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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin Kuruş 

3 A YLIGI ~50 
ö ,, 850 

12 n 1500 
Ecnebı memleketler ıçın 

12 aylığı 2700 

Sayısı S kuruş 
Reami makbuz bedeli olma· 
yan tediyat makbül deiildir. 

- - -- - -

BU GCNKCJ 

Münakasaıar ve Müzayedeler 

LiSTESi 

a) Münaka-.alar 

1 - Erzak, Zahire. Et, ~ ebze v. s. 

- Süt: 1500 k.· yoğurt: 1000 k .• ıspanak: 12500 ~6-4 37 14.15 

k. (Vize) i . ·I M .. d ) 30-4-37 15 
Tuzlaların tatlı su ihtiyacı . (Ankara nhı.:; · u · -
Bnkla: 1300 k .- bezelye: 1125 k • fiğ: JOOO k. 

(Lüleburgaz Devlet Çiftliı?i) 19 4
•
37 16 -

) 17-4-37 10 
Kuru ot: 66 ton (Lüleburgaz 

2 · T · t N f0 icıleri, Malzeme, Harita - inşaat, amıra , a ı~ "' 

3 

Kağızman kasab.na 4 km .den su i~~l~ ve tevzii ' 
(malzemesile beraber) (Kars Valılığı) 12-5-37 15 

Cild hast! inşaatı (Erzurum Valilıği) 3-5-37 15 -
Kayseri-Maraş-Eloğlu yolunda ~ ad. betonarme 

köprüsü inşaatı. (Nafıa Vekaleti) . • 30-4-37 16 
180 m. raf yapılması. (temdid) (Adlıye Veka:} 17-4-37 10 -
Musiki ögret. okulunda tamirat (Ankara Musı· 

ki Öğretmen Okulu) 26·4 37 15 -

Elektrik·Havagazı·Kalorifer tesisat ve Malzemesi 
------

Yalova Kaymakam kona~ının elektrik ve kalo-
rifer tesisatının tamiri. (İstanbul Belediyesi) 16-4 37 14 -

Dinamo ve otomat kömürleri tDevlet Demiryol.) 28-5-'.n 15.30 

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

Kundura köselesi: 10 ton,-vakctesi: 8 ton 

{jandarma Satınalaıa Komisyoııundan) 

S Nakliyat- Boşaltma - Yükletme v. s. 

30·4-37 15 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

43000 tuzun nakli. (Çamaltı ve Foça tuzlalarından) 
(inhisarlar ldareıi) 29-4-37 15 - 1 

6 Kereste - Tahta v. s. 

Kontrıplilk (1250X2050): 650 ad. (Devi. Demiryol.) 29·4-37 10-

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

1500 ton mazutun münakasnıı tehır edilmiştir. 

(Deniz Levazım) 
Benzizt: 16-1800 it. (Baş Vekii. Levazım Müd) 27.4.37 15 -
Odun: 100 t. (temdid) (Lülcburıaz) 17-4-37 11 -

,_8 - Müteferrik 

T ı.k b . 6 ad (Lüleburgaz Devlet Çift.) a ı a ara ası. · 
19-4-37 --

b) Müzayedeler 

_ 1- Müteferrik: 

H d k 300 k (lıtanbul Belediyesi} wr a urşun: · 
16·4-37 14 -

a) M Q NA K A S A L A R 
-

1 
!rzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Vize Askeri Satınalma Komisyonundan: 

l - Demirköyün 1500 kilo ıütü 1000 kilo yoğurdu, Vizenin 

125()() kilo ıspanağı. 
1 

kt 
2- ihıalesi açık eksiltme ile Vizede yapı a

688
ca l~r. d 

,ı, 400 ana"'ın ıra ır. 3- Süt, yoKurdun tutarı , ısp 6 d 31 r 
4- lıpanaj"an ilk teminatı 52, süt yoğur u~ _ .. ıra. 
5- Üçünün ihaleleri 26-nisan-937 pazarteaı gunu ıaat l.t, lSde 

l'apılacaktır. . · 
6 Ş t l . d lere heraün Vıze ııatınalma komıs· - ar •amo erı arzu e en • 

Yonunda 2~5aterılmekledır. 

ÇARŞAMBA 

•• 

'GAZla:T ESI 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

Ankara İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 

Başmüdürlüğümüze bağlı olan tuzlanın 937 mali senesi tatlı 
ı su ihtiyaclarının temini ayrı ayrı aleni pazarlığa konulmuştur. 
Pazarlık ve kırma 30-4-937 tarihinde saat l5te mahalleri tuzla 
memurluklarında yapılacaktır. İsteklilerin şeraiti ve muhammen 
bedellerini ve teminat miktarlarını anlamak için tuz fen şubemize 
veya tuzla idarelerine müracaatları ilan olunur. 

Lüleburgaz Devlet Çiftliği Satınala komisyonundan: 

Devlet Çiftliği ihtiyacı için tohumluk evsafını haiz olmak 
üzere onar kuruŞ muhammen kıymetli 1300 kilo bakla 
ve 1 l 25 kilo bezelye ile 8 kuruş muhammen kıymetle 
3000 kilo fiğ ıalınacağından isteklilerin yüzde 7 ,5 pey 
akçalan ile 19 4-937 günü saat 16 da Lüleburgaz mal 
müdürlüğünde komisyona müracaatları 

Luleburgaz Tüm Satınalma Komisyonundan: 

Tümen birlikleri için 66 ton kuru ot açık eksiltme 
ile alınacaktır. Eksiltmesi l 7.4.937 saat tO da dır. Mu
hammen bedeli 1650 lira ilk teminat 124 liradır. İstek· 
liler sartnameyi görmek üzere her gün ve eksiltm ~ye iş· 
tirak için belli ~ün ue saatta teminatları ve kanuni ve
sikalarile Lüleburgaz Tümen satmalma komisyonur.da 
bt.lunmaları. 

2 
inşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

Kars Valiliğinden: 

Kağızman kasabasında 4 metre mesafedeki pınardan 
font borularla isale ve tevzi edilecek içme suyu inşaatı 
21685.97 lira bedeli keşifle kapalı zarf usulile 45 giin 
müddetle münakas~ya konulmuştur. 

1 - İhale 12·5·37 tarihine müsadif çarşamba gunu 
saat 15 de Kars Vilayeti Encümenince yapılacaktır. 

2- İnşaat bir kül halinde münakasaya konulduğu gi· 
bi inşaat yerinde buru ve malzeme teslimi ve boru keşif 
ime:alat icrası işleri de ayrıca mevkii münakasadadır. Her 
üç şıkka yapılacak teklif kabul edilecek yalnız bu şıkla
rın intıhabı hususunda Encümen muhtar kalacaktır. 

3- İnşaatın heyeti umumiyesinin keşfi 2 t 685.97 lira 
olup teminatı 1626.44 liradır. Boru ve malzeme teslimi 
işi keşfi 8913.96 lira olup teminatı 668.54 liradır. 

4- Boru keşfi ve imalatın icraaı işinin keşfi 12772.01 
lira olup teminatı 957,90 liradır. 

İnşaatın istinat ettiği keşif, tahlili fiat, planlar, müna· 
kasa ve fenni şartname, Bayındırlık işleri genel şartna
mesi 100 kuruş mukabilinde Kars Nafıa Müdürlüğünden 
verilecektir. 

5- İstekli olanlar teklif mektublarile teminat mak
buzlarını ehliyet vesikalarını ve Ticaret Odası kayid va
rakalarını mühürlü bir zarfa koyarak yukarıda yazılı sa· 
atten bir saat evveline kadar Encümen Reisliğine mak
buz mukabilinde vermeleri ve teklif mektublarında bütün 
inşaat evrakını okuyup kabul ettiklerini yazmaları lazım-

dır. 

Nafia Vekaletinden: 

Maraş vilayetinde Kayseri-Maraş ve Maraş-Eloğlu yol
larında yapılacak betonarme Alikayağ, Suçatı, Tekir ve 
Aksu köprüleri inşaatının yeni ketif tutarı olan 180,500 
lira bedelle ve kapalı zarf usulil• eksiltmesi 30-4-937 
cuma günü saat 16 da Nafıa vekaleti şose ve köprüler 
reisliği eksiltme komisyon~ odasında yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 
903 kuruş mukabHinde şose ve köprüler reisliğinden ve· 
rilecektir. 

Muvakkat teminat t0,275 liradır. 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin müteahhitlik il 

vesikasını ibraz ve bir taahhütte en az 100000 liralık 
köprü ve buna benzer inşaatı iyi Llir surette yaptığını 1 

ispat etmeleri meşruttur. j 
Teklif mektublarını 30·4-937 cuma günü saat 15 e ka

dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

l 
1 

Adliye Vekaletinden: 

Yenişehirde temyiz mahkeme&i binası bodrum katında 

14 Nisan t 937 

iDAREHANE: 
Yoğurtcu han, J ci kat 

No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İdarehanemizde görüşülur 

Telegr. : ist. MÜNAKASA 
Telefon : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

yapılacak olan 180 metre raf hakkında yapılan açık ek
siltme neticesinde son verilen fiat haddı layıkla görülme· 
diğinden 2490 sayılı kanunun 43 üncü maddesi mucibin· 
ce ihale günü olan 7-4-37 tarihinden itibaren IO gün 

uzatılarak eksiltme 17-4 37 gününe müsadif cumartesi gü
nü saat 10 a talik edilmiştir. 

1- Eksiltme 17-4-37 tarihine müsadif cumartesi gü· 
nü saat tO da vekalet levazım müdürlüğü odasında top
lanan komisyon tarafından yapılacaktır. 

2- Rafların tahmin edilen bedeli 971 lira 42 kuruş· 
t'Jr. Muvakkat teminat 73 liradır. 

İsteklilerin şartnamede yazılı vesikaları ve teminat 
mektub veyahud makbuzlarile birlikte eksiltme günü ve 
saatinde komisyona baş vurmaları ve şartnameyi görmek 
ve fazla tafsilat almak için hu gün saat 9 dan 17 ye 
kadar levazım müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Erzurum Valiliğinden: 

1 - 3 mayıs 937 pazartesi günü saat l 5 te Erzurum 
vilayeti daimi encümen odasında 57230,89 kuruş keşif 
bedelli cild ve zühreviye hastahanesi inşaatının kapalı 
zarf usulile ihalesi yapılacaktır. 

2- Bu işe a:d keşif evrakile diğer teferrüatı Ankara 
İstanbul, Erzurum Nafıa Müdürlüklerinde görülebilir. 

3- Muvakkat teminat miktarı 4l 12 liradır. 
4 - İstekliler Nafıa Vekaletinden aldıkları ehliyet ve· 

sikasile 937 senesine mnhsus ticaret vesikasını ihtiva et· 
mek şartile iki bin dört yüz doksan sayılı arttırma ve 

eksiltme kanununun 38 inci maddesindeki sarahat daire
sindeki tanzim edecekleri teklif mektublarını 3 Mayıs 937 
pazartesi saat t 4 de kadar vilayet Daimi encümen riya· 
setine vermeleri şarttır. Postadaki gecikmesi kabul edil· 
em ez. 

Müzik Öğretmen Okulu Direktörlüğünden: 

t -Ankara müzik öğretmen okulunda yapılacak ta
mirat açık eksiltme ile yapılacaktır. Keşif bedeli 690 lira 
85 kuruştur. 

2-Pazarlık 26·4·937 tarihine rastlayan pazartesi günü 
saat 15 de okullar sağışmanlığından teşekkül eden ko 
misyonda yapılacaktır. 

3-İsteklilerin yüzde 7,5 güven paralarile tayin olu· 
nan gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

4-Keşif projesini görmek isteyenler müzik öğretmen 

okulu direktörlüğüne baş vurmaları. 

3 
Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme umum 
Müdürlüğünden: 

Muhammen bedeli 3173 lira olan dinamo ve otomat 
kömürleri 28·5·937 perşembe günü saat 15,30 da lrapalı 
zarf usulile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenler 234.23 liralık muvakkat te· 
mınat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazete
nin 7 ·5·936 gün 4297 numaralı nushasında intişar etmiş 
olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini 
aynı ıaat 14.30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daire
sinden, Haydarpaşada Tesellüm ve sevk Şefliğinden da· 
ğıtılmaktadır. 

• • ılı 

Yalova Kayın. konağının elektrik ve kalorifer tesisa· 
tı tamir edilecektir. Bak: lstanbul Beled. İlanlarına. 

4 
Mensucat - Elbise· Kundura-Çamaşır v.s. 

istaııbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 
Miktarı Cinsi Tahmin bedeli İJk teminat 

Lira Lira 

10000 Kundura köselesi 16200 1215 
8000 » vaketesi 16400 1230 

t-Parası vekiller heyeti kararile 937 bütçesinden ve· 
rilmek üzere miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yuka· 



! 

Sayfa 2 

rıda yazılı iki kalem kundura mahemesi kapalı zarfla sa· 
tın a!ınacaktır. 

2-Eksiltrne 30 nisan 937 cuma günü saat 15 de Ge· 
dikpaşada Jandarma di!<imeyi binasındaki Janda!'ma sa
tınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

5 
Nakliyat: Boşaltma ·Yükletme ve s. 

• • • 
Tuz naklivesi: Bak İnhisarlar İdaresi ilanlarına. 

6 
Kereste, tahta ve saire 

Devlet Oemiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

Muhammen bedeli 1686 lira olan muhtelif kalınlıkta l250X 2050 
eb'adında 650 aded kontrıplak 29 4.937 perşembe günü uat IOda 
Haydarpaşada gar bina11 dahilindeki Konıiıyon tarafından açık 
eksiltme ile satın alın~caktır. 

Bu işe girm~k istiyenlerin 126 lira 45 kuruşluk muvakkat te. 
nıinat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte ekailtme iÜnü 
uatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. Bu işe aid 4art· 
nameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

7 
lienzin - Makine yağlan Mahrukat 

. 
ve saıre 

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

Deniz Levazım Satınalma Komisyan:mdan: 

26 nisan 937 tarihinde kapalı zarfa alınacağı gazete
lerle ilin edilen 1500 tou mazotun münakasası, görülen 
lüzum üzerine tehir edilmiştir. 

Başvekalet Daire ve Levazım Müdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: 1.600 ila 1.800 litre benzin. 
2 İhale, açık eksiltme suretile yapılacaktır. 
3- Tahmin edilen bedeli 432 liradır. 
4- Eksiltme 27-4-37 salı giinü saat 15 de başvekalet 

levazım müdürlüğündeki eksiltme komisyonunda yapıla

lacaktır. 
5- Muvakkat teminat akçası 32 lira 25 kuruştur. 

Eksiltmeye girecekler, eksiltmeden evvel bu parayı mali
ye merkez muhasebeciliği veznesine yatırarak alacakları 
makbuz ile birlikte komisyona müracaat edeceklerdir. 

6 - Eksiltme şartnamesi levazım müdürlüğünde görü
tebilir. 

Lüleburgaz Tümen Satınalma Komisyonundan: 

Tümen birlikleri için 100 ton odun açık eksiltme ile 
alınacaktır. Eksiltmesi 17-4-37 saat 11 dedir. Muhammen 
bedeli 1500 lira ilk teminatı 113 liradır. 

8 
't\üteferrik 

Devlet Çiftliği Satınalma Komisyonundan: 
Devlet çiftliği için şartnamesi mucibince yaptırumasına 

lüzum görülen altı talika arabası 19-4-937 gunu ikinci 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartnamesi çiftlikte, mal 
müdürlüğünde ve belediyededir. 

b) M Ü Z A Y E D E L E R 

1 
Müteferrik 

. "'• 
Beyoğlu 19 cu mektepte bulunan 300 lr. hurda kurtun 

satılacaktır. Bak: İstanbul Belediyesi ilanlarına. 

,------------------------------·----...... , Bilumum Müteahhit ve Tiiccarların 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 

Münakasa ve Müzayede ilanlarını, günü gününe, top
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MÜNAKASA 
GAZETESİn nde bulabilirsiniz. O, sizin en lüzümlü 
Rehberiniz dir. Menfaatınız ic-.bı hemen abone kay
dediliniı ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel.: 49442 

~------------------------..... -' 

' . 

MONAKASA GAZETESi 

·j~hisarlar U. Müdürlüğünde~ 
1- İdaremizin Çamaltı Tuzlasından veya Foça am· 

barından ,artnamesi mucibince; Karadeniz, Akdeniz, Ada
lar ve MarmRra denizi sahillerinde ve İstanbulda kain 
tuz ambarlarına "43,000,, ton tuzun nakli pazarhk usuliy· 
le eksiltmeye konulmuştur. 

2- Pazarlık 29-4 937 tarihine rastlayan perşembe gü
nü saat 15te Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şartname'er parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alinabilir. 

4- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 
te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen Alım 

. Komisyor;una gelmeleri ilin olunur. "2076,, 290 1 -l 

• • • 
1- Yaprak tütün bakım 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 16 da Kabataşta Levazım ve mübayaat şube

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

şubeden alınabilir. · 
4- İsteklilerın pazarlık ıçın tayin edilen gün ve saat· 

te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko· 
misyona gelmeleri ilan olunur. (2001) 277 3-3 

~STANB~ÜL BELEDİYESİ iLANLARi] 
----- ---·-------

Beyoğlu 19 uncu mektepte bulunan 
300 kilo hurda kurşun (bir kilosu 

Muhammen İlk 
bedeli teminatı 

20 kuruşa) 60 4,50 
Yalova Kaymakam konağının elek· 
trik ve kalorifer tesisatının tamiri 27 4 ,85 20,61 

Yukarda cinsi mıktan ve muhammen bedelleri yazılı 
olan işler ayrı ayrı pzarlığa konulmuşlardır. Şartnamesi 
Encümen kaleminde görülebilir. İstekliler 2490 nu· 
maralı ~anunda yazılı vesika ve hızasında gösterilen ilk te· 
minat makbuz veya mektubile beraber 16·4·937 Cuma günü 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(İ) (2077) 291 

Kanunlar. Kararnameler, Ticaret muhadeltri 

İki memleket beynindeki ticari mübadelelere müteallik 
tediyatın tanzimine dair Türkiye Cümhuriyeti ile 
Holanda Kırallığı arasında mün.akid İtilafname 

(Dünkü nüshadan devam) 

M"dde 6.- l· İki memleket arasındaki ticari mübadelattan 
mütevellid olup Holanda ihracatçıluının Türkidedeki mümessil
lerine borçlandıkları masraflar ve komiayonlar ile Türk ihracat· 
çılarının Holandaki mümeaaillerine borçlandıkları mu raflar °' e 
komiıyonlar, teamülita uygun ve iktıaaden ••yanı kabul oldukça 
klirioı yolu ile tesviye olunacaktır. 

2- Bu mebalitin mahiyet ve aureti iıtimalini ve hakikaten 
yukarıda zikri ieçen muraf ve kumüıyonlar bedellerini teşkil 

edip etme-iiklerini her iki müeueae tahkik \"e tetkik etmek hak
kını muhafaza ederler. 

Madde 7.- Nederlandsch Clearingatituut ile Türkiye Cümhu· 
riyet Merkez Bankası i4bu itilifname ahkamına muvafık her te
diyeyi kabul etmeti taahhild eylerler. İki müeHese kabullerini 
biç bir zaman, i'bu itilafnamede muaarrah olmayan bir takım 
4artlara tabi tutamıyacaklardır. 

Madde 8.- Her iki klirini müeaaeseıi teslimatı vakıadan 

yekdiğerini haberdar edeceklerdir. Teslimatı vakıadan her biri 
için Holanda florini üzerinden meblat. matlub esasen hangi pa· 
ra üzerinden ihdu edilmit İH o para üzerinden kezalik meblağ, 
emir •erenin ismi, diter memleketteki lehdarın iami, matlubun 
hüviyetini teabite medar olacak me,ruhatı muktaziye ihbarname· 
de muaarrah bulunacaktır. 

Madde 9. - J. Nederlandıch Clearinıinıtituut tarafından Ho· 
landada ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Baukası tarafından Tur· 
kiyede al:ıcaklılara icra edilecek tediyat, teslimatın zamanı vu· 
kuu aıraaı ve mevzuubahis cami veya huıuıi heaabın mevcuda· 
tı hududu dahilinde icra edilecektir. 

2- Türkiyedeki tediyat Türkiye Cümhııriyet Merkez Banka· 
ııoın tediye günündeki reami kambiyo rayici eaaı tutularak icra 
olunacaktır. 

Madde 10.- 1- Holanda menteli emtianın ve kezalik bedelle· 
ri i'bu itilifname ahkamına tebaan tesviye olunacak Holanda 
deniz a,ırı araziıi men,eli emtianın Türkiyeye ve Türkiye men· 
'e'li emtianın Holandaya ihracında, i'bu itilifnameye merbut nü· 
munelere tevfikan mallara nüabateyn bir men'e şehadetnamesi 
terfik olunacaktır. Bu şehadetnameler i'b u itilafname m~r'i ol· 
dutu müddetçe iki memleketten her birinde cari umumi hüküm· 
lere tebaan ita kılı nacaktır. 

2- Bu tehadetnamelerin (B nüahaları idhalitçı memleketin 
ıümrüğü tarafından ithalatı tasdikan dımialanacak ve teslimatın 
icra edileceti müeaaeseye bu gümrük deliletile teslim olunacak
tır. Nederlandach Clearinginatituut ile Türkiye Cümhuriyet Mer· 

- --~~-.~·_.!_ .. ,.,,.:-.... ~ -
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kez: Bankas;ı, şehadetna:nelerin usulüne tevfikan damgalanmı' 
(B) nüshahırını mümkün olduğu kadar aürat'e birbirlerine gön
dereceklerdir. 

Madde 11.- 1- Türkiye men4eli emtia ile Holanda men,eli 
emtiaya aid huausi takas muameleleri ancak iki memleketten 
her birinde mer'i ahkama tcbean icra edilebilecektir. 

2- Kuru üzüm, kuru incir, ceviz ve fındık müsteann olmak 
üzere Türk menşeli mahsulat Holanda mahaulitile huauai takaa 
muamelatına mevzu teşkil edebilirler. Nota teatisi auretile iki 
Hükumet bu mahsulata aid listeyi tadil etmek hakkını muhafaza 
ederler. 

3- Türkiye menşeli olup Holandaya husuai takas tariki ile her 
idhal edilecek mal, Holanda menşeli olarak Türkiyeye idhal edi· 
lecek mala kıymetçe faik olmak şart olup Holandaya idhal edi· 
lecek malın kıymeti mecmuasının yüzde 35 ini mümeaail bir faz· 
la hususi takas ıiatemi haricinde tesviye olunacaktır. Yüzde 30 a 
kadar fazla, Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasının ".erbHt 
döviz,, hesabına matlub kaydedilec~k ve üıt tarafı he .. bı oamiin 
matlubuna geçirilecektir. 

4- Hususi hesabın zimmeti ile tesviye olunacak matlubatın aa· 
hipleri matlublarını, işbu madde ahkamına tebaan huauai takas 
muameleleri yolu ile zaman sırası haricinde tasfiye etmej'e Hlihi· 
yeltar olacaklar ve bu takdirde mukaddem fıkrada mevzuubahiı 

fazla yüzde 45 e iblağ olun-ıcaktır. 
5- Hususi takat muamelatının tesviyeai Nederlandach Clea· 

ringinıtituul \'e Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası vasıtaaile 

icra edilecek olup borçlu, borcu teşkil eden meblağı kendi mem· 
leketi kliring müessesesine yalırmağa mecburdur. 

Medde 12 - İşbu itilifname ahkamına kendi idhalitçılarını 
tabi kılmak için iki Hükumetten her ~iri, uhdesine iaabet eden 
tedbirleri ittilıaz edecektir. 

Resmi Gazete: tarih 5 Nisan 1937, aayı: 3572 

(devamı var) 

. 
PiYASA HABERLERİ 

Beş senelik 
Fener programı 

Fenerler idare.sinin hükumetçe satın alınması için şirket mü· 
messillerile Maliye Vekaleti arasında devam eden müzakereler 
neticelenmi' ve iki taraf arasında tam bir anlaşma hasıl olmu~ 
tur. 

Şirketin Paristeki merkezinden yakıada aalahiyetli murahhas
lar gelecek ve salış mukavelesi Ankarada iktısat Vekaleti ile 
murahhular arasında imzalanacaktır. Eıaaen evvelce 'irket ta• 
rafından sabillerimizd e bizzat yapılan fenerlerin in,aatı iki aene· 

den beri Tahlitiye İduesine devreJilcniştir. Şirket yalnız inıaatı 
biten fenerleri tealim alarak idare etmektedir. 

Sahillerimizde şirket tarafından itletilen fenerlerin adedi 120 
kadardır. Bütün bu tesisat satın alındıktan aonra önümüzdeki 
haziran başından itibaren Tahlisiye İdareai tarafından işletilmeye 
başlanecaktır. 

Tahlisiye U. Müdürlüğü yeniden sahillerimizde in'a edilecek 
fenerler için 5 aenelik bir program hazırla:nıştır. Proırama iÖre 
bu müddet zarfında sahillerimizde 30 dan fazla fener inşa edile. 
cektir. Bilhassa programın bu seneki kıamında. Karadeniz ve 
Çanakkale Boğazları için ikişer fener yapılması kararla,tırılmı'· 

tır. Bundan be4ka yine Çanakkale Boğazının muhtelif noktala· 
rına sis düdükleri yerleştirilec~ktir. 

Çöp İşi 

Belediye İatanbul çöplerinin muayyen iıkelelelerde mavnalara 
yükletilmesi ve bu mavnaların motörlere bağlanarak lıtanbuldan 
çok uzaklara götürülerek denize dökülmesini i'ini bir müteahhi· 
de vermeğe karar vermiştir. 

Diğer taraftan Adalardaki çöpler de Adalar aahillerinden de· 
nize <lökülmiyecektir. Bu suretle Adalıların rahatça denize gir· 
meleri temin edilecektir. Ada çöpleri de yine bir müteahhide 
verilerek uzaklara taşıttırılac aktır. 

Çöpleriu mavnalara yükleneceği iakelelerden çöplerin etrafa 
dökülmemesi için bu iakelelerin Üzerleri kapanacaktır. 

Sınayi Mülkiyet 

Sınai mülkiyet hakkındaki mevzuatımız: pek eaki olması do· 
layııiyle-gayrikanuuni rekabet, resim ve modeller, ticaret iln· 
vanlım ve saire gibi sınai mülkiyet hukuku aahasında tatbiki 
zaruri hiç bir kaydi ihtiva eylemektedir. Bu nokaanlıtı telifi 
m.ıiuadile evvelce bir kanun layibaaı hazırlanmı,, hatta Büyük 
Millet Meclisinin bazı encümenlerinden de geçm i,ti. Fakat devresi 
zarfında Meclis heyeti umumiyeainden geçmeditinden layiha hü· 
kümden sakıt olmuştur. Bu aebebledir ki, evvelki layiha üzerin· 
de bazı tacilit yapan ve yeni hükümler illve eden ıtyrı bir proje 
hazırlanmaktadır. 

Sınai mülkiyet hakları, projede, ihtira beratlarına, markalara 
aınai resim ve sinema filimlerine mütealik haklar olarak taV1if 
edilmektedir. Bu haklar, ancak, kanunda iÖ•terilen etkil ve 
merasimin ifaaile iktisab edilecektir. Diğer tarafdan sınai mülki· 
yet hakları, hububat, şarab' yağ, meyva iİbi zirai mahaullerle 
ticaret aahaaına aevk edilen madeni ve tabii mahsullere de ka· 
bili tatbik olacaktır. 

Projede ihtira beratbrı, ıınai resim ve moddeller, .. nai ve 
ticari markalar, ticaret ünvanla,ı, k#yid ve teaçil hakkında bir 
çok maddeler ve hükümler vardır. 

Projede Türkiye ve ecnebi meml.,ketler arma ve alimetlerine 
ve gerek hükümete aid werek kanunen himaye rören müeaseıeler 
ve teşkilatla Kızılay, kızılhaç ve Lana mümasil hayır Hmiyetleri 
tarafından kullanılan alamet ve işaretlere ilk nazarda iefrlk edile· 
miyecek . şekilde ve bir yanlışlığa mahal verecek dereeede benzi· 
yen resim ve modellerle, umumi auyiş. edeb ve ablika Dlurayır 
görülenlerin teaçil olunamıyacağına dair de ayrı hüküm vudır 

• 
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Gelecek üç gün zarfında vuku bulacak 
Münakasa ve Müzayedeler hakkında 

__ _ _ MUHTİRA 
- 1 ._., 

Perşembe 15 4-1937 

. . t (Balıkesir Vilayeti) .Y 302 
Balıkeair Maliye tub. bınuı ınşaa 1 l d ) . 302 
Karaca beye su isaleıi. (Karacabey .Be e 3o8 \ 
lık mektep in,aatı (Manisa Vilayeltı) :v~ 1 ı·d ") \' 309 

. tı 1 nhısar ar areıı . 
Maltepe Enıt. sundurma ınşaa . (N f Vekaleti) 309 

h t Yon ınşaatı a ıa 
Diyarbekir Nüm. as · pav M"d) \' 308 
Mahruti çadır.: 50 ad. (fıt. Or~an u(S. · ' Nafıa Müd.) 310-314 

. V l' . enfeı ınşaatı ıvas 
ilk mektep, a ı evı v~ .~ b' l • kanalizuyon projesi (Samsun 

Memleket hastahane1ı ıçın mo 1 ya 

Belediye.i) .Y 311·412 Kütahya Orman Müd.) .\'. 3 ! 7 
Mobilya ve kırtasiye levazımı ·i· . 2..10()0 ad (Jandarma kom. ) 
Kurşun iplik: 12,050.000 m. kı ım· ' 

Y 308 • 309 kitıt mukavva: 20000 ad. (Devlet K~r-küreme makinesi·muht. nevi 

Demiryolları) .\' 284·~ bezi· 1650 m .• pijamalık bez, pik~ 
Patiıka: 537 m. · amerı~an '.. . 't · ) \' :-\09 

k . 2340 k. (lstanbul Unıversı eıı . • v . ı.·pamu . 
312 Arpa: 250 k. (Kırklareli) .\' . • f \' 316 

• M t" t"v otomobil (Ankara Vılaye ı) . o or, e u , . . . \' 
318 

Tel kafeı: h97 m2 (inhisarlar ~darebıı)l .N fa Mu"d) \' 319 
b. · t (lstan u a ı · · Ni,antaş kız mekte 1 ınşaa ı . • ' ) y. 319 

Vali kona11rı inşaatı (Bin göl vılayetı L. ) No 319 
• d (T h ne evazım · · Tükürük hokkası: 500 a • op 8 

19 Çelik halka: 66000 ad. (MMV J No. 3 

Cuma 16-4-1937 

e1uh tamiri· janoarma şeb . telefon 
Feriköy mezarlığı yolun~ 60 ad. (lst. Belediyeti) ,\: 317 • 310 

malzemesi· 4 ayaklı mata. 

-3ıı v·ı· f)\'304 
Sivaıta ilk okul infa&h (Sıva.• ı ~>:_e \. · . 

314 A d' 'lk okul İnfaatı. (lçel vılaye ı) .\ 
oamnr ı ı . atı (Ankara valiliği) .\'~ 310. 

Marinoı banyosu ınşa . elekt tesiutı (lst. komutanlığı) 
1.tihkim tab. kıflasının tamır ve . 

.\~ 409-310 . 11 d (Pendik Bakter. Enat.) .\' 310 
Dahili telefon teaıaatı. 3 ~ . (Kırklareli Tüm) No. 312 

2 lonluk F or1~ k~~yo~:~ori:er· tesisatı dahiliye vck. periola ve 
Ankara kız ıseaının O 311 

kulübe inşaata (Nafıa ~ekile~~ ~J~n3~ar~a komutan) No. 309-312 
Kilim 4000 'ld. karyola. _l~O ~ 

1 
• d • Gümüş kumu: 10 ton (Aı· 

Batta:ıiyc: 151 aded · K~lım ~ a · 
keri fabrikalar) No. 30~312 · . N 309 

2 t l k kamyonet: 1 ad. (İnhi1&rlar ldareaı) o. 
De:: umotörü yedı:k parçaları: 8 kalem (Gümrük Muhaf. Kom.) 

.\: 319 

Cumartesi 17-4-937 

Beyaz bez: 10-12000 m. (Harta Gen. Direkt.) .\! 311 

Pijamalık bez: 25000 m. (MMV) .\'. 317 k • F b) \ :. 320 
Cam tozu: 500 k .• Klorat dö potas: 1000 k. (Aı erı a . . 
Parke taşı: 10000 ad. (İzmit Beled.) X 320 . 
Baltae1kide heli intaatı (Babaeski Beled.) .\~ 318 

* Önlerinde yıldız işareti olanlar müzaye.d.eye aittir. 
ayısını ıöıterir · Hamiş : "No.,, İf&reti ilim havi ıazetemızın ı 

İstanbul Borsası 

Çekler 
- - - - 13 4- 1937 

--~~2~~~~~---
Paraıar ·-----

Alıt 

1 Sterlin 622, 
l Dolar 123,-

20 Franıız Fr. 109,-
20 Liret 120, · 
20 Belcika Fr. 80,--
20 Drahmi 18, -
20 lıveçre Fr. 565,-
20 Len 20, -

l Florin 63,-
20 Çek kronu 70,-

Avuıturea Sl. 21 ,-
Mark 25, 
Zloti 20,-
Penıü 21,-

20 Lev 12,-
20 Dinar 48,-

Ruble 30,-
l.veç kuronu 30, 

1 Tor:ı altını 1041, -
1 Banknot Os.247,-

Satıf 
622,-
126,-
113,-
125 -
84,-
22. 

575, -
23, -
66.-
75, -
23, -
28,-
25,50 
24, -
14, 
52, -
52,-

- 32, -
1042. -
248,-

Alıt 

London 620, 
Nev York 0.79285 
Pariı 17,725 
Milin o 15,0686 

Brüklel 4,7043 

Atina 88,2875 

Cenevre 3,4750 

Sof va 64,2075 
Amıterdam 1,4475 

Pr•i 22,6975 

Vivaaa 4,2342 

Madrid 11,4375 

Beri in l,OOD'l 

Varşova 4,1760 

Budapett 3,998.3 

Bükr•t 108,2658 

Belgrad 34,67 
Yokohama 2,7775 

Moıkova 24,64 

Stokholm 3, 1434 

~ punto ufak harlla~ 
[ iıinıar~:,u;~:!'.mi (~m , J 
~ Münahıı a Cnıctes~ 

Satıt 
620,75 

0,7905 
17,2075 
15,0140 
4,6950 

88,43 
3,47 

64,4012 
1,4440 

22,6730 
4,2265 

11,4482 
1,9660 
4, 1666 
4,0050 

108,09 
34,6275 

2,7740 
24,69 

3,1434 

MÜNAKASA GAZETESi 

Ticaret ve Zahire Borsası 
13 - 4 - 1937 

MADDE 

Afyon 
,, 

Araşit yağı 

Arpa 

" 

ince 
: kaba 

: yemlik çuvallı 
: Anadolu 

Av derisi : çakal ad 

" 
: kedi 

" 
: kunduz 

" : porsuk 

" 
: 11anıar 

il : tilki 
: tavıan 

,. : varşak 

" 
: zerdeva 

Ayçiçeti yat : 
Badem : kabuklu 

" : iç 
Bakla 
Bezelye 

Börülce 
Buğday 

" 
" 
" ,, 
" 
" 

Bula ur 
Burçak 
Ceviz 
Çavdar 
Darı 

" Fasulye 
Fındık 

" 
" 

Haıhaş 

" İpek 
İrmik 
Kaplıca 

Keçi kıh 
Kenevir 
Kepek 
Keten 

" Koza 
Kut yemi 
Mercimek 
Mııır 

" Nohut 

" 
n 

: Ekı. yumuşak 
: yumuıak 
ekı. ıert 

ıert 

ıümter 

kızılca 
mahlut 

: k. 

beyaz 
: ıarı 

iç tombul 
iç ıivri 
kabuklu 

: tohumu 
: yaiı 

tohumu 
: yatı 

yeni mahıul 

beyaz 
: ıarı 
: iıp. tohumu 
: kalburlanmıt 
: natürel yeni 

Pamuk 
Pamuk yatı : 

,, tohumu: 
Peynir beyaz : tam yatlı 

,, " : yarım yatlı 
" " : yaj'ıız 

Peynir kaşer : yatlı 
,, " yatıız 

Razmol 
Susam yeni mahıul 

" yatı 
Tiftik otlak 

" 
ana mal 

" çengelli 
,, : deri 

" 
: kaba 

" 
: ıarı 

Un ekıtra ekıtra 

,, ekstra 

i l 

" 
" 
" ,, 
n 

" ,, 

" 
1 inci yumutak 

,, " ıert 
Yapak : Anadolu 

,, ,, tabak 

• : Trakya kırkım 

• " tabak 
Yulaf 
Zeytin yatı ekıtra 

" " : yemeklik 

" " : aabunluk 

ithalat 

Ton 

152 

460 

1 50 
30 

1 50 
o 75 

15 
60 

139 

15 

6 

o 75 

13 

85 

1 50 

15 25 
47 

TELGRAFLAR 13 4 937 

1 

SATIŞ LAt< 

Aıgari ı Aumt 
ihracat Kiloıu Kiloıu 

Ton Kr· Pa. 1 Kr. Pa. 

200 
4 28 5 

ç 235 250 
n 

• 1500 1600 

" 
" 2550 4000 
,, 460 1700 
a 22 24 

1065 2500 
ç 

6 17 6 35 

4 33 5 5 

7 20 

33 38 

4 37 4 39 

25 31 

101 

20 

IC.S. 

Londra Mısır Laplata 2 ci kln. tahmili korteri 28 ti p Ki 3 99 
• keten tohumu ,, ,, ,, tonu 13 ıt. 5 f• ,, 8 08 

Anvera Arpa Lehiıtan Şubat " 100 ki . 139 B. Fr. ,, 5 92 
Liverpul Butday Mart ,, 100 libr. IO ti l l 4 p. " 6 90 
Şikaio ,, Hartvinter May11 n Buıeli 137 ıent ,, 6 39 
Vinipek ,, Manitoba ,, " " 142 1 4 " ,, 6 63 
Hamb. lç Fınd. Giresun derhal tahmil 100 k. 165 R M. ,, 83 85 

,, " Levan ,, " ,, • 165 ,, ,, 83 85 

imtiyaz Nlhibi ve yazı itleri 
Direktörü: lımail Girit 

Baııldıiı yer :. ARTUN Baıımevi 1 
Galat• Billür ıokak No. 10 1 

ltaretler : ki (kilo), ad (adet), ç (çift), kr (kurut), pa (para), ti 
(tilin), ıa (santim), ıt (ıterlio), RM lRayhımark), p (pea· 
ai), B. Fr (Belcika frank), t (ton). 

Sayla 3 

(Suite de la 4me paıeJ 

delai fixe, la difference, en deviıe libre, pour le compte suımen· 
tionne 

Art. 5 - Au cas oü, leı Firmes hollandaises conclueront les 
contrab, danı le cadre des principes de la compensation specia· 
le, scront appliquees les diıpoıitions relatives aux permis d 'im· 
portation enoueoı danı l' article .ı. il est egalement entendu que, 
danı ce cas, la contreval~ur deı importation ıuımentionnees ıe· 
ront enticrement reıervceı, afin de faire face aux termeı a 
payer. 

il elt entendu au11i que, lu payementl concernant lea opera· 
tionı de compenıation ıpeciale ıeront effectueı par l'entreıniıe 
de la Banque Centrale de la Republique Turque et du Nederlanıch 
Clearinginllituut. Ces deux etabli11emonh determineront, d un 
commun accord, leı modeı techniqucs a appliqucr a ce sujet. 

Art. 8- Comme il eıt enviaage dans leı articles 4 et 5 du 
preıent protocole, IH marchandiıes turques, qui ıeront conside
reea COrnme baae pour leı V•ntes a etre effectuees d irectemeot 
par le gouvernement Turc et pour leı compensationı speciales 
a etre effectueı par les Firmeı hollandaiıes susmentionnees. de 
de meme qu' il doit y etre compris egalement opium. qui sera 
fourni a la Regie deı lndes Neerlanrlaiseı mohair, coton. vin , 
boiuonı alcooliqueı, marbre et toutea autres marchandiıes d 'o· 
rigine turque, i condition que la qualification supplementaire 
pour leur importation en Hollande soit confirmee par les deux 
gouvernements reapectifs. 

il elt egalement entendu que, les marchandiıes ci·haut indi· 
quee1 pourront etre importee1 par voie de clearing ou de com
penaatioo ıpeciale non envisagea danı le present protocole, juı· 
qu'a la concluıion deı contrata ıuımentionnes et pour des quan· 
titeı depauant celles qui sont requiseı , ~n vue de couvrir leı 
veraemenll annuels provenant du chef des contrata. 

Art. 7 - l- Quant ou ble, le Gouvernemcnt Turc s' engage iı 

retenir, chaque annee, une quantite de ble pour suffire a faire 
face aux terme.. des engagemenls, qui sont sur le point d 'etre 
executeı , ainıi que compenıationı speciıtles envisagees danıı l'ar· 
ticle precedent. 

2 - Au cas oiı, la production du l>le en Turquie sera infe· 
rieure de 50 pour cent a la moyenne des cinq dernieres anneeı, 

par su ite de ıecherease ou d' autres inlemperieı imprevisibles, les 
deux partiea contractantes ıe metteront immediatement d 'accord, 
pour le remplac-er par d'autres produits turcs enviaages dans le 
paragraphe 4, et elleı en determineront les prix . 

3 - Au cas oiı , le Gou vernement Turc ne ıera pas en etat 
de fournir Jea quantiteı de ble destinees aux interesseı ou aux 
acheteuu hollandais dcıigncs par eux, ou de renplacer le blc par 
d'autrea produits ıimilaires envisages dans le prccedent paragra· 
phe, il ı'eniage il mettre a la diıposltion dea intereases, au ter· 
me convenu, la diffcrence qui en resulterait, sous forme de de· 
viıe libre 

4- Le. bleı destine• aux intere11eı hollandais ıeront livres 
fob lıtanboul , et leur prix fob lıtanboul ne doit pas depa11er la 
moyenne des prix coteı aux marche ci·apres, pour lea bleı de la 
meme qualite : 

Marche de Rotterdam {cif) 
Marche de Liverpool (cif) 
Marche d'axport a latanbul (f~b) 

5- Toutefoiı, la moyenne ainıi determinee ne doit jamaiı 
exccder le cinq pour cent de la mo:,o enne deı marches de Rot· 
terdam et de Liv~rpool pluı cette moyenne 

6- Leı dates eiı les hollandais intereases aeront obl iifes de 
prendre en livraiıon le1 ıuıdits bleı aux interesses par le Gou· 
vernement Turc, seront fixcı danı les contrats a conclure 

7- Le type deı eontrats de vente, qui seront acceptes, ainai 
que lea detailı techniquea deı livraiıonı , el entre autres, le 
mode de ıolulion de touı differendı, qui s urııiraient au ıujet de 
la qualite dea bleı livreı el qui pourraient auHi influer sur leı 

prix , Hront determineı dana }es contrata a conclure entre les AU· 

torites turqueı et lea intereaıes hollandaiı 
8- Leı diıpoıitionı du preıent protocole resteront en vi· 

ıueur juıqu 'a l'amorti11ement complet des versementl annuels 
enviaaie• danı lea contrata . 

Le preıent protocole a ete dreue a Ankara, le 27 Fevrier 1937 

(Journal Officiel date le 5 Avril 1935 du No. 3572 
FiN 

lndustrie - Finances - Commerce 

Un proKramme quinquennal pour les phares 

Lea neıociationı pour le rach.ıt des pharea par l'E tat viennent 
d'aboutir. DH deteiues de la Societe arriveront de Paris pour 
•İgner a Ankara la convention du rachat. Autrefoiı , la construc· 
tion de phareı etait a11uree par la Societe. Elle fut ulte r ieure
ment confiee au service de aauvet•i~ en mer et la Societ e ıe 
contentait d'adminiıtrer les phares conıtruits. Elle en adminiıtre 

actuellement 120. Le service de aauvetage lui sera ıubstilue a 
dater du 1 er juin. il s'est trace un proıramme quiquinna) pour 
leı nouveaux phares a construire, au nombre d' une trentaine. 
Cette annee, 2 ıeront eleveı sur les r ivea de la mer Noire et 2 
a TchanakkaJe, dH sireneı qui retentiront en temps de brouil · 
lard seront inıtalleea il. Tchanakkale, et ftur divera poinll du 
Detroit. 

Les formaliteı douaniereı dans les trains venant d 'Europe 

On ae ıouvient que 1011 du dernier voyage d'etudea entre· 
priı par le miniıtre d~ı douanea et monopolea, M. Ali Rana, 
juıqu 'a la frontiere de la Thrllce, la priıe de certainH de~ure; 
av ait ete decidee pour empccher que des retardı . ıe1 pfro ut'.~en 

d'E ıe font pluı a a ron ı ere, danı l'arrivee deı trainı urope ne 
. ,,_ • ·ı l 'ont franchie et en coura de route. 

maıı aprc:ı qu ı ı · l 
CellH du s. o. E. ıe font, pour ne pas deranier eı voya· 

ıeuu, au moment oiı il s 'approche d ' lstanbul afin que ceux·ci 
ıoie at deja reveilleı . 

Lea trainı ne reıteron\ que 20 minutes a la frontie re pour 
lea formaliteı policiereı . 

• 
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:. 1 · ı Tableau Synoptique des Adjudications MEMENTO DES ADJUOICATIONS 

E 

... 
J 

( 
lı 

in 
l 

1 • 
ln 

M 

p 

v 

Co 

Objet de r adjudication 

A) Adjudications au Rabais 
:onstruction-Reparation- Trav. Publics 
V1ateriel de Construction -Cartographie • 

1 Adduction eau iı Ka~lıızman (4 km. - avec tuyaux 
1 en fonte) et construetion y relatives (eah. eh. 

L. l). 
Construction hôpital maladies venerienncs a Erze· 

roum . 
Construetion 4 ponts en ueton arme s route Kai's · 

seri-Maraclıe-F.loglou (calı. eh. P. 9v3). 
Reparation a faire :ıu conservaloire d' Ankara 
Construetıon 180 met res d'etageres dans le eous· 

so\ du tribunal de eassation (aj ). 

Elcctricite·Gaz-Chlluffage Cectral 
(lnstallation et Ma.Criel) 

Mode 
d'adjudicat 

Pli cach. 

" 

n 

Publique 

" 

:harbons de dynamo et d'automale Pli eaclı. 

Reparation installation chauffage eentrale et elee· Gre a gre 
tricite Konak du Kaymakamat Yalova 

Habillement- Chaussures Tissus- Cuirs. 

Cuir pour chaussures : 10000 kilos- V achette ld.: Pli cach. 
8000 kilos 

Tranport - Chargement Dechargement 

Transport de 4301.0 t"nnes de sd des sal:n;:s Çam
alti et Foça İl dıfferents points de la cô t t ı...e 

I' Asie-Mineure. • 

Comltustiblc - Carburant- Huiles 

Benzine: 1600-1800 litres 
Bois : 100 tonneı (aj.). 
L'adju..Jication relative aux 15011 tonnes de muout 

a ete ajournee. 

Boiı de Constı-uction 
Planches Poteaux, ete. 

Contre plaques (1250 X 2050) : 650 pieee:ıı 

Provisions 
Foin ıec : 66 tonneı (aj.). 
Feve~ : 1300 kiloı Petits pois: 1125 kilos (pour 

ferme d'Etat). 
Lait : 1500- Yoghourd : 1000- E.pinards : 12500 k. 
Approvisionnement en eau douce <lcı salines de la 

Oireetion Generale tpour 1937) 

Divers 

Voitureı (talika): 6 piece ı (pour fe~me Etat) 

B) Adjudications a la surenchere 
Deehets de plomb: 300 kilos (a la l9me eeole 

Beyoghlou) 

• 

Gre iı gre 

Publique 
,, 

Publiq~e 

Publique 

" 

., 
Gre a gr~ 

Publique 

Gre a gre 

Prix Caution. 
eatimatif Provisoire 

21685 97 1626 44 

57230 89 4112 -

180500 10275 -

690 85 
Y7l 42 73 

3173 - 234 23 

274 85 20 61 

32600 - 2445 -

432 - 32 23 
1500 - 113 

1686 - 126 45 

1650 - 124 
P. 10 le k. 

400 et 688 52 et 31 

60 - 4 50 

Lieu d'adjudieation et du 
Jours 

Cahicr des Chargeıı 

Com. Perm. Vihyet Karı 12-5-37 

ı Com. Pcrm. Vilayet Erzeroum 3.5.:37 
l Dir. Trav. Pub. Ankara-lstanbul·Erzcıoum 
Presid . Ponts et Chaussees Min. 30-4 37 

Travaux Publies. 
Oir. Conservatoire Ankara 26-4-37 

Economat Min . Justice 17-4-37 

J Ad. Gen. Ch. Fer Etat Ankara 28·5 37 
\ Oep. Mater. Anlı.. . Chef Exı:ed . H.pacha 

ı Com. Perm. Municipalite lstanbul 16 4 37 
1 Secretariat ,, ,, 

Com. Ach . Gendarm. Guedikpaeha 

Com. Ach Econom. Monop K.tache 

Ecor.omat Presidenee Conseil 
Com. Aeh . Divııion Lulebourgaz 
Com. Aeh. lntend. Marine K paehll 

1 Com. Expl. Cb. Fer Etat Haydarpaclıa 

Com. Aeh . Division Lulebourgaz 
Oir. Biens Lult!bourgu 

Com. Aeh . Militaire Vize 
Dir. Gen. Monopoles Ankara 

Dir. Biens Lulebourgaz 

1 Com. Perm. Municipalite lstanbul 
l Secretariat ,, ,, 

30-4-37 

27 4-37 
17 4-37 

29-4-37. 

17-4-37 
19-4-37 

26 4-37 
30-4-37 

19-4-37 

16-4-37 

Heure 

-ı 

15 

15 -

16 -

rı 
15 
10 

15 301 

J4 -

15 

ıs 

15 
11 

lıl -

10-
16 

14,15 
15 -

(Pour les troiı jours suivants) 

Jeudi 15 Avril 1937 

Construction immeuble fise Balikessir (Vilayet Balilcesiir) .\' 302 
Adduclion enu iı Karadiabey (Mun. Karadiabey) .\~ 302 
Construction lerc partic ecole rrimaire (Vilayet Manissa) .\' 308 
Construction Soundourına iı l'inst. tabacs Maltep~ (Monopoles) 

.\~ 309 
Construction pavillon hôpital modele Diarbckir (Min. Trav. Publies) 

.\'. 309 
Tenles eoııiques: 50 pieces (Dir. Forets lst} .\' 308 
Construction cco'e primnire, Maison du Vali et ouvertures (menfez) 

(Dir. Trav. Pub. Sivas) .\' 310-314 
Mobilier pour hôpital regional - Projet pour canalısation (Munici· 

palite Sanısoun) .\: 311 312 
Mobilier et article de papetcrie (Dır. Forets Kutahin) .\~ 317 
Fil gris (bobines) 12.05tl.000 metres - Ktlims : 2300 pieces (Comm. 

G Gendarmerie) .\: 309-308 
Maehinc pour enlever la neige Papier (diff. qualites)- Cartons 

de couleurs : 20000 pieces (Clıemins de Fer Etat .\' 284-306 
Batiste: 5 70 metres americaine : 1650 metres- Etoffes pour cou· 

verLres. pyjamas, piquc ete.- Coton: 2340 kilos (Universitô 
lstanbul) .\': 309 

Orge : :!50 kilos (Kirklarcli) .\' 312 
* Moteur clectrique Etuve- Automobile (Vil. Ankara) .\' 316 

Toile aıctallique: 697 m2 tMonopolcs) ,\' 318 
Constr. eeole filles Nicbantaclıc (Trav. Pub. Istanbul) .\' 319 
Constr. maison Vali (Vılayet Bingueul) .\' 319 
Cra.choirs: 500 p. (lnt end. Topham) .\: 319 
Anneaux en aeier: 66000 p. (Defensc Nationale} .\' 319 

Vendredi 16 Avril 1937 

Reparation fondamentale rue eimetiete Ferikeuy-Materiel de tele
phone pour reseau gendarmerie- Tables iı 4 pieds : 60 pieces 
(Munieipalite lstanbul) .\' 317-310-311 

Construction ecole primaire iı Sivas (Vilayet Sivas) .\' 304 
Reparation et installation clectrique caserne bataillon fortif. (Comm. 

lst. Findikli) X 309-310 
lnstall. teleplı. iotcr. : 11 pieces (lnst. Bacter. Pendıl{) .\' 310 
Camions For<l (2 t.): 3 pieces (Kirklarelı) .\' 312 
lnıtall . chauf. centr. Lycee jeuncs filles Ankara - Construction gue 

rite et pergola Ministl:re lnterieur (Ministere Travaux Publies) 
.\' 310-311 

Kilims : 4000 pieces- Lits : 190 pieces Comm. G. Gendarmerie 
.\' (309 - 312 

Couverturcs: 151 pieces- Kilims: 51 pieces-Sable d'argcnt: 10 
tonnes (Fabrique Militaire) .\' 305-312 

Camionnelte (2 t.) (Monopoles) .\' 309 
Construction bains pour Merinos (Vilayet Ankara) .\' 310 
Con~truetion eeole primaire Anamour (Vilayet ltehel) .\' 314 

Pieces de reclıan2'es pr. embare. moteur: 8 p. (Surv. Douan.) .\' 319 
Samedi 17 Avril 1937 

Toile hlanche pr. cartes 10-12000 m. (Serv. Cartographie) .\' 311 
Toile pr. pyiamıı: 25000 m. (Defense Nationale) .\' 317 
Poudre de verre; 500 k. • Chlorate de potasse: 1000 k. (Fab. Mı· 

litaire) ,\' 320 
Paves: 10000 p. (Mun. lzmidt) .\' 320 
Constr. vespasiennes iı Babaeski (Mun. Babaeski) .\' 318 

* Les aaterisqueı indiquent une venle par voie de aurenchere. 

N. B.- Lea Nos indiques en regard deı articles sont ccux du 
journal dans lequel l'aviı a paru. 

Lois, Decrets 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 pays respectifs. 

(Suite) 

La determination de \'un des susdita modes de transfert, qui 

14 _ sera accepte, eıt laisse aux contrals qui seront concluı entre 
les Autoriteı lurqueı et les hollandaiı interesaeı. 

Art. 4 - En vue de faire face aux termes des presents con· 
trata, le gouvernement turc s'engage a effectuer dea ventes di· 
rectement su; les marchcs Hollandaiı. D'autre part le gouverne
ment hollandais auui s' ena-aııe iı arcorder, sanı rcserve, leı per· 
miı d'importation necessaires pour executcr leı susditeı ventea. 

Les deux gouverr.emenh se sont mis d'accord, pour que lea 
contrevaleura des venteı soient depassees aupreı du Neder
landsch Clearingstituut. Les 30 pour cent de CH montants se· 
ront mia a la libre dilposition de la Banque Centrale de la Re
publique Turque, et le 70 pout cent seront portes a un compte 
intitule "Operationı et Versements". 

Au cas oü, l'actif du compte "Operationı et Verıementsn ne 
suffit pas a executer entierement le versement annuel, dü a une 
firme hollandaise, le gouvernement Turc s'engage a veraer au 

(Lire la suite en 3me pare) 
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