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ABONE ŞARTLARI: 
Türk iye icin Kuruş 

3 AYLIGI t50 
Ü " 850 

12 .. 1500 
Ecnebi memleketler için 

12 aylı2"ı 2700 
Sayısı 5 kuruş 

Reami makbuz bedeli olma
yan tediyat makbül deiildir · 

BU GONKD 

Münakasaıar ve Müzayedeler 

LiSTESi 

a) Münakasalar 

1 - Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Arpa veya yulaf: 4SO ton (Ankara Levazım) 
lıpanak: 18 ton (temdid) (Ankara Levazım) 

27-4-37 ıs -
14-4·37 15 -

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

Ortaköy kömür deposunda rıhtımın bitirilmesi 
(Denizyolları lşlet.) 27-4-37 14 

Nışant~şı kız mektebi 2nci kısım inşaatı (lst . 
Nafıa Müdürlüg-ü) 1S·4·37 ıs -

Adapazarı·Arifiye yolunda şose tamiratı 
(Kocaeli Vilayeti) 28-4 37 15 -

Saçtepe·Kızılyokuş yolunda şose . ekip binaaı 
ve sinai için alat inşaatile tamiratı mütema · 
diye. (temd.) (Tranıit yolu Başmüd . ) 30-4·37 15 -

Bingölde vali kona2"ı ilavei inşaatı. (Bing-öl Vila.) 15-4-37 15 -

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

1 

İtfaiye eratı için meşin caket: 20 tane (lıt. Beled.) 26-4-37 14 - ı 
Şoförler için pardesü: 24 ad. ve kasket! 12 iane 1 
(lstanbul Belediyeıi) 13-4-37 14 -
Tayör: 45 takım (Ankara Okullar Kom.) 26-4-3i lS - ı 

1 

4 - Mobilya, Ev ve Büro eşyaları muşamba halı v.s. 

Mobilya: 1 1 parça (Nafıa Vekaleti) 26-4-37 10 
1 

5 - Nakliyat- Boşaltma - Yükletmev. s. 
! 

l 700 tane servi Karacaahmet mezarlıg-ından ı 
Üıküdar temizlik ahırına nakli. tl~t. Beled.) 26·4-37 14 -

6 - Mahrukat, Benzin, Makine yağları v. ı. 

Makineyafı: 10 çeşit (temdid) {lıt. Komutan .) 28·4-37 15 -

7 - Müteferrik 

Tükiirük hokkaaı: SOO ad. (Tophane Levaı . ) 
Mahruti çadır: 20 ad. (Manisa Viliyeli) 

15-4-37 14 -
22·4-37 11 

Orman işletme idareıi içiıa pantoıraf, lu p, priz
ma, barometre, cetvel v.s. gibi lllat ve edevat 
(Ankara Vilayeti) 27·4-37 ıs -

lnıiliz yapısı deni:ıı motörü yedek parçası: 8 
kalem (Gümrük Muhafaza G. Komutanlığ>ı) 16-4-37 1S -

Kibrit antimon: 1000 k. (temd.) (Aıkeri Fab.) 14-4-37 14 -
l,S-2 tonluk arözöz. (Adana Belediyesi) 
Çelik parlak halka: 66000 tane (temd.) (MMV) 15-4-37 11 -
Hortum rakoru: 245 tane.· kamyon iç ve dış 

lastik: 3 er tane, maroken kap: 400 cilt. 
{İltanbul Belediyesi) 

b) Müzayedeler 

1 - Müteferrik: 

Kereste biçki makineıi. (lst . 7nci lora Mem.) 
Petrol: 1128 litre (Sarıyer Mahmud.) 

13-4-37 14 -

15-4-37 12-13 
27·4-37 10 -

a) M Ü N A K A S A L A R 

1 
Erzak, Zahire, Et ve Sebze : 

Ankara Levazım Amirliği Sa tınalma Komisyonundan: 

Ankara Garnizon Kıtat hayvanatı için 450 bin kilo arpı veya 
yulaf 27·4·937 ulı günü ıaat 15de kapalı zarfla alınacaktır. Ar
panın tutarı 18 bin lira olup ilk teminata 1350 liradır. Yulafan 
tutarı 20'l50 lira olup ilk teminata 1518 lira 75 kuruftur. Şartna
me1i Komiıyond• paruız görülür. isteklilerin Ankara Levazım 
AmirliA-i utınalma komiıyonuna 1ıelmeleri. 

1 
1 

i 

PAZARTESİ 

•• 

'GAZ~TESi 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

Ankara Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 

, 1 - Ankariıi garnizonu birliklerinin ihtiyacı için açık 
1 eksiltmeye konulan 18000 kilo ıspanağa istekli çıkmadı· 
ğından bir ay zarfında pazarlıkla alınacaktır. 

2- İlk pazarlığı 14-4-937 tarihine rastlıyiln çarşamba 
günü aaat on beşte levazım amirliği satınalma komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

3 - Ispanağın tutarı l 080 lira olup muvakkat teminatı 
81 liradır. Şartnamesi komisyonda görülür. 

2 
İnşaat- Tamirat·Naiıa işleri veMalzemesi-Harita 

Denizyolları İşletme Müdürlüğünden: 

1- Eksiltmiye konulan iş: Ortaköyde Denizyolları İşletmesi 
Kömür deposunda rıhtımın bitirilmesi. Keşif bedeli 7165 liradır. 

2- Talihlerin bu işe aid evrakı 5 lira mukabilinde Denizyolları 
işletme vezneıinden alabilirler. 

3 Eksiltme 'l:l nisan 937 salı günü ıaat 1-tte Tophanede De· 
nizyolları Levazım Şefliğinde yapılacaktır. 

4- Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 Eksiltmiye ıirebilmek için 538 lira muvakkat teminat ver· 

mesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup ekıiltme 
zarfının içeriıine koyması şarttır. 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
l 5·4-937 pP-rşembe günü saat J 5 te İstanbulda Nafıa 

Müdürlüğünde 3305.76 lira keşif bedelli Nışantaşı kız orta 
okulu ikinci kısım inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme. Bayındırlık işleri genel, hususi ve 
fenni şartnameleri, proje, keşif hulasa sile buna mü tef erri 
diğer evrak dairesinde görülecektır. 

Muvakkat teminat 248 liradır. 
İsteklilerin en az 2000 liralık bu işe benzer iş yaptı· 

ğına dair röıtereceği veıika üzerine Nafıa Müdürlüğün
den almış olduğu müteabhidlik ve Ticaret odası vesika· 
la rilc gelmeleri. 

Kocaeli Vilayeti Daimi Encümeninden: 

Adapazarı-Arifiye yolunun 42+637-50-ı- 107 inci ki
lometreleri arasında muhtelif parçalarda şose tamiratı 
mevcud 6000 liralık tahsisatı dahilinde vahidi fiat üzerin· 
den 28·4-37 çarşamba günü saat 15 de ihalesi yapılmak 
üzere açık ekıiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminat 450 liradır. İsteklilerin ihale sati· 
ne kadar vekaletten veya vilayet nafıa müdürlüğünden 
alınmış fenni ehliyet vesikası ve muvakkat teminat mek
tubu veya banka makbuzu ile vilayet makamına şartna· 
me ve vahidi fiat cetvelini görmek istiyenlerin de vilayet 
Nafıa müdürlüğüne müracaatları. 

İran Transit Yolu Başmühendisliğinden: 
4 

7-4·37 çarşamba günü ihale edileceii ilan olunan 
Trabzon İran Transit yolunun Ağrı vilayeti dahilinde saç 
tepe ile Kızılyokuş arasında kısmen hazırlanmış ve kıs· 
men hariçten gelecek taş ile yeniden inşa edilecek olan 
17 kilometrelik şoıe ile tesviye ve imalatı sınaiye ve ta
miratı mütemadi ye ve ekip binalarının noksanlarının 99889 
lira 84 kuruş bedeli keşfi üzerinden ikmali inşaat görü· 
len lüzum üzerine yeniden kapalı zilrf usulile eksiltmeye 
çıkarılmıştır. Eksilhne 30.4.37 cuma günü saat 15 de hü
kumet binaıı içinde Nafıa Mildürlük odasında Transit yo
lu inşaat komisyonunda yapılacaktır. Evrakı keşfiye ve 
şartname ve mukavelenamesi ve buna müteferri bütün 
evrak Erzurum ve Ağrı vilayetleri Nafıa MüdürlüğUnde 
görüleceği gibi 500 kuruş mukabilinde Erzurumda Iran 
Transit yolu inşaat müdürlüğünden alınabilir. Muvakkat 
teminatı 6245 liradır. istekliler resmi gazetenin 7-5-937 
gün ve 3297 sayılı nüıhasında çıkan talimatnameye göre 
Nafıa Vekaletinden alınmış vesikaları ihtiva etmek şar
tile 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanunun 38 inci 
maddesindeki sarahat dairesinde tanzim edecekleri teklif 
mekttıblarını 30-4-37 cuma günü saat 14 e kadar Tran· 
sit yolu inşaat komiıyonuna vermeleri lazımdır. Postada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Bingöl ili Daimi Encümeninden: 
Bingöl ili merkezi olan Çapakçurda yapılacak vali 

konaiı ilivei inşaatı keşif bedeli 4025 lira 55 kuruş olup 
bunun 2800 lirası 936 tahsisatından mütebakisi 937 tah· ı 
ıiaatından ödenecektir. 

12 Nisan 1937 

iDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No . 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
ldarehanemizde görüşülur 

Telegr.: lıt. MÜNAKASA 
Telefon : 49442 

Po ta kutuıu N. 1261 

Eksiltme açık olarak l 5·4·937 perşembe günü saat 15 
de yilayet daimi encümende yapılacaktır. 

istekliler eksiltme şartnamesi, plan ve diğer evrakı 
Diyarbekir, Elaziz ve Bingöl Nafıa Müdürlüklerinde gö· 
rebilirler. Muvakkat teminat 302 liradır. 

3 
Mensucat - Elbise · Kundura-Çamaşır v.s. 
Ankara Okullar Sağışmanhğı Satınalma komis, onundan: 

1- Gazi terbiye enstitüsü kız talebesi için kumaş 
malzeme ve işçiliği müteahhide aid olmak üzere 45 takım 
tayyör açık eksiltme ile diktirilecektir. 

2- Eksiltme 26-4-937 pazartesi gunu saat 15 de 
okullar satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 810 lira muvakkat teminat 
61 liradır. 

4 Nümune ve şartnameyi görmek istiyenler okula 
müracaat etmelidir. İsteklilerin teminatını ihale günil saat 
14 e kadar okullar sağışmanlığı veznesıne yatırmaları 

lazımdır. 

* ... 
İtfaiye efradına 20 tane meşin caket yaptırılacaktır. 

Bak: İstanbul Belediyesi ilanların. 
* * * 

Şöferler için 24 pardösü ve 12 kasket alınacaktır Bak· 
İstanbul Belediyesi ilan'arına. 

4 

Mobilya, Ev ve Büro eş~ası, Muşamba, Hah v.s. 
Nafıa Vekaletinedn: 

26 nisan 937 pazartesi günü saat 10 da Ankara'da 
Vekalet Malzeme eksiltme komisyonunda 6284 lira 52 
kuruş muhammen bedelli 10 l parça mobilyanın pazarlığı 

yapılacaktır. 
Kalkleri vekalet malzeme müdürlüğünde bulunan 101 

parça mobilyaya aid eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
parasız olarak mezkur Müdürlükten alınabilir. 

Muvakkat teminat: 471 ,34 liradır. 

5 
Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ·ve s. 

" - * • 
Usküdarda 1700 tane servinin nakli eksiltmeye kon-

muştur. Bak: İstanbul Belediye-si ilanlarına . 

6 
Mahrukat Benzin_: Makine yağlan ve saire 

İstanbul Komutanlığı Salınalma Komisyonundan: 

İstanbul Komutanlığı garnizonunda bulunan motörlu 
ka~a~lar ihtiyacı olan 10 çeşit makine yağına ihale günü 
talıbı çıkmadığından pazarlıkla ihalesi 28-4-37 çarşamba 
günü saat 15 de yapılacaktır. Muhammen tutarı 513 lira 
95 kuruştur. Ş~rtnamesi hergün öğleden evvel komisyon
da görülebilir. ilk teminatı 39 liradır . 

7 
ı\\ütef errik 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Ordu hastaneleri için 500 aded tükürük hokkası 15 
nisan 9~7 perşembe günü saat 14 de Tophanede Satmal
ma komısyonunda pazarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 
350 liradır. İlk teminatı 26 lira 25 kuruştur. Şartname 
ve nümunesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli 
aaatte komisyona gelmeleri. ----

Manisa Vilayetinden: 

1- Nafıa daireıi için aatın alınacak yirmi aded mahruti ça· 
dır, beheri altmı' lira muhammen kıj met üzerinden açık eksilt· 
meye konulmuftur. 

2 - Bu ife aid şartname vesair evrak parasız olarak Nafıa 
Müdürlüğünden ahnabilir. 
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3- Muvakkat teminat 90 liradır. 
4- İhalesi 22-4-937 per4embe günü saat 11 de Viliyet Daimi 

En cümeninJe yapılacaktır. 

Ankara Vilayetinden: 

Aded Cinsi 
1- 79 Pantograf, Dingraf, Teces· 

sümat burgusu, Kompas, 
Planimetre 

JI - 326 Mingale, Perger takımı tri · 
pil, desimetre, cetvel gön-
ye, mikyası hendesi, çelik 
şerid, resim tahta ve ma· 
sası, gude . 

ili - 267 Barometre, lgrumetre, lup, 
prizma, paragma makinesi, 

Mu ham. 
beddi 

3953 

26~5 25 

Muvakkat 
teminat 

" 296 48 

193 3H 

çengel, grif, numrotaj çekici 1873 l .tO 4K 
1 - Orman işletme işlerinde kullanılacak olan cinsi, 

miktarı, muhammen bedel, muvakkat teminatı yukarıda 
yazı'ı bulunan alat ve edevat kapalı zarf usulile eksilt
meye konulmuştur. 

2- Eksiltme 27-4-j7 salı günü saat 15 de Ankara
rada Hal arkasında Tenekeciler sokağında Bolupalas bi
nasında Orman Amenajm<ın Üçüncü Grup Başmühendiıli
ği dairesinde yapılabaktır. 

3 Eksiltme her bir parti için ayrı ayrı olmakla be
raber bir kısım eşya ;çin kalem üzerinden yapılabilecek
tir. Fazla tafsilat şartnamelerde vardır. istekliler şartna
me, miktar vt fenni listeleri ayni binada Orman Amenaj· 
man Beşinci Grup Başmühendisliğinden parasız alabilirler. 

4- Teklif mektubları 2490 numaralı kanunda ve şart
namelerde yazılı evrak ile eksiltme gunu olan 27 4.37 
sah günü saat 14 e kadar sıra numaralı makbuz muka
bilinde Üçüncü Grup Mühendisliğine verilecek veya gön
derilecektir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
Satınalma Komisyonundan: 

İngiliz yap111 açık deniz motörü için satın alınacak 8 kll
leın yedek parçaların J6, 4, IH37 cuma ıtünü saat 15lt>: paıarlı11:ı 
yapılacaktır . 

2- Tasınlanan tutarı 2134 liradır. 

3- Şartnamesi komisyondadır. 

4- İıteklilerin 161 liralık ilk teminat mektublarile GıtlatAdıt 
Ç inili Rıhtım han birinci kattaki komisyona Kelındcri. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satınalma Komisyonundan: 

Müteahhit nam ve hesabına 1000 kilo kibrit auliınoıı 

Tahmin edilen bedeli 1.500 lira olan yukarıda ıuik
darı ve cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum mü

dürlüğü satın alma komisyonca 15-4-937 perşembe giiııii 
saat 14 de açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname 

parasız olarak komisyondan verilir. Muvakkat teminat 
112 lira 50 kuruştur. 

Adana Belediye Riyasetiı.den: 
Belediyemiz itfaiye işlerinde kullanılmak iizere birbu

çuk veya iki tonluk sokak süpürme ve yangm söndürmt• 
tertibatlı arazöz alınacaktır. 

MÜNAKASA GAZETESi 

~hisarlar U. Müdürlüğünde~! 
l - İdaremizin Tekirdağ şarap fabrikasına, şarap fı

çılarının istifi için şartnamesi mucibince ( 1500) lira mu
hammen .. edelli (2) adet elavatörlü araba pazarlıkla set-
tın alınacaktır. 

ı- Pazarlık 20-4-937 tarihine rastlıyaıı salı günü saat 
15te Kabataş Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

3 Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

• 4 - İsteklilerin münakasa tarihinden bir hafta evveli
ne kadar fiatsız fenni tekliflerini İnhisarlar Milskirat Fa
brikalar Şubesine vermeleri ve münakasaya girebilmek 
için de münakasadan azami üç gün evveline kadar veri 
len tekliflerin muvafık bulunduğuna dair nıezkür şubeden 
vesika almaları lazımdır. 

5 - isteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik 
ile yukarda yazılı vesika ve yüzde 7,5 güvenme parala· 
rile birlikte tayin edilen gün ve saatte adı geçen Alım 
komisyonuna gelmeleri ilan olunur. ( 1 194) 1 G5 4 4 

~ 
• 

6000 ki lo bel ipi 
40 ıo " kalın kınnap 
5000 ,, baş ipi 

1 - Yukarıda cins ve mıktarı yazılı üç kalem ıııal:.-.en ı t' ~arl ııaıııc:

leri mucibince ı>azarlıkla satın alınacaktır. 
2 Puarlık 13-4-937 tarihine rastlayan Salı günü saat 15 de 

Kabataş<l:ı Levazım ve: Mübay:ıat Şubesindeki alım Komisyonunda 
yapılaca kılır 

:l - Ş:ırlıı:ıweler paruız olarak lıergiin sö:zii ıı:e~·cn şul1t"<lı·n alına· 

biliı. 

4 ı~ıeklilt':rİıı pa7.:ırlık i.;in tayi• edilen lı:'Ün vr: 'laalt~ yüzde 
7,5 ~üveıııııe parıtl:ır 'ıle birlikte adı geçcıı Komisvona gelınl"lt:ri i liiıı 
olunur. "l 71J5,, '2'l<J 4- -! 

• • • 
1- Şartnamesi mucibince 1000(} metre Auıcrika n be.ıi paı:ar-

lıkla alınacaktır. 

2- Pazarlık, 19-4·937 tarihine raatlıyan pazartesi ~iinü saat 
15te Kabataşla Levaı.1111 ve Mübayaat şube;iıııJel<i alım koıniıyo· 
nunda y•pılacaktır. 

,}- Şartnameler parasız olarak lıergürı siiıü geçt:n 11ubedt:n 
alınabilir. 

4- İıleklilcrin puarlık için tayin edilen KÜtı ve ııaaltt: yüıde 
7,5 ~üvenınc pualariyle 1.Jiılikte adı gepıı ko.nİ•yoıı.ı ~elıııelr:ri 

ilin olunur. (1825) 2.\t; .i - 4 
• • • 

1700 Ayak y~rli siyah deri 
100 ,, ,, lacivert ,, 
1 ()() ,, ,, Vlljlle 

100 ,, ,, nefti ,, 
10000 metre 35 mm genişliğinde beyaL. cilt .,eridi 

800000 adet siyah renkli küçük kapsül 
1. İdaremizin kutu fabrikası için yukarıda cins ve 

miktarı yazılı evra\<ı nıatbuaya mahsus levazını ornekleri 
mucibince pazarlıkla satın aluıacaktır. 

2 -Pazarlık, 24 4-937 tarihine rasthyan cumartesi giinii 
saat 10 da Kabataşta Levazım ve Mubayaal :pubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

Alakadarların teklif yapmaları ilan olunur. • 1 
2 İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatle 

yü1..dc 7,5 güvenme paralarilc birlikte .dı geçen kuıııi~-

MMV Satınalma Komisyomından: 

1- Müteahhit nam ve hesabına alınacak olan ve 
hepsine biçilen ederi 284 lira 79 kuruş olan 66,000 tane 
çelik parlak halka açık eksiltmesine istekli çıkmadığından 
eksiltmesi 15·4·37 perşembe günü saat 11 e bırakılmıştır . 

2- Şartnamesini parasız almak isteyenlerin her giin 
komisyona gelmeleri. 

3- İlk teminat miktarı 21 lira ,l6 kuruştur. 
• • • 

245 tane hortum rakoru, 3 er tane kamyon diş ve iç 
lastik ve 400 maruken kap alınacaktır. Bak: İstanbul 
Belediyesi ilanlarına. 

b) M Ü Z A V E D E L E R 

1 
Müteferrik 

İstanbul 7 inbi İcra Memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz bulunup paraya çevrilme

sine karar verilen bir aded büyü'c kereste biçki makine
sinin 15 4-937 perşembe günü saat 12 den 13 e kadar 
Tahtakale Kutucularda Kadı oğlu sokak 12 No. lu biç
kici dükkanı önünde hazır bulunacak memur tarafından 
açık arttırma suretile satılacağı ilan olunur. 

Sarıyer Malmüdürlüğünden: 

Bursaya nakledilen orta orman mektebinin Bahçekö
yünde orman fakültesinde bırakmiş olduğu 1128 litre ka
dar petrol mektepte dökme balinde teslim edilmek şar
tile 1'ilosu \6 kuruş muhammen fiatla satılmak üzere mü· 
z=\yedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 12,5 kuruş teminat akçesile 27-4-937 günü 
saat 1 O da Büyükderede vapur iskelesi üzerinde Sarı yat 
Malmüdürlüğünde müteşekkil korııisyuııa würacaatlnrı . 

yona gelmeleri ilan olunur. ( 1968) 2ö7 ~-4 

• • $ 

Yaprak tütünlere ariz olan haşaratı öldürmeye 
mahsus en müessis marka 3460 litre mayi "Filit ve em
sali müstah7.arat,, il~ bu mayie aid 218 adet tulumba ve 
22700 adet sinek kağıdı pazarlıkla satın ahnacaktır. 

2- Pazarlık 19-4·937 tarihine rastlayan pazartesi ~ü
nü uat 16da Kabataşta LeTazım ve Mübayaal Şulı~siıı

deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
3 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen giin ve saat

le yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikle adı geçen Ko-
misyona gelmeleri ilan olunur. "1983,, '!.72 2 ·I 

• • • 
200 metre 50 M M lik yassı kaytf 
200 ,, 60 ,, " 
200 ,, 8 ,,, yuvarlak kayış 
1- Yukarda miktar ve eb'adı yazılı yassı vt• yuvar· 

lak kayış pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 Pazarlık 13-4-937 tarihine rastlıyan salı günü saat 

16da Kabataşta Levazım ve MUbayaat Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat · 
te yüzde 7 ,5 güvenme paralarilc birlikte adı geçen ko
misyona gelmeleri ilan olunur. "1989,. 273 2 - 2 

• • • 
1- Yaprak tütün ha kım evi pencerelerine takılmak 

üzere 2 numaralı örneği mucibince 697 M2 tel kafes pa
zarlıkla satın alınacaktır. 

2- Pazarlık, 15-IV-937 tarihine rastlayan Çarşamba 
iÜnÜ saat l6 da Kabataşta Levazım ve miibayaat şube

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

şubeden alınabilir. 

4 - İsteklilerın pazarlık için tayin edilen giin ve saat
te y'üzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen lrn· 
mİ•Yuıut velmeleri ilin clıınur . (~001) 'l.77 2-3 

• * • 
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Muhtelif eb'alta " l , 143,000,, adet şi,elere mahsus kap-
ıülün paurlığı 12·-4·~137 tarihine rasllıyan Pazartesi günü ıaat lô 
ya talik edilıni,tir. 

2 lıteklileria tart .. Nc ve nüınuncleri görmek üzere her 
ıün, puarlık için cie tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 gü
Yenın• paraluile l. irlikte Kabatatta Levazım ve Mub1tyaat Şube 
ıinde!.i Alım Keınlı~onuna relmeleri ilAn olunur. "l li50,, 243 4-4 

İtfaiye efradına yaptırılacak 20 tane meşin caket 
açık eksiltmeye konulmuştur. Bir cakett: 22 lira bedel 
tahmin olunmuştur. Şartnamesi levazım ve caketin örneği 
de İtfaiye müdürl~klerinde görülebilir. İstekliler 2490 N. lı 
kanunda yazılı vesika ve 33 liralık ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 26-~ !ı.l7 pazartesi günü saat 14 
de L'aimi Encümende bulunmalıdırlar. \B) (2036) 285 

$ 

• • 
Karaca Ahmet mezarlığında bulunan tahminen 1700 

Lane servi kesilerek Üskiidar temizlik ahırına nakli açıK 
eksiltmeye konulmu~lur. Bir ağaç için 40 kuruş ücret 

;tahmin olunmuştur. 
Şartnamesi levazım müdiirlüğünde görülebilir. İstekliler 

51 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 26-4 937 pazartesi günii saat 14 de Daimi Encü· 
mende bulunmalıdırlar . (B) (2035) 284 

Belediye can kurbran 
nakliye şoförlerine ~ •I 
ile 12 tane kasket 

ve hasla 
pardesU 

İtfaiye lüzumu olan :!45 tane 
hortum rekoru 
Karaağaç müessesatı kamyonla
rına 30X5 boyunda .J hne di~ 
ve 3 tane iç lastik 
400 cilt ~öför cüzdaıılarıııa nıa
ruken kap yapılması. 

Muhammen İlk 
bedeli teminatı 

108 8 10 

490 36 75 

268 50 20 14 

188 14 JO 

Yukarıd<ı cinsi ııııkları ve ıııul11ııımeıı bedelleri yazılı 
olan i~ler ayrı ayrı pazarlığa konulmuşlardır Nümune 
ve şartnameleri İ~evazım Müdiirliiğüııde göriilebilir. İs· 
tekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve hizaların
da gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile bera
ber 13.4.937 salı giiııii saat 14 Daimi Encümende bulun-· 
ıııalırlırlnr. (B I (~034) 283 

* • • 
Senelik ıııuhnnınıcıı kirası 840 lira olan Köprünün 

Kadıköy iskelesinde .lX6 boyundaki dükkan teslim tari
hinden itibaren 9:\8 veya 939 seneleri Mayıs scnuna 
kadar kiraya verilmek üzere açık arttırma gününde is· 
teklisi bulunmadığından pazarlığa çevrilmiştir. 
Şartnamesi Levazım Miidürli.iğünde görülebilir. İstekli 
olanlar (),} liralık ilk teminat makbuz veya mektubile be· 
rıtL~r IG-·t- 9.H l' Uıııa günü saat lılde Daimi Encümende. 

(B) (:l033) 282 

tstanbul Nafia Miidürlügünden 
12·4 ~.ii pazarlesı güııü saat ltl da İstanbulda Nafia Müdür

lüğünJ~ t)2.t lira keşif bedelli Pendik baktcrioloji cnstitüıü güb
relik mecra inşaatı açık eks i llıııeye konulmuştur. 

Mukavele, ekailtınc Bayuıdırlık işleri Genel, huıuıi ve fenni 
fUlnamclt:ri, proje. keşif lıülfüıaııilc· buııa ıııü,tefcı ri d i1'er evrak 
dairesinde KÖrülecektir. 

Muvakkat teminat 47 liradır. 
İııteklilcrin en az f'lOO liralık bu işe benzer ı, yaptığına dair 

xöıteı ece{ii vesika üzerine Nafia müdürlüiündcn almış olduau 
ıııülealılıitlik ve ticaret odacı ve_,ikalarilt! gelmeleri. lf>94 250 

Kanunlar. Kararnameler, Ticaret muhadeltri 

Kararname .Y 2 6149 
Holanda ile yapılan müzakereler neticesinde hazırlanarak Ha-

' riciye Vekilliginin 163-,}7 tarih ve 5183171 sayılı tezkereail~ 

ıröndcrilen ticari mübadelata a:d tcdiyatın •ureti icrasına dair 
itilafname ile buna müteallik protokol ve merbutları mektubları 

İcra Vekilleri Heyetince 17-3 37 de tetkik edilerek, 1 mart Rl7 
tarilıinden itibaren mer'iycte girmek üzere laadikli onannutlır. 

17-3 937 

il İki memleket beynir.d;>ki ticari mübadelelere müteallik 
tediyatın tanzimine dair Türkiye Cümhuriyeti ile 
Holanda Kırallığı arasında mün"akid İtilafname 

İki memleket beynindeki ticari mübadelita müteallik tcdiyatı 
tanzim elmek arzusile Holanda Hükumet ve Türk Hükumeti 5ti
dcl<i hükümlere dair aralarında ıııutaltık kalnıı,lardır. 

Madde 1.- Holanda ile Türkiye arasındaki ticari nıübadelila 
ıııii ! eallik tediyatın tanzimi. atideki maddeler ahkamına tebcan 
kliring veya hususi takaa yollarilc icra edilecektir. 

Madde 2. Holand'l menşeli olup Türkiyeye idhal edilen em· 
tiaııın ve kexıılik, bedelleri i,bu itilafname ahkamına tebean tH· 
• :ye e:.iılec~k olan ve ;JeüİZ •tm Halam!& aruiii mcn9eli olup 
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Gelecek iiç gün zarfında vuku bulacak 
MUnakasa ve Müzayedeler hakkında 

MUHTİRA -
-·-

Salı 13-4- Hl37 

d k-lübeıiııiıı tamiri (Afyon Kor) .\ · .il2 Dumlupınar anıtının ıvar ve u . • . \ ' JOO 
Adaııada 75 evin in,adı (S"yhan Vılayct~ i, '. ı82IO 40

111 
(Ml\tV) 

Madeni botroınetrt" : '1.7 11.I. • Arkıa f&nt.ılı r:z . ' . 

.\ ' 308 .. . IWO k . ı kö,e halka : 
Muıtarnba: 400 ad. - ıiyalı yağlı koıdc • · k (İıtııııbul Ko· 

2600 ad. · toka : 1.:WO ad . • keten ipliği: ı : , · 
rnutanlıtı) ,\" 307 L tulidi . (İsi. 

4.\7()0 defter. 181500 cetvel ve 14000 t• ilditı la ve 

Orman Müd ) \' 308 "Mltl k . (İııhiaı.rlar 
Hc:l ipi: 6000 k . . baş ipi: 5(Mltl k .• ıit· iııı : ., 

İdareıi) .\' 309 

Guyağı: 9200 k . (Lüleburg·aı) ,\ ' .30U kt b" . clrklrik te-ıiulı 
Yilz havluıu: -tOOO ad .• ~.altepe me c: Lıııııı ) \ ' l17- >I() 

d (T h ne evaıım · • '' altlı üstlü karyola: 10(~ a · op ·; ") \ ' 317 
Yassı ve- yuvarlak kayış (inhisarlar l ar~sı . ' . . o"ıtu'"lııırııi 

1 iıkelesınııı Makbuz tedidi: .i•)(}() cilt • Azap <apı çop 
(İıtanbul Belediye i) .\ ' 318 _ 

(.'adır : 50 ad . (İatıuıbul Orman .~1uJ. 1 ,\10 

Çarşamba 14-4-937 

. t tT ıya 8eled.) .\' 308 
Toayada 20 yat. hast. ın,aa 1 

• 
0 

• (Nafıa Vekaleti) .\ ' ,\IO 
Ziraat Mücad. Ens. tatbikat bınası ın!uı D 1 ·ı V•kil ı \' .l08 

. . . · ktör teııutı ı a u · "' ' · 
Vilayetler evı harıcınde proje d . 

2
KO çift (İ,t. Liıelt>ri Mulıa· 

L • • l k . 28() 111 • Kun ura. acıvrr uma,. · 
sebeciliği) .\~ ."l08·.10H • }08 

. t d ' l't (Ankar Nafıa M.) .\ • 
Hariciye Vek. bınasında. • 1

; • 50 ad .• l<0ınodiıı f>(l ad . • v &. 
Karyola: 50 ad. - Madem ~ez ona· . 

(Valdebaj Prevt'tltoryum) .\~ 308 . t İıt Uelt'diyeıH .\ ' :lO!l 
Kısıklı pukında elektropornp tesısa ı K. t ) \" 109 

20 k l (ja ndarına omu · • · Kundura lt'vazıını: a ~111 
\' ~) 

Kaulin kumu: 5 t. (A~kerı Fab) . · ) 
ıı.~ t ( Dizel): 24 t. inhisarlar ld.) .\ 3 H 
nıazo () . IOO b:ış (Merkez Hıfzıaılılıa Eııal.) .\~ .illl 
Kok : 50 toıı. • ''"

8 
• "'ı(I ad {Ziraat V r.ki-

Galvanizli ııaçtaıı mamul koyun hı.ııyo!lu . . . 

lcti) .\ ,\ 10 1 fü tii~ü: iti 11cl. 

M . •ıı::.ı•o k ııı.-drn)' aıı.ı: 5(MI k . - Hr;ıııc ıa 
otorııı: "·"' · ~ 

Tuµlıaııc l.evernııı .\~ ]iti 

Perşembe 15 4-1937 

v · ıa t ) x .lo~ u l k . Maliye fUU. binuı inşaatı (Balıkr:ııir ı ye ı 
ua ı eaır J ) · \02 
K • beye ııu isııleıi. (Karacabt"y Bele . . \ . 
arıc . • ' ) 'f 308 

İlk ıııel<lcp İnfa&tı (Manisa Vılaye~ı : • . . . 
Maltepe Enııt. sundurma intaatı 1 lnhısarlar Idıres~) ,\ ;Jf\9 
Diyarbekir Nüm. hut. pavyon inp tı (N f ı Velcaletl .l09 
Mahruti çadır.: 50 ad. ( lst. Orman Müd.) .\' .JOS _ 
İlk mektep, Vali evi ve menfe.ı inşaatı IS~vııı N tıa ~t•.d . ~ .~IO·:l!4 
Memleket hastahanesi içiıı mobilya · kanalızaıvon pro1esı (S::ırıısuıı 

Uelediyeıi) .\ :. 311-412 " 
Mobil a ve kırtuiye levazımı (Küt lıya Orıuan Mud. .\ :. 3!7 
K y . l' k• 12 () !!'." 000 m. kilim: 2.10011 ad . (jandarııı kom. ) 
urşun ıp ı • · ·'"· 

.\' 308 • 30H 20000 d (D lct 
Kar küreme makine1i-muht. nevi kitıt mukavva: a • v 

Dcmiryolları) ,\ ' 284·306 • .. pikc-
Patiıka : 537 ın .• ameri~an beıi; .. 1650 n~ .•• pıJa~ııalı•k bu., 

k . 2:ı 40 k (lıtanbııl Universıteaı ) .\ .MU v. ı.-pnmu . ,,... · , 
A P • . •ı50 k (Kırklareli ) .\" 312 

r . "'' . . v· ı · ti) y Jlli • M l" t - v oloınobıl IAnkara ı a ye . 0 or , e u • 

l' l . d ldız i•areti olanlar mü. zaudeye ait lir. 
• 1.Jn erın e Y1 

... • • • • ö tetir 
. "N ·,areti ilinı havı ga:r.etemı:ıın ııayuıını it ı . liaınış : o.,, 1 

. l Jilen emtianın rnübayaatı dulayısile borçlanıl-
TQı ki yeye ıdha e c~ h . t Merkez Bankasına Türk lirası 

b 1 · 1ı Türkiy~ um urıye 
ınıt nıe :ı 'li' l . kür banka dair bu ınebaliği tea· 

k · dilecek o up ıneı. • d 
olara le1vıye c . . taltvil ettikten sonra kendin ıdın e 

. - .. Holanda florınınr: f . . .. . 
vıye ifUnu . f l t namını Holanda lorııtı uzerın· 
"Nedcrlancladı Clearinıcına 1 

uu n . • ıııatlubuna kaydctle<·ekler· 
deıı kü4adc faiuiz bir buabı cauuııı 

Jir. • H l da florinine tabvili Türkiye CMınlıu-
•> T " k lıruının o an · ı 
.. - ur • rayici eıaa tutul rak ıcra o uııa· 

riycl Merkeı Baukuını• re1ını 

caktır. bl t Holanda floriniııdcn veya Türk 
3 Borç letkil eden ~1• ta bit edilmiş bulunuraa o ıneblat 

)' d r bir para 1 e es 1 d ırasın an gay 
1 

• l n en ıon rayici Qıerindcn Ho an a 
Londra piyaaaaının malum o a 

flsrinine tahvil edilecektir. 1. ı p Holaııdaya idhal edilen 
M dd 3 ı Türkiye mente 1 0 u 

a e · - .1 b çlanılmıf mebalığ Holanda florini 
emtia mibayaatı dolayısı e . or. t •t ut'e teniyc olunacaktır. 

k N d l d h Cle artınııınıı 1 u 
olara e er an ıc bl ıı. T " rk liraaı ile teabit edilmit bu· 

k'I d n nıe aı,. u 
2· Borçu te, ı e e . C "mhuriyet Merkez Bankuının Ne-

lunuraa o meblit. ~ür~ıye 'eu tebliğ edeceti en ıon Türk liraaı 
derlandıch Clearinıuıatıtuudt fl · n ·ıne tahvil edilecektir. 

ı k Holan a orı rayıcı esu tutu ara bl • Hılanda florininden veya Türk 
3- Borçu tetkil eden ~le t•:bit edilmiş bulunur iıw o meblat 

ı . d · bir para ı e e 
ırasın an ıayrı . il ünden bir rün evvellci toplan-

A l d b raasının tcııvıye ı n . . • . ınes er aın o . . -k yed rayıcı vasatı talbık olun-.f- ' k. a ıçın mu ay lıaından anı uzzı ır par . . h ·1 olunacaklar. n H l da florınıne la YI 
Ulak ıure 1 • o an h cı .ıringinıtituut, kendi kasala-M dd 4 _ t- Nederlandsc e . k 

• ~ · . . b r ·. Türkiye Cümlıurıyet Mer ez Baa-
rına tesvıye edılmış me • . 1~1·üzerinden kü,adt huabatı itiyeye 
ka11 namına Holanlla fl~rını . matlup kaydedilet'ektir. 
yeni tide görüldüğü şekılde tcvzıan 

a • Hraabı <"•mii ••llubun• yüzde ~O . d 
lı ~ Sf'rbe.t tlöYiz lıe1abının matlub~n~ y~~ e :ltl 
c . Huıuiİ bir hesabın ınallubırna yu:ı e 

·t re. N'ııııııı 19:\7, .tıliyı : 3~7:t 
L> • (' • et"' ' liUI ı J "i:•llll •A • "' • 

(anu;; n:r ) 

MÜNAKASA GAZETESi 

• 

Ticaret ve Zahire Borsası 
ıo 

MAl>l>E 

Afyon 

.. 
Araşit Y• ı 
Atpa 

.. 

ince 
: Jaı ba 

: yemlik çuvallı 
: Aııadrılu 

4 

ı it lı a lııt 
'fon 

çakal 
: kedi 

ati 

" 

.. 

.. 
" .. 
" 

: kunduz 
: porsuk 

•ıuıaar 

: tilki 
: lav-?1111 
: varşak 
: zerd eva 

Aniçf"gi ya~: 
Hadeııı : kabuklu 

" iç 
Hakla 

~lye 
Börülce 
Butday 

" 
" 
,, 

" 
Bııliı ıır 
Hurçak 
Ceviz 
Çavd:ı r 

Darı 

" Fuulye 
Fııulı k 

., 

" 
İ11ck 
irııı ik 
K phca 

Ktçikılı 
Kenevir 
Kepelı: 

Keteıı 

" 
Koza 
Kut yemi 
Merriın~k 

!\lııır 

" 
Nolıııt 

.. 
" I' anı ulı: 

Eks. yumu~ak 
yumuşak 

ekı . ıert 

sert 
ıümter 

kızılca 

ıııihlut 

iç 

beya:ı 

: a&rı 

iç toınlJUI 
İ\' ıivri 
kıtbııklıı 

tolıu ııı ıı 

tohumu 
: yaQı 

yeııi ıııalıaul 

IJeya:ı 
: ~arı 

iıp tohumu 
k a 1 bur l ıt ıı ııu' 
natiiı el yeni 

Pamuk yaxı : 
,, tohumu : 

Peynir beyu : tam yax lı 
yarım yaQlı 

y t•ı:ı: 
" " .. " 

l'eynir k•şu : yıtilı 

" 
.Ka:rıııol 

Susanı 

.. 

., yaı}ı 

'l'iftill 

" 
" .. 
" 
" 

Un 

" 
" 
" 
Yapık 

.. 
" .. 

Yulaf 

Z•ytin ya~ı 

.. .. 
" .. 

yatıuz 

yeııi uııhıul 

owlak 
arı» mal 
çenifelli 
deri 
kab:ı 

ıarı 

ekıtra ekıtra 

ekıtra 

1 inci yumufak 
,, ıert 

Anadolu 

" tabak 
: Trakya kırkım 

,. tabak 

ekıtra 

yemeklik 
: ••bunluk 

TELGRAFLAlt 9 4 937 

" 
" 

" 
" 
" 
•• 

IRO 

90 

'2J 

120 

() 75 

-/ 
15 

2 

l(i 50 

19J7 

ı 1 "S'A?iŞ LI\ ı< 

1 
Aııı: uri A:z a ıııi 

/ lhrıı~at Kllorn Kilos u 

ı Ton Kı • l'a. Kr. Pu . 

-450 
4 22 

ç 
., 
it 

" ,, 
" 

il 

ç 

h 20 

60 5 2 

4 30 

-10 

130 

1 ;'\() 

(
. ,,. 
) ... ,) 

5 7 

l(.S. 

Londra Mısır Laplata 2 ci kin. tahmili korteri 28 şi 3 p Ki t Ot 
keten tohumu ,, ,, " tonu l .i st. 7 50 f· ,, 8 15 .. . 

Anvera Arpa Lelıiıtan Şubat " 100 kı. 140 B . Fr. •• 5 97 
Liverpul Buğday Mart ,. 100 libr. IO şi 3 7 8 p . " 7 05 
Şikaro ,, Hartvintcr May11 .. Bu,cli 13» sent ,, (; 47 
Vinipek ., Manitoba ., " " 145 3 4 ,, ,, ti 7K 1 
Hamlı. İç Fınd . Giresun derhal tahmil 100 k . 1()5 R M. ,, 8.\ 89 

" ., Levan " " •• " 16-1 ,, " H..l ,\8 ı 
İtareller : ki (kilo), ad (adet), ç lçift), kr (kurut), pa (par11), fİ 

ltilııa) 1 u ıinlim) , ıt (ıterliıı), RM \Ra lıaınıuk , t' (peu 1 
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Sayfa 3 

(Suite de la 4me pa2e) 

ıce , en florin hollandais, a insi qu 'en monnaie c onsidcree comme 
base jour la cr e ance, de me me qu 'elle doit parter le nom de ce
lui qui donne l'ordre et celui du l.ı~ rıHic i:ıir ~ ~e trouvant danı; 
l' ulre p ys, ainıi <ıue toutes explications re<ıuise• pour deter 
ıniner la nature de la cre anr.e. 

Art. 9 - 1 Le Ncderlımdsdıe Cluringin lituut en l lollande 
et la Banque Centrale de la R t!publique Turque en Turquie ef· 
fe ctueront tous le payemcnta aux jours fixes pour les versements 
et par ordre ainsi que dans le cadre de l'actif du compte col· 
lect if ou du compte spccial ~usrnentionne.s . 

2 Le• payeııı enta en Tu rquie seront dfe<'lueıı par IA Bnnque 
Ct·ııtrale de la Republique Turque, au c ours du chaııge officiel 
du jour de ver•emcnt. 

Art 10 - 1- A l xportation des marchandises en Turquie 
<" Oıuıtituant dcı produits d 'origine hollandaiıe et des matii:res de 
provenance des territoires lıollandais d'outre·mcr, dont les contre
valt>urs seront payees ronformcmenl aux stipulations du preıent 
accord, ainııi qu 'fı l 'exportat ion de. marclıarıdises d'origine turque 
en Hollande les li tes marchandises seront arcompagnees d ' un 
certiricat d'oriıcine , <'n deux exempl1'ircs. conformcment aux mo· 
deles annexes au pre ent nccord . Lesdits ceıtificats eront de
livres en conformite dcs dispoıitions generales en \•igueur dans 
les deux payı respectifs, pendant toute la duree du prc.>cnt accord . 

2 - Les excmplaires (8 ) des susdits certificab seront e tam pil· 
les par la douane d 'importation du paya importateur et remis par 
ladite douane a l'etabl i seınent auquel seront effectues le ver
sements. Le Nederlandsclıe Clearinginstiluut et la Banque Cen· 
trale de la R epublique Turque sc remettront reciproquement, le 
plus tôt possiblc les exemplaires (B) estampilles des susdits cer· 
lifi°cats. 

Art. 11 - 1- r es <"oınpensationı spedaleı concernant les 
ıııarchandises d'origine turque et celles d'origine hollandaise se
ront effectuees uniqucınent conformement aux diıpositions en 
vigueur dans le1 deux payıı respcctifa. 

2 - Tous ptoduilı d ' origine turque , exceptc le raisin sec, la 
fi g uo s e ch e, la noix et la noisette, peuvent constituer objct de 
<'onıpensntion spt!cia lc nvec el~ produil hollandais . Les deux 
gouvernement. resp el'lifs '> C reservent toul droit de modifier la 
liste de ces produ its, par voie de notes a echang er eptre eux. 

.l - Tout nıarchand iııe d 'origine turquc ıl importer en Hollande 
par voie de coınpen sation spt!ciale doit depas er. en valeur, 
toute marchandises d ·origine hollandaise fı importer en Turquie, 
el lı: ırnrplu repr(·ı.entanl le .i5 pour cf'nl de la valeur totale de 
la ıııarcluındiııc iı İıııporler eıı Hollande era paye en dehors du 
sy teıııc d~· roıııperı atinrı spcciale. 1 c surplu jusqu':ı 30 pour 
ceııt era iııscrit aıı crcdit du coınptc ele la "devi,.c libren et le 
rı:slc au cr~dit du conıple c·ollectif. 

4 Les creancier , qui doiveııt ctre payes paı le debit du 
l' oıııpte ıpecinl. ıwnt autoı ise iı li<ıuider leurs creances par voie 
ele compennlion ııpeciale et en d elıors de l'ordre chronologique, 
ı·onformcınent aux ıtipulations du pre ent articlc. En ce c , le 
ııurplu mentionne danı l ' aı tiele precede nt er eleve a 45 
pour cent . 

5- Le compen tions peciale oront opereeı par l'entre· 
miııe du Nederland clıe C learinginstituut et de la Banque Cen
tı a te de la R e publique Turque, e t tout debiteur doit verser toute 
t> Ornme düe iı l 'etablhı ement de clearing d~ on pays. 

Art. 12- Lcıı deux gouvernements prendront toutes mesures 
qui leur incomberıt, cm vue d'a ujettir leur importateurs res · 
pertifs nux stipıılations du prescnt accord. 

Art. 13- Le Nederlandıche ClearingiPstituııt et la Banque 
Ceııtrale de la Republique Tıı.rquc s 'accorderont pour deterıni
ner lcs formes des moyens technique11, qui sont requiı en vue 
d 'asııırer l'application r eguliere du prcsent accord 

Art. 1 ~ - Lcs contrevaleı.ırs des produits , qui ont pour ori· 
gine l'un des pnys contract nt et qui sont expoıcı et vendus 
dan leı fo ires r:t expo itiona de l 'autre pays. eront pııyeeı par 
voie de clearing et ne seront pas a ıujettie fı I' ordre chronolo
g ique , tant quc leur i ınport tion et leur venle eronl permises, 
conformemenl aux stipulations deıı loiı du pay , ou leıdites foires 
et cxposition sont ou vertes . 

Art. 15 1 Au caa ou, iı l ' expirrtlioı:ı du delai du present 
ccord il restern un solde c rediteur auptcs de l'etablissement du 

clearing de l'un de payı t:ontradants , le importateur de l'autre 
pays <"ontinueront it verser :ıupr e. 'J de lt•ur etabliıısement de clea· 
ring, les contrevalcuu <le leurs inıportations , juıqu'iı l' mortiı· 
seıııent des c rt!anc es ıuıınentionneeı . 

2 De meme, lea contrevaleurs des ınarclıandiuı importeea 
fı a cdil continueront a e tre payees C'Onfornıement aux di JJOSİ· 
li o ns du pres enl Accord . 

3 Toute compen ation specialc qui serııit dctermin ce pen
dant la duree du pre sent A ccord mais qui ne ıerait pas comple
tee jusqu'iı son expiration , doit e tre executce selon leı ıtipula 
tionı dudit A ccord , pour la duree de six mois, iı partir de ııon 
expiration. 

Art. 16.- Au c • ou , le preunt Accord ıubira d irrigula-
riteııı , a la suite de circonıtances extraordinaires, chacun de 
pay! contractants aura droit a reclamer a proceder a de nou
veaux pourparlera, en vue de trouver un remede , et louque ces 
pourparl.ers n 'aboutiss"nt pas iı. une entente, a de noncer auui le 
present Accord, ;}I jours aprcı , ıi partir du commcncement dcı 
dib pourparlerıı . 

Lors de dcnonciation, les ınarchandises en route ainsi que 

celles qui sont embarquecs, au plus hrd, le lendeınain de la de
nonciation seront permise r eciproquemeat d'etre importcu, daı1ı 
le <'adre des stipulations de l' Accord de nonce. Seulement, leı de· 
lais ac·ceptes de cette fo çon ne doivent pas depas er le terme de 
f>O jours, et les marchand i es ıusnıeniionnes doivent ctre dedoua
nee dans le d elai de 10 jours, a partir de leur arrivee au port 
du payı import teurs. Lesditeı marclıandiııeı doivent payer t?u · 
tes les t axes dou.ınieıu qui ıont en appliratioıı lor11 de leur ım· 
porlation 

Art. 17 La duree du prcsent Accord cıt fixt'!e 
nıois et il sera miıe en via-ueur iı partir du ler Mar 
tre parl, il sera conıidea e comnıc prolonge pour le 
par un renouvellement tacite, tant tıu ' il ne s era pı 
uıı preaviı d~ deu moiı 

pour douze 
1937. D' au· 

meme delai , 

d t:nonct! par 

r ıuivre) 



E 

... 
' 

( 
lı 

in 
l 

M 

Pı 

)j 

Deuxieme Annee - No. 319 

ABONNEMENTS : 
Ville et Provincc 

3 
6 

12 

MOIS Ptra. 450 

" " 
" .. 

850 
1500 

Etranger : 12 moia Ptra. 2700 

Le No. Ptrs. S 
Pour la Publicitc a'adreucr 

it l' Adminiatration 

LUNDI 
• 

•• 
MUNAKASA 

. 
GAZETESi 

journal Quotidien des Adjudications 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudication 

A) Adjudicalions au Rabais 
Conatruction-Reparation- Trav. Publics 
Materiel de Construction-Cartograpbic 

Aeheve ment eonstruction quai du depôt eharbon 
Ortakeuy (eah. eh. L. 5) 

Construetion 2me partie ecole filles Niehantache 
Reparation chau!sees sur di !f. tr onçonı route Ada

pazar-A rifie 
Construction supplemenhire a la Maison du Vali 
Conııtruction chausse (17 km.) travaux ~l'art et de 

nivellement, conıtruetion maison d 'equipes ete. 
sur route Sactbtepe Kizil-Yokouche {aj.) (cah. 
L. 5) 

Habillement- Chaussures Tissus- Cuirs. 

Jaquelteı de cuir : 20 picces (pour sapeurıı-pom • 
piera) 

Couture de costumeı-tailleurs : 45 p:eees 
Pardessuı : 24 pieces- Casquettes : 12 pieces (pr. 

chauff eura serviceı ambulance) 

Ameublement pour Habitation et 
Burcaux-Tapisserie ete. 

Mobilier: 101 pieces (aj.). 

Tranport- Cbargement Dcchargement 

Coupe et transport de liOO cypres du ciment Ka
radjaahmet dUX ccuries du service voirie Usku 
dar. 

Provisions 
Epinards : 18 tonnes 
Orıe ou avoine : 450 tonnes 

Comltustible -Carburaııt- Huilea 

Huiles pour mach ine : 10 sortes (aj ) 

Divers 

Crachoira : 500 picceı 
Tentes coniques : 20 pieees 
Pantographes, dingraphes, compas, planimetres : 79 

picces 
Rapporteurs, decimctres, regles, ruban d'acier. ta· 

bles et planchea a dusin ete. : 326 pieces 
Barometres. hygrometres, loupes, prismes, marteaux 

de numerolage ete . : 267 pieceı 
Pieux pour tentes portativea : 117824 pieces- Po· 

teaux ld. : 140679 pieces (cah. eh. P. 285) 
Pieceı de reehange pour embarcations a moteur 

(fabrication anglaise) : 8 lots 
Raccords de manche 245 pieceı- Pneus et cham

bres a air pour camion (30 , 5) : pieces Cou
vertures en maroquin pOU! carnets de chauff eur: 
460 pieces (sep .). 

Antimoine phoıphore : 1000 kil"s (aj.). 
Anncauıı: brillanta en acier : 66000 pieeu (aj.). 
Arroseuıe de l, 5-2 tonnes 
Cuir (divenes couleurs): 2000 "piedı,,- Ruban 

pour reliure (35 mm.) : 10000 metres- Petites 
eapsules noireı: 800000 pieees (rectif avis paru 
dans No 316). 

B) Adjudications a la sureocbere 
Machine a ıcier : l pieces 

Petrole : 1128 it . a l'ccole Hahtcekcuy) 

Mode 
d'adjudicat 

Pli cacb. 

Publique 

" 

" Pli caeh. 

Publique 

Gre a gre 

Publique 

Prix 
eatimatif 

7165 -

3305 76 
6000 -

4025 55 
99889 84 

L. 22 lap. 

810 -
108 -

6284 52 

P.40lap. 

Caution. 
Provisoire 

538 

248 -
450 

302 
6245 

33 -

61 
8 10 

471 34 

51 -

1080 - 81 -Gre a gre 
Pli oach. 18000 (orie) 1350 -

Grt! iı gre 513 95 39 -

Gre a g-re 350 - 26 25 
Publique L. 60 lap. 90 -
Pli cach. 3953 296 48 

" 2645 25 193 39 

" 
1873 - 140 48 

" 56870 66 4093 54 

Gre & ve 2134 - 161 

" 490-268.50- 36.75 -
188 20,14-14.y> 

Publique 1500 - 112 50 

" 284 79 21 36 

Gre a gre 

Publique 

" P. 16 le it. 12 50 

Lieu d'adjudication et <lu 
Cahier des Charges 

Dir. Exploit. Lignes Maritimes 

Oir. Trav. Publics lstanbul 
f • Com. Perm. Vilayet Kodjaeli 
l Oir. Trav. Pub. " " 
Com. Perm. Vılayct Bingueul 
lngen. Com.Constr.Rte Transit Erzeroum 

ı Com. Perıu. Municipalitt! l~tanbul 
l Dir. Econom. " ,, 

Com. Ach. Comptab. Ecoles Ankara 

J Com. Perm. Municipalitt! l!tanbul 
l Secretariat ,, ,, 

Depart. Materiel Min. Trav . Publieg 

Com. Perm. Municipalite lstanbul 
Oir. Econom. ,, 

" 

Com. Ach. Oir. lntend . An kara 

" 

Com. Ach . Comm. lst. Findikli 

Com. Ach. lntend. lıtanbul Toı:hanc 
Com. Perm. Vilayet Manissa 
Com. Amenagement Forcts (Bolou 

Palace) Ankara 
idem 

" 

Com. Aeh. \1in. Def Nat . Ankara. 

Com. Ach. Comm. G. Surv. Douan. 

Com. Perm. Municipalite lstanbul 
Sccretariat 

" " 

Com. Aeh. D. Gen. F:ıb. Mılitaires 

Com. Acb . Min. Def. Nat. Ankara 
Munieipalite Adana 
Com. Ach. Econom. t.fonop. K.taehe 

Jours 

27-4-37 

15-4-37 
28-i-37 

15-4-37 
30-4-37 

26-4-35 
13-4-37 

~6-4-37 

:..!6-4 -37 

14-4 37 
27·4-37 

28--!-37 

15·4-37 
22-4 37 
27-:-37 

27-4-37 

'27-4 37 

14-5-37 

16-4-37 

13 4.37 

15·4-37 
15 4-37 

24·4-37 

{ 
Tahtakale, Kadioghlou Sobk N. 1:! 15-4-37 
7me Bur. E.xecutif lstanbul 

Dir. Biens Sariyer 27-4-37 

Heure 

14 

15 
15 

15 -
15 -

14 

15 -

14 

10 

14 -

15 
15 

15 -

14 -
11 
15 

15 

15 

15 

15 

14 

14 -
11 

10 

12-12 

hl 

r 
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ADMINISTRA·ı ıu~ 

Yoghourtchou Han 
1 er Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

Tclcphone: 49442 

Boite Postalc N. 1261 

Adresse Telegraphiquc : 
l•tonbul MÜNAKASA 

MEMENTO DES AOJUDICATIONS 

(Pour les troia jours suivants) 
~ 

Mardi 13 Avril 1937 

Rı"par. guPrite et murs monument Doumloupounar (C. A. Afi\)n) 
.\~ 312 

Construction 75 maisons a Adana (Vilayet Seyhane) .\' 300 
Barometrı:s metalliques : 27 p.- Toile pour havresacs : 18.210.40 

metres (O efense Nationale) .Y· 308 
lmpermeables : 400 pieees - Cuir noir : 1200 ltilos- Anneaux 

carres : 2600 p.- Boucles : 1300 pieceı- Fil de lin : 15 kiloı 
(Com. lst. Findıkli) .Y 307 

lmpression et reliure de 43700 registreı, 181500 tableaux et 14000 
brochures (Oir. Forels lstanbul) .\' 308 

Corde pour ceinture : 600() k. - Pour tCtQ : 50v0 le- Filin : 4000 
kilos (Monopoles) ,,; 309 

Petrole : 9200 kilos (Lulcbourgaz) .\' 309 
Serviettes: 4000 p. - lnstall. electr. ecole Maltepe: - lits doubles: 

100 p . (lntend. Tophane) .Y 317-316 
Courroics plate et ronde (Monopoles) .\' 317 
Reliure carne ts de reçus: 3000 p. - Constr. toiture echelle voirie 

Azapkapou (Mun. lstanbul) .\' 318 
Tentes: 50 pieces (Dir. Forets lstanbul) .\' 310 

Mercredi 14 Avril 1937 

Constr. luip. 20 lits iı Tossia (Mun. Tossia) .\' 308 
Constr. local exper. a l'lnt. Centr. Lutte Agric. (Min. Tnv. Pub.) 

,,: 310 
lnstall. projecteur en deh"'rs Maison Vilııyet (Minis. lnter.) .\' 308 
Etoffe bleu matine: 280 m. - Chaussures: 280 pa. (Compt. Lyceeı 

lat.) X 308-309 
Lits: 50 p. - Chaises longues metalliques: 50 p. - Commodes: 50 
p. - Chaises: 12 p. · ete. (Prcventorium Valpebagh) .\' 308 
Transform. au Nlin. Aff. E.tr. (Dir. Trav. Pub. Ankara) .\' 308 
lnstall. electro-pompe 11n p:ırc de Kissikli (Mun. lstanbul) .\' 309 
Matericl pr. fabric. chaussures: 20 lots (Comm. G . Gendarm ) ,!\' 309 
Kaolin: S t. (Fab. Milit.) .\' 309 
Mazout (Diezel): L4 t (Monopoles) .Y 310 
Coke: 50 t. - Veaux: 10) p. (lnst. Centr. Hygiene) .\' 310 
Baignoires pr. moutons (tôle galvani ee): 50 pr. (Min. Agric.) .\:310 

Motorine : 2500 kilos- Huile minerale : 500 kılos- Couvertureı 

Branda: 10 picces (lntendance Tophane) .\' 316 

Jeudi 15 Avril 1937 

Construction immeuble fisc Balikessir (Vılayet Balilı:esair) .\~ 302 
Adduction eau iı Karadjabey (Mun. Karadjabey) .Y 302 
Construction lere partie r cole primaire (Vilayet Manissa) .\' 308 
Construction Sounılourma a l'ınst. tabacs Maltepe (Monopoles) 

,,! 309 
Construction pavillon hôpital modele Diarbekir (Min. Trav. Publicı) 

.\' 309 
Tentes coniques: 50 pieceı (Dir. Forets lst) .\~ 308 
Construction eco1e primaire, Mai.son du Vali et ouverture.s (menfez) 

(Dir. Trav. Pub. Sivas} .,~ 310-314 
Mobilier pour hôpital regional - Projet pour canalisation (Munici· 

palite Samsoun) .\~ 311 312 
Mobilıer et article de papeterie (Dir. Forcts Kutahia) .\~ 317 
Fil 2'ris (bobines) 12.050.000 metres - K!lims : 2300 picceı (Comm. 

G. Gendarmerie) .Y 309-31 8 
Maehine pour enlever la neige Papier (diH. qunlites)- Cartons 

de couleurs : '.20000 pieces (Chemins de Fer Etat .\~ 284-306 
Batiste : 5 70 metres arnericainc : 1650 metru- Etoffes pour cou· 

vertures. pyjamas, piquc ete.- Coton : 2340 kiloı (Universit~ 
lstanbul) ,,! 309 

Orge : 250 kilos (Kirklareli) .\' 31~ 
* Moteur clectrique - Etuve- Automobile (Vil. Ankara) ,\". 316 

* Les aaterisqueı indiquent une vente par voie de surenchere. 

N. 8.- Leı Nos indiques en regard du articles sont ceux du 
journal dana lequel l'aviı a paru. 

Lois, Oecrets lois, Traites de Commerce 

Accord conclu entre la Republique de Turquie 
et le Royaume de Hollande en vue de regler les 

payements relatifs aux echanges commerciaux 
entre les deux paya respectifı. 

(Suite) 
Art. 8 - Les deux etabli1Sements de clearing ae mettnnt r 

ciproquement au courant des veraements effeı:tues, au jour 
jour. Toute declaration y relative, doil mentionner la ıomme v• 

(Lire la suite en 3me pare) 

imtiyaz ıahibi ve yazı işleri 
Direktörü: lamail Girit 

Basıldıiı yer: ARTUN Bası; 
Galat11 Billur sokak No. 1 


