3 
pays respectifs: 

imtiyaz sahibi ve yazı işleri 
Direktörü: lsmai.l Girit 

(a suivre) 

Basıldığı yer: ARTUN Ba11mevt 

Galata Billur sokak No. 10 
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3 
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" " 
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850 

1500 
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MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

~===::========~~====~==~==~~==~~========~~-~-=-~-=--~~--------- ı 
Objet de l'adjudication IPrix est. ı Şr:U:: ld·~j:~~c 1 Lieu d'adjudication. 1 Cahier de~ Chargc.:. 1 Date ! i !eure, 

(Pour les trois jours suivants) 

1 

A) Adjudications au Rabais 
Construction -Reparation

Tra vaux Publics -Materiel de 
Construction-Cartogra phie 

Un concours a ete OUVl'rt pour la pre
.sentation du projet relatif au monu
ment d' Ataturk a erig-er a Erze
roum (2 prix). 

Constr. d'un pensionn.'lt a Oula (aj.). 
lnstallations a faire a l'lnst. d'Hygiene 

d"' la Faculte de Medecine. 
lnstallations et trav.ıux de menuiserie a 

faire dans le laborat. chimique de 

L. lOOC-500 

13348 331001 12 Greagrı~ 

1724 86 130 - Pııblıque 

3660 - '275 -
" 

Dir. Gen. F.c. Super. Min. lnslruc
tion Publique 

Com. Perm. Vılay•t Moughla 
Com. Ach. Universite d'lstarıbul. 

" 

Acad ;mie des Beaux Aris Fındıkli 

Dir. l'ravaux Publics l\loughla 
Rectorn t U ni \•er sıtt~ 

jıısqu'iı fin 

5-2-37 
28-1-37 

28-1-37 

ın a i 937 

1 .) 

15 'iO 

16 -

1 

1 

Jeudi 14 Janvier 1937 

M · dicamenls ot matt'riel sanıtaire: 99 lota (Vilayet 
Tciı:ınkıri). 

lnc::truments et appareıls mcdıcaux- matcriel pour Roent· 
gen (Munıcipalıte lstanbul) 

! Kom's·r:ıils-taınpons (Bııssin lıouıll r Ereghli). 
Plom b pour w:ıgons (Chemıns de rer Etat). 

, Voılurt s 10 pı · e s- Fıl dP. fer Q tonne (Admınistratıon 
1 deı. Monopoles). 
i.1 Truncs de noyer 1000 m3 {Fabriqııe Mılıtnıre). 
il Cap ııles pour r•cipıent d'eau (\'1unıC'ıpnlıt d'I tnnbul) 

Transporls (Fabrıqııe sucre, Tııelıe Hnn No 44). 
Harieots (Kirklarelı). 

Farı ne (Vi7c ). 
Avoine: '.l lots (Telıanakkalc'). 

Ürge (lntendrrnee Ankara). 
1 lıı Faculte des Seiences. 

----ı --------------- ----~--------~~- Constructıon ınur de soul · nement route Beykoz Bozhnn 
(Municıpalitc 1 tanbul). 

I
Ameublement pour Habitation et 

Bureaux-Tapisserie- ete. 

3240 - 243 Grı~ a grl- Com. Ach lntend. lst. Tophane. 14·1-37 

l~epara ion l tables Ranıı (Comm. lstanbul Fındıklı). 
Clı.ıudıl•re: 1 p. (Munıcipalıte Zıll ). 

14 o 200 lıts doubles (lntendance Tophan ). 
1 Lits doubles fabriqu<-s avec des tuyaux 

d'eau : 200 pieces (aj.). 
------------...:.-----.:..;.--------- ~~------- ·-- --~------~~------------ -~~--~~--~---~~~ 

1000 ex. livre de ınusique turqut- (Munieipalıte lstnnbul) 
Transport de prod. monopolis s (Monopoles Ankara. 

1 

j 

lnstallation et Materiel 
d'Electricite, de Gaz, 
de Chauffage Central 

l 
ln.stallation electrique cu bourg de 

Guerede (cah. eh. L. 5 (aj.). 
lnstallation de 2 monte-charges au de

l pôt Centr. de Djoubali (cah. eh. P.40) 
Compteurs electriques: 15 p.- (pr. la 

fab. spirit. Paehabaht..:he.) 

Combustible - Carburant- Huiles 

Bois de chauff age : 20 tonnes. 

Bois de Construction-
Planches, Poteaux ete 

1 

Traverses en bois de hetre norm:ıles : 
le 65000 p.- pr. aiguilles: 3825 p.-

1 

pr. ponts: 3500 p.- ld. en bois de 
ehene pr. aiguilles: 100 p.- (cah. eh. 
P. 1109) 

Bois de charpeılte (sapin): 1541,085 
m3 {cah. eh. P. 285). 

.J.9362 1452 15 Plı cach Munieipal te de Guert>de 

8000 600 - " Com.Ach.Econom.Monop. K.tnehe. 

365 - Grc a gn; 
" 

450 - 33 75 Publıque Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Milit. -- -

221775 1512378,67 Pli ~aeh . Admin. Clı. Fer Etat Ankara. 

57020 14 4101 10 
" " 

Gre a gri> Com.Aeh.Econom.Monop.K.tache Planches de sapin : 540.60 m3- Pou
tres en sapin : 433.18 m3. 

----------:..----------------~ --------ı~----·-~-----
Habillement - Chaussures 

Tissus-Cuirs. 

Toile pour pyjamas : pour soldats : 
23000 m.- pour officienı: 2800 m. 

Chemises: 1750 picces. 
Flanelles en ril d'Ecosse : 3000 pieces 

,; Batiste (largeur 1 m,25): 238.300 me
tres (eah. eh. L. 7 ,40 . 

Toile pour draps de lits et taies d'o· 
reiller: 4380 metres. 

Flanelles de laine: 3000 picee~. 

Provisions 

Provisionı tels que: Riz, gruau, pois 
chiches, pommes de terre, savon: 
9 lots. 

7750 581 25 Pli c:ıclı. 

2625 - 196 87 Puhlique 
1950 - 146 25 ,. 

147746 - 8637 30 Pli c:ıchetr 

3153 60 236 5'2 Publique 

5970 4-H 75 !.!..i cach. 

907 50 68 07 Gre a grc 

852 50 63 94 " 

Com Ach lntend. isi. Tophane. 

.. 
" ,, 

" 

" 

Com. Ach. D. \.en. Fab. Militaires 

" ld. (Lentilles, beurre, raisins secs, poi
vre ete): 6 lots. 

,~~-~-.:.....~~~---------~- _______ , ____ _ ~~~--- ~--~~-----------~ 
1 

Oivers 

1 
Adjonetion d'une pompe a moteur a 

l'ınstallation d'extinction d'incendic 
(aj.). 

Bısculecı Fairbank pouvant peser 1000 
kilos: 10 ptcces (aj.). 

Chevalets : 100 p.- Tables a dessin: 20 
p.- Tabourets : 50 p.- Armoires: 90 
p.- Armoire a dossier: 1 p.- Table: 
1 pieee Paravents: 2 pieces. 

800 - 60 - Publique Diıection lmprimerie d'Etat 

165 75 " Com. Ach. Corps Armce Tchorlou 

1748 - 131 16 " Com)tt. Ec. Supt;r. Djalı:ıloglou 

7740 550 50 Pli cach. Adm. Ch Fer Etat Ankara. Peau d! cheve pour recouvrement de 
planclıer: 180.000 dm.'2 

--..:...~----...;;...;---------------~ ~---- ~~-- ------- --------~---~------~ 
(B Adjudica'ions a la surenchere 

Automobile Dodge : 1 piece. 
"Tiftik,, : 36 balles. 
Sacs a ciment (vi•les : :.wooo pieees. 
Chevaux : 6 tetes. 

170 
Publique 

" 

Dep.N. 76, rue Chirnedim, B.tache. 
D. G. Socictc du Tiftik de Turquie. 
Admin. Municipale dıos E:ıux 
Com Ach. Min. Def. Nat. Ankar. 

lng. H. Halet App. Ch:ırk Taxim et 
Municipalıtı; Gıı(~rt;dc:-

19-2-37 

2-3-'.J7 

29-1-37 

_,...._. __ -----~- --- -wıou 

~~----------'" 

Cais<;es Haydarpaclıa Ankara lzmir. 

" 

27-1-37 

'28-1 37 

28-. -37 

27-1-37 

28-1-37 

'28- 1-37 
29-1-37 

1-2-37 

2 2 37 

29- ı-:J7 

19·1-37 

15-1-37 

16 -

15 

15 - 1 

1 

14 -

1 

1 
15 45 1 

1 

16 -

15 - 1 

15 
' . 

14 30 
1 

14 :lO 1 

15 30 
1 

14 30 
1 

1 

15 30 

14 

14 

Vendredi, 15 janvier 1937 

Construclıon lıangnr iı Guebz : (dıvision lzmidt . 
lnstallation lailerie (Haras Karadjabey). 

,, fobrıque glnee (Munieipalıte Kılıs). 

Tr:ınsport 2000 tonnes cHcts (lnlendance Ankara). 
,, viıırıde abattoır (Munıcıpalıt ı\nkara). 

:rnooo mi·tres toıle pour ailes d'avıon (DC'fense Natıo· 
nale) . 

Bıındes Sa<:oni:ı : 8000 rnt tres Öouchon 5 miti ons 
( Monopoles) 

6 autobus complets {Municıp:ılıh: lzmir) 
Acier-; divers : 16 lot (Fabnque Mılıtım ) 
Hois de eh ıuffage: -317 tonnes (divısıon Kırklar lı). 

Viande de bouef- Savon- Foın (Vız ). 
500 grilles en bois: (Exp. se v. port 1 tanbul) 
6 lots de provisıons (lentilles, beurre, poıvre, savon ete.) 

Fabriques Milıt:ıires. 

Repnration Konak Gouvernementnl de Samoutlon (Di
rection Biens Polatlı). 

Samedi 16 Janvier 1937 
------~~~--~-----

Cokc indigene : 400 tonnes (lrıtendance Anı<arnl. 
Etabl ııı d 'ateliu : 30 pi· ces (~ıııistere T r.ıvııux Publics) 
Orge : ~50 tonnes - Raisın sec : 9 tonnes (Oivisiorı 

Kirklareli) 

Lois, Decrets lois, Traites de Commerce 

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

Accord Concernant le Clearing Turco·Suedois 
(Su ite) 

Aı t. 9- Sauf le tabae et le ehrome, tout produit 
d'origine Turque peut constituer objet de compensn· 
tion speeiale avec tout produit d'origine suedoise, 
sans que le fait de la limitation relative aux produits 
libremenl admis en rurquie soit mis en questior., et 
proportionnellement au eontingenteıneııt concernant 
les articles contingentes dans ledit pays. 

Toutes creances suedoise auprcs de la Banque Ceıı· 
trale de la Republique Turque, qui n ete passee en 
ligne de eompte, a la date de la mise en vigucur dıı 

prescnt saccord concernant le clearing, de meme que 

-----"'"~- ----" . _ . ._ toute creance qui surgira pendant l·applicatioıı 

dudit accord, pourront ctrc liquidees, sans etre as· 
sujetties a l'ordre de date, au moyen d importation 

22-1-37 

23-1-37 

Academie des Reaux Arts Firıdıkli. 1-2-37 

Dep.Mater.Ank. ChefExped.H.paclıa 27-1-37 

ıs 
' en Suede de produils d'origine turque, sauf le tabac 

et le chrome. 
Les procedes stipules dans le present article se · 

16 
11 

ronl assujetties aux systemes en vigueur dans les deu,; 
- pays respectifs 

15 
_ Art. 10- Le solde credit, qui sera eonstate dans 

le compte du Clearing kontoret, en frane français. 
a upres de la Banque Centrale -le la Republique Tur· 
que, a l'cntree en viğueur du present accord, serıı 

paye par ledit Etablisseınent aux ayants-droit en 
l 5 - ; Suede, dans le eadre du compte, qu'il ouvrira dans 

--------------- -----ı----: ses livres, en couronne suedoise, au nom de la Ban· 
que Centrale de la Republiquc Turqul.!, et dans l'or 
dre des dates de payement. conformcment a l'article 
2 du present accord. Bureaux Ext:eutd Beclıiktaehe 

Economat de l'Administration 
Direction Ecole Mılitaire 

18-1-37 
14-1-37 
25-1-37 
14-1-37 

14 16,. 
13 
15 
10 - 1 

La convention des francs français en couronnes 
suedoises sera effeetu6e au eours constate par le Sve· 
riges Riksbank, le jour dn payement. 

(Lire la suite en 3cme page) 

3 

n 

i 


