
ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye 

3 AYLIGI 

Kuruş 

450 
850 

1500 
6 

12 
,, 
Pi 

Ecnebi memleketler için 
12 aylığı 2700 

Sayısı 5 kuruş 
Resmi makbuz bedeli olma· 
yan tediyat makbul de2'ildir . 

Yıl: l Sayı: 27 t 

İÇİNDEKİLER: 

a) Münakasalar 

- Erzak, Zahire, Et, Sebze v · s. 

Ekmeklik un: 300 ton (Çorlu) 1-3-37 16 -
Yataklık kuru ot: 4000 k. (Tophane L~vazım) 16-2-37 15,30 
Kırıkkale için sebze: 6 kalem (temdid) (Ankar 

L ) 
4-3-37 ye kadar 

evazım 

•• 

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

--·~-

ÇARŞAMBA 

mukabilinde satın alınabilir. ,Beher kilo un için muhammen be· 
~el 13 kuruş 50 santimdir. ilk teminat 3037 lira 50 kuruştur. 
ihalesi 1-3-937 pazartesi günü ıaat 16 dadır. İstekliler belli gün 
ve saatte 2490 sayılı kanunun 3 ve 3 üncü maddelerindeki bel. 
gelerile birlikte Çorluda Kor satınalma komiı}'Onuna müracaatla-
rı. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

İDAREHANE· 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İdarehanemizde görüşülur 

Telegr.: İst. MÜNAKASA 
Telefon : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

1 O Şubat 1937 

3-lfaçlar, Klinik ve İspençiyari alat: 

Havzayı Fahmiye Sağlık Teşkilatı Başhekimliğinden: 

Zonguldak ~avzayı Fahmiye Sağlık teşkilatı komisyonu tara· 
~::~a1~;ç~k eksı.lt~eye konulan 4999 liralık eczayı tıbbiyenin iha

. 3! tarıhı.nde saat 15le Zonguldakta Sağlık komisyonu 
~1a.rafın1dan ıcra edılmek üzere tarihi mezkura kadar uzatıldığı 
ı an o unur. 

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

Aıker konağı için 4000 kilo yataklık kuru ot 16-2-937 uh 
günü saat 15,30 da Tophane satınalma komisyonunda pazarlıkla 

alınacaktır. ihale günü teslim şartile alınacak olan yataklık kuru 
ot için isteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

14-Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Satınalma Komisyonun~:n: 
İzmir sergi sarayı için bir proje müsabakası 

· · B ı d' ') 5-3-37ye kad. 
açılmıştır. lzmır e e ıyesı 

Dikili-Ayvalı yolunun yapısı (İzmir ~ali~i~.in~en) 1-3-37 11 -
Muğla-Köyceğiz yolunda Namnam koprusunun 

betonarme ayak ve üst yapı inşaatı (Muğla Na· 
fıa Müd.) 5.3.37 15 -

. 1- ~ırıkkale Askeri Sanallar mektebi ihtiyacı için ekıiltme

sı I~ gun uzatılan aşağıda cins, miktar ve tutarlarile muvakkat 
te~ınatları yazılı 6 ~a.lem sebzeye eksiltme günfi istekli çıkma· 
dıgından 4-3-937 tarıhıne kadar bir ay zarfında pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

2- ~ebzele,in şartnamesi komisyonda parasız görülür. 

Muhtelif elektrik Malzemeleri 
Tahmin edile~ bedeli 3500 lira olan yuk d 'kt · · 
l 

arı a mı arı ve cınsı 
yazı ı malzeme Askeri Fabrikalar Umum M··d- l"ğ" 

k 
. u ur u u satınalma 

omısyonunca 26-2-937 tarihinde cuma günü saat 14 d k k 
'it ·1 'h 1 d' e açı e -sı me ı e ı a e e ılecektir. Şartname parasız olarak k · 

3 - İlaçlar, Klinik ve ispençiyari ahit, Hastane levazımı 
. 3 isteklileri? kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesika ve te-

mınat makbuzlarıle pazarlığı yapılmak üzere yukarda yazılı tari-
he ka_dar herııün levazım amirliği aatınalma komisyonuna gel
melerı. 

d 
·1· T l' l · omıs1 on· 

an verı ır. a ıp erın muvakkat teminat olan 262 lira 50 kuruş 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindekı' "kl • _ vesaı e mez-
kut gun saatte komisyona muracaatları. 

4999 liralık eczayi tıbbiye. (Zonguldak Havzai 

Fahmiye Sağlık Teş.) 
16-2-37 ıs Lira Kr!J. 

18 38 5--Mensucat · Elbise · Kund ç ura- amaşır v.s. 
4 Elektrik·Havagazı·Kalorifer tesisat ve Malzemesi _ 

Cinsi 
Patates 
Prasa 
Lahana 
İspanak 
Kereviz 
Kuru so· 
ğan 

Kilo 
3500 
2500 
2000 
2500 

11 25 
9 ()() 

18 75 

Lira 
245 
150 
120 
250 lstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

5 

6 

Muhte!if elektrik malzemesi (Askeri Fabrikalar) 26-2-37 14 - 400 4 20 56 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 3500 13 12 175 

1-3-37 15 
2 m, eninde patiska: 2100 m. (Devlet Bnr.ım 

Evi Şubesi.) 
Tire çorap: 3140 çift (Tophane Levazım) 2-3-37 l ı 30 . 

2-lnşaat- Tamirat·Naiıa işleri veMalzemesi-Harita 

Aıkeri tıbbiye okurları için 3140 çift tire çorap 2 
Mar~ 937 salı günü saat 14,30 da Tophanede Satınalma 
komı~yonund.a açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 
9~2 lıra~ır. il~ teminat 70 lira 65 _kuruştur. Şartname ve 
n~mun~sı komısyonda görülebilir. isteklilerin-kanuni ve· 

1 sıkalarıyle beraber belli saatte Komisyona gelmeleri. 

Kereste - Tahta v. s. 

G
.. en evleri için Kozan kazası uruıuu·-· oçm k . 
dan kesilmek üzere 2042 m. çam erestcsı 
(Seyhan Vilayeti) 

26-2-37 15 

. İzmir Belediyesinden· 
lzmir Enternasyonal 1' uarınaa y .. .., .. _w __ ' _ 

proje müsabakası açılmıştır. Yapılacak projeler martın beşıne ' 
kadar Belediye Başmühendisliğine verilecektir. Şartnamesini gör· 

Devlet Bası'tıevi Direktörlüğünden: 

Nev'i Miktarı yüzde 7,5 muv. tem. Tahmini fiat 
Metre Lira Lira 

....., ....... ·-- • • ntl\I\ 
zıh patiska açık eksiltmeye konuıwu:ı~-·· 151.20 2016 

7 - Mahrukat, Benzin, Makine yagları v, s. 
mek için Başmühendisliğe müracaat edilmesi. \ günü sut 15 te Basımevinde yapılacaktır. 

İsteklilerin eksiltme çağından önce pey akçelerlni Basımevi 
veznesine yatırmaları lazımdır. Şartname Basımevi Fen Memur
luğundan alınacaktır. 

Benzin: 15 ton.- Dizel mayi mahruk· 1000 

ton. (Deniz Levazım) 
26·2-37 14 - 15 

8 - Müteferrik 

Paşabnhçe fabrikası arazisinde ?ulun~n. tug~a
ların çıkuılması, temizlenmesı ve ıstıf edıl· 
mesi. (İnhisarlar İdaresi) 

Motopomp ve teferrüatı: 1 ad. (Devlet Basım· 
evi Direktörlüğü) 

Yangın tulumbası: 5 ad. (Edremit Tüm. Kom.) 

27-2-37 11 -

19-2·37 15 -
19·2-37 11 -

l-3-37 15.30 Baskül: 12 tane 5 er yüz ve 3 tane 1000 kilo 
çeker 15 tane baskül. tist. Komutanlığı} 

Beyaz ve kahve rengi muşamba: 230 m.- Lino-
leum: 1900 m. (Devlet Oemiryolları) 

4-3 37 15 -
ı-3-37 15 -

26·2-37 14 -Şasi kamyon, 1 ad. (Akhisar ilbaylığı) 
Eyer takımı; 19 ad. (İnanlı Aygır deposu) 
Caz malzemesi: 5 kalem. dst. Jandarma Ko· 

mutanlığı) 

b) Müzayedeler 

ı - Müteferrik: 

Kurban deri barsaklan. (T • H. K. Mudanya 

Şubesinden) 
Kurban derileri (T. H. K· Tekirdağ Şub.) 
Kurban derileri (T. H. K. Sıvas Şubesinden) 

17-2-37 15 -

16-2-37 15 -
21-2-37 
15-2-37 -

a) MÜ AKASALAR 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Çorlu Kor Satrnalma Komisyonundan: 

"hf acı için 300 ton ekmeklik un 
Edirne garp hudut kıtaatı 1 ıy . t l' t h il · 

kt 
U taksitlerı ve es ıma ma a erı 

kapalı zarf usulile almaca ır. n . t nbul Ankara levazım 
hususi şartı rda yazılıdır. Şartnamesı ısEad' ' v· T k" d ğ 

1 
d ırne, ıze, e ır a , 

amirlikleri satınalma komisyon arın. 3 larında 2 lira 10 kuruş 
Burgaz, Kırklareli satınalma komısyon 

Muğla Nafıa Müdürlüğünden: 

l- Eksiltmeye konulan iş: Muğla-Köyceğiz yolu üzerinde 
ayak temelleri mevcut Namnam köprüsü betonarme ayak ve üst 

yapı inşaatıdır. 
Keşif bedeli 18.500 liradır. 
2- Eksiltme 5.3.937 tarihinde cuma günü saat 15 te Muğla 

Nafıa Müdürlüğü binuında Komisyon tarafından kapalı zarf usu-

lile yapılacaktır. 
3- Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak Muğ· 

la Nafıa Müdürlüğünden görülebilir. 
..ı Eksiltmeye girebilmek için iıteklil:nin 1387,50 liralık te· 

minat vermesi ve Reımi Gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan 
talimatnameye tevfikan Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhiJlik 

vesikası ibraz etmesi lazımdır. 
isteklilerin teklif ırıektublarını ikinci maddede yazılı saatten 

bir saat evvel' ne kadar Komiıyon Reilliğine makbuz mukabilin-

de vermeleri muktazidir. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

İımir İli Daimi Encümeninden: 

Kapalı eksiltmeye konulan iş 
Keşif tutarı 
Bu işe aid şartname ve evraklaa 
aşağıya yazılmıştır 

İstekliler 

Dikili - Ayvalı yolunun yapısı 
25987 lira 39 kuruş 

A Eksiltne şartnamesi 
B - Mukavele prolesi 
E-Bayındırlık işleri genel 

şartnamesi 
O - Fenni şartname 
C-Keşif 

Bu fartname ve evrakı İı.tnir 
Ankara-İstanbul Bayındırlık 
Direktörlükleı'inde görüp in
celiyebilirler. 

6·Kereste, tahta ve saire 

Seyhan Vilayetinden: 

Göçmen evleri için muktazi olup şartnamesi veçhile Kozan 
kazasının Çam e iği, Beypınar ve diğer yedi orman maktaların
dan kat ve imal ile Kozan nakil ve teslim edilmek üzerf\ 40453 
lira muhammen bedelli 2042 metro mikab çam kerestesi iUbatın 
26ncı cuma günü saat 15 te Seyhan Vilayet Hükümel konağın· 
daki Komisyonca ihale edilmek üzere kapalı zarfla eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

İsteklilerin şartnameyi görmek ve izahat almak üzere Anka· 
rada İskan Umum Müdürlüğüne, İstanbul ve Adana İskan Müdür
lüklerine müracaatleri ilan olunur. 

7 --Mahrukat Benzin - Makine yağlan ve saire 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan. 

Tahmin edilen bedeli 5325 lira olan 15 ton kalın ben
zin, 26 Şubat 937 tarihine rastlayan cuma günü saat 15 
te kapalı zarf usulile alınacaktır. Muvakkat teminah 399 
lira 38 kuruş olup şartnamesi komisyonda her gün para
sız verilir. 

ısteklilerin 2490 sayılı kanuna tevfikan tanzim edecek-
leri kapalı teklif mektublarını belli gün ve saatten bir 
saat evveline kadar Kasımpaşa bulunan komisyon Baş· 
kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 

• * • 

İzmir İli Daimi Encümeninde 

Tahmin edilen bedeli 52500 lira olan 1000 ton dizel 
mayi mahruku ?.6 şubat 937 tarihine rastlayan cuma gü-

Eksiltmenin yapılacağı yer, 
tarih, ıün ve saati 

Eksiltmdye girebilmek için 
gereken belgeler 

l mart 1937 pazartesi saat 

1 
1 l de kapalı zarf usulili 
937 takvim yılı için Bayın-

dırlık Bakanlığından alınmış 

müteahhidlik ve Ticaret Od'l· 

nü saat 14 te kapalı zarf usulile alınacaktır. 
Muvakkat teminatı 3875 lira olup şartnamesi komis· 

yonda 263 kuruş mukabilinde her gün verilir. 
İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tan

zim edecekleri kapalı teklif mektublarını 25 Şubat 937 
perşembe günü saat t 3 e kadar Kasımpaşada bulunan 
komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri 
ve bu saatten sonra verilecek mektubların kabul edilrni-

sı belgeleri 
Muvakkat teminat miktarı : 1950 liradir. 

Teklif mektubları 5 inci maddede yazılı saatten bir saat evve-
line kadar İzmir lıi Daimi Encümeni Başkanlığına makbuz: mu· 
kabilinde verilecektir. yeceği. 



Sayfa 2 

8- Müteferrik 

İnanlı Aygır Deposu Direktörlüğünden: 

Aygır deposu içid 19 aded eyer takımı 4-2 937 den 
26-2·937 ye kadar 23 gün açık eksiltmeye konulmuştur. 
Beherinin tahınin edilen fiyatı 95 liradan 1805 lira ve 
muvakkat teminatı 135 lira 38 kuruştur. Eksiltmesi 26 
şubat 937 cuma günü saat 14 de Tekirdağ Vilayeti Be· 
lediye Dairesinde miiteşekkil komisyonca yapılacaktır. 
Şartname Tekirdağ Baytar ve İnanlı aygır deposu Direk· 
törlüklerinden bedelsiz alınabilir. 

Edremit Tüm Satınalma Komisyonundan: 
Beş aded yanğın tulumbası 19 Şubat 937 cuma gunu 

saat 11 de Edremitte Tümen satınalma komisyonunda pa· 
zarhkla alınacaktır. Tahmin bedeli l ı 00 liradır. Kat'i te· 
minatı 165 liradır. Şartnamesi İstanbul levazım amirliği 
Satınalma komiıyonunda görülebilir. İsteklilerin belli saat
te Edremitte komisyoca gelmeleri. 

Akhisar İlbaylığından: 

Gümrüğü Belediyeye ve ihaleden mütevellit diğer mas· 
raf ve veigileri müteahhide ait olmak ve l Mart 937 pazar
tesi gUnü saat 15 te ihale edilmek üzere kapalı zarf u• 
sulile Belediyemizce bir aded yeni şasi kamyon alına· 
caktır. Bedeli muhammeni 1200 liradır. İstekli olanlar 
kanuni tarifat veçhile o gün saat 14 e kadar Belediye 
encümenine ve şartnameyi görmek istiyenlerin Belediye 
itfaiıine müracaatları ilan olunur. 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 

Pazarlıkla sa':ın alınacak 1 aded Motörpomp ve teferrüatı 
için isteklilerin 19-2·937 cuma günü saat 15 te Basımevi İdare 
Komiıyonuna başvurması. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 

Beşinci kor. için 12 tane beşer yüz ve 3 tane bin kilo 
çeker 15 tane baskül açık eksiltme ile ihalesi 1-3-937 
Pazartesi günü saat 15.30 da yapılacaktır. Muhammen 
tutarı 2499 liradır. Şartnamesi her gün öğleden evvel 
komisyonda görülebilir. İsteklileriu 188 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektublarile beraber ihale günü vakti muay
yeninde Fındıklıda komutanlık Satınalma komisyonuna 
gelmeleri. 

25 portatif sehpa 
2- Caz yaı:-mak için biri te-

• - - ·-•••..,,w.&a. Vt: 

MoNvKASA GAZETESi 

Sıvas Hava Kurumu Başkanlığından: 

Kurban bayramında halkın hava kurumu ,ubesine verecek
leri ıığır yünlü yünıüz koyun ve keçi derileri müzayedeye çı· 

karılmıştır. 15-2-937 pazartesi iÜnü ibaleai icra kılınacaktır. 
Pey ıürmek isteyenler bedeli münadi dairesine müracaat et· 
meleri ilin olunur. 

ı~ 

ı m 
1 

ıs-· ANBUL -BELEDİYESİ iLANLARI 
Beher metre mıkkabına 224 kuruş fiat tahmin olunan 

Üsküdar-Şile yolu için lüzumu olan 1140 metre mikap 
kırma taş ihzarı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif ev
rakı ve şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 
İstekliler Bayındırlık Direktörlüğünden alacakları vesika
dan başka 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 191 lira 
52 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
19-2·937 cuma günü saat 14 de Daimi Encümende bulun
malıdırlar. (İ) ı 02 

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

İnhisarlar u. M üd ürl ü ğün de~ 
1- Şartneımesi mucibince Paşabahçe Fabrikası ara

zisi dahilinde hedmiyat ve hafriyat ile çıkarılacak tuğla
ların yerinden çıkarılması, temizlenmesi ve istif edilmesi 
işi pazarlık suretile eksiltmeye konulmuştur. 

2- Çıkarılacak tuğlaların beher bin adedi için 850 
kuruş ve 400 bin tuğlayı tecavüz ettiği takdirde bin ade
di için 800 kuruş muhammen bedel tesbit edilmiştir. 

3- Pazarlık 27-2-937 tarihine rastlıyan cumartesi 
günü saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

4- Şartname parasız olarak hergün sözü geçen şu

beden alınabilir. 
5 - İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve 

saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen 
alım komisyonuna gelmelerı ilan olunur. (771) 115 1-4 

• • • 
1- İdaremizin Samsun Fabrikası ıçın muhtelif eb'ad· 

da 900 MJ kereste pazarlıkla satın alınacaktır. 

10 Şubat 

Kanunlar, Kararnameler,Ticaret muhadeler 

Türkiye Cümhuriyeti ile İtalya Kıraliığı arasında 
Ticaret ve Seyrisefain Muahedesi 

(Dünkü nüıhadan devam) 

Akidlerden biri tarafından ifa edilmiş olan hacmi istiabi ve
sikaları ve hacmi istiabiye müteallik aair vesaik yine mezkür iki 
Akid Hükumetler arasında yapılacıtk huıuıi anlaşmalara tevfikan 
tanınacaktır. 

İşbu anlaşmaların akdine dea"in Yüksek Akidlerden her bi· 
rine mensub gemiler diğer Yüksek Akid Tara\ limanlarında ge· 
mi seyriıefer rüıumunun tediyesi hususunda gemi vesaikında 

mukayyed bulunan safi hacmi istiabi, milli a-emilerin safi hacmi 
istiabiye muadil addedilerek yeniden hiç bir hacmi istiabi tayini 
muamelesine tabi tutulmıyacaktır. 

Madde 10.- Milli muamele ve en ziyade mazharı müsaade 
millet muamelesi tatbikına mütedair yukarıdaki madde~erde mün· 
deriç ahkam atideki hususta şamil degildir. 

1 - Her iki memleketten birinde mer'i olan veya mer' i ola 
cak kavanine tevfikan devam edilecek olan kabotaj; 

Her halde Türk ve ltalyan gemileri ecnebi memleketlerden 
getirmiş oldukları hamulenin tamamını veya bir kısmını çıkar

mak veya ecnebi memleketlere götürecekleri hamuleyi yüklemek 
veya tamamlamak maksadile iki Akid memleketin limanlarından 
bir veya bir kaçına ugrıyabileceklerdir. 

2- Milli ticareti bahriyeye yapılan ve yapılacak olan teşvi· 

kata; 
3- Deniz sporu cemiyetlerine ve tenezzüh gemilerine bahşe

dilmiş olan hususi imtiyazata; 
4- İnhisar veya iştirak suretile işletilmekte bulunan kendi 

gemilerine Hükumet tarafından yapılan teşvikata; 
5- İki Yükıek Akid Tarafın kara sularında yapılacak balık 

avcılığına ve mill l balık avcılığı mahsulatının müstefid olduğu 

veya olabileceği hususi menafie: 
6 - Limanlar, sahiller ve plajlarda bahri hizmetler icrasına 

ve tahlisiye ve imdadı bahri ve römorkör ve kla vuzluk işleri ic· 
rasına . 

Madde l 1.- Mevrid ve cinsi ne olursa olsun her nevi eıya• 
nın iki yüksek Akidlerin birinin araziıine milli gemilerle idhali; 
transit veya deposu mümkün olabildiği takdirde aynı eşyanın di· 
ğer Akid Taraf gemilerile de oraya idhali, oradan i hracı, transit 
olarak geçirilmesi kabil olabilir. 

Bu takdirde bu eşya aynı teshilata mazhar olacak ve milli 
gemilere naklolunan mümasil eşyaya tatbik edilen vergiden daha 
yüksek hiç bir vergi ve resme veya daha ağır tahdidata tabi 
tutulmıyacakt.r . · 

İşbu kaide yabancı ülkelerden gelen gemilerden çıkan yolcu· 
lara veyahut yabancı ülkelere giden gemilere binen yolculara da 
tatbik olunur. Bu son vaziyette gemiler hangi limandan hareket 
ediyorsa ve o liman akidlerin hangisinin araziıinde kain iıe o 
memlekette bu gibi yolcu nakline mahsus gemilere tatbik edil· 
mekte veya edilecek olan ahkamı kanuniyeye riyaye\le mükel-

Devlet Demiryolları ve 
Limanl~rı İşletme Umu~ 

oıan 230 metre beyaz ve kah
ve '.rengi muşamba ile 1900 
metre muhtelif eb'atta Linoleum 
mutambası 4-3 937 perşembe 
ıünü saat 15 de Haydarpaşada 
rar binası dahilindeki 1 inci 
itletme komiıyon u tarafından 
kapalı zarf usuliie sabo alına
caktır. 

beyaz tromba 
4 - Bir tane tulumbalı trom

bon 
5 Bir tane caz davulu 

. 2-: Pazarlık t l-2.:~'.\] .... •'l!'~~irLlm -vc .. 'mübayaat Şub~
sındekı Alım komisyonunda yapılacaktır. 

3.:- İsteklil~.rin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
te yuzde 7,5 guvenme paralarile birlikte komisyona gel· 
meleri ilan olunur. (553) 72 4 - 4 

leftitlJütu: ı~ - işbu mukavele tasdik olunacak ve tasdilmam e· 
ler mümkün olduğu kadar kısa bir müddet zarfında Ankarada 
teati olunacaktır. 

~amafih. Ro.ma'da nota teatisi suretile ve muvakkat kaydile 
mer ıyete gırebılecektir. 

İşbu mukavele muvakkaten mer'iyete girdiği tarihten itibaren 
on ~ekiz ay müddetle muteber olacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 
657 lira 30 kuruşluk muvakkat 
teminat ve kanunun tayin et
titi veaikaları ve Resmi Gaze
tenin 7-5-37 gün ve 3297 No.lu 
nuıhaıında intişar etmit olan 
talimatname dairesinde alınmış 
vesika ve tekliflerini ayni gün 
aaat 14 e kadar komiıyon reis
litine vermeleri lazımdır. 

Bu ite aid şartname ve mu
kavele projeleri komiıyon ta
rafından par11ıız olarak dağı
tılmaktadır. 

İstanbul Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 
Eşyanın cioıi: 

* • • 

Tahmin bedeli İlk teminatı 
Lira Kr. Lira Kr. 
640 00 48 ()() 

Jandarma Genel Komutanlı· 
ğı bandoıu için yukarda cinsi, 
tahmin bedeli ve ilk teminat 
miktarı yazılı 5 kalem caz mal
zemesi müteahhit nam ve he
sabına pazarlıkla satın alına· 
caktır. 

2- Pazarlık 17-2-937 çar
şa:nb~ günü saat 15 te Gedik
paşadaki jandarma satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve evsaf pu
sulası komisyonumuzda hergün 
görülebilir. 

4- İsteklilerin 2490 N. lı 
kanunda yazılı evrak ve ilk te
minat makouzlarile belli gün 
ve saatte komisyonda bulun
maları. 

Paşabahçe fabrika arazisinde bulunan tuğlaların 
temizlenmesi ve istif ed!lmeıi pazarlığa konulmuştur. 
sarlar Umum Müdt;rlüğü llanla•ına. 

çıkarılması, 
Bak: İnhi-

b) MÜ Z A VEDELER 

1-Müteferrik 

Türk Hava Kurumu Mudanya Şubesinden: 

Kurban bayramında toplanacak deri ve barsaklar açık arttır
mıya koo~u!tur. 1().2 937 salı günü saat 15 de ihalesi yapılacak· 
ır. isteklılerın Şubeye müracaatlt"ri. 

Tekirdağ Türk Hava Kurumu Şubesinden: 
Kurban Bayramı toplanacak deriler 2·2-937 den 21-2-937 ak· 

amına kadar yirmi gün müddetle ve açık arttırma ile satıla
aktır. lateklilerin ıeraiti anlamak ve pey sürmek üze e d • 
' t l ·ı b' l'k r epo ı o arı e ır ı te hera-ün şubeye müracaatları ilan olunur. 

L __ r s_ıa_nb_u_ı _Gu_· m_r_üg_u_e_a_şm_u_· d_ur_ı u-=g_un_d_en_: __ -....JJ 

. Uç ay evvel ihbar edilmek suretile fesholunmadıgı takdirde 
ışbu anl~fma .kendiliğinden bir~r senelik müddet için tecdid olunur. 

Tudıkanlılmekal Yüksek Akid Taraflar Murahhaslar işbu 
mukavelenameyi imzalamışlar ve mühürlerini 
ferdir. 

vazetmiş· 

Gü~rük satış~a~an: İki yüz çuval şekerin satış ilanı 
Açık soz gazetesının 5-2·937 günlü nüshasındadır. (664) ı 14 

29 Hkkanun 1936 tarihinde Roma'da iki nüıha olarak tanzim 
kılınmıştır. 

Türkiye namına 
Hüıeyin Ragıb Baydur 

İtalya namına 
Ciano 

Türk Anonim Elektrik 
Şirketi 

Muhterem ahaliye ilan: 
.Türk Anonim Elektrik Şirketi, Nafıa vekaletinin ka

rarıle 1 Şubat 937 den itibaren azami tarifenin aydınlat
ma v~ ev ihtiyaçları için kilovat saat başına 12 kuruş 
olacagı muhterem halka bildirir. 

A:~i karara göre sınai ihtiyaçlar tarifesi, her kilovat 
saat ıçı~ 6 kuruş olacaktır. Aydınlatmaya ve ev ihtiyaç
~arına Şırketin kendiliiinden tatbik ettiği tenzilatlı fia tlar 
ıse değişmiyecektir, yani: 
Normal tarifenin 2 inci tertibi . . . . 

,, ,. 3 ,, ,, . . . . 
Kilovat saatı 7,25 K. 

Çifte tarife (saat 21 den 17 e ka· 
dar ölçülen sarfiyat) . . . . . . . . 
P Ye N. tarifesi (saat 22 den l 6 

" ,, 3,75 ,, 

" ,, 
ya) kadar ölçülen sarfiyat) • , . " 
Su ısıtıcı " 
Mutfak tarife~i . . . . . . . . " '' 

Işık veren reklamlar. c's~a~ .2Ô ·d~~ " " 

7,25 

3,75 
6,5ve 

5 ve 

16 ya kadar ölçülen sarfiyat) . . . ,, ,, 7,25 

,, 

" 
2 " 
2 ., 

Roma, 29 ilkkanun 1936 

Munzam protokol 

Bu ~ü.nk? tarihle akdedilmiş olan Ticaret ve Seyrisefain Mu
kavelesının ımzası muamelesine teve ııül olunduğu sırada zirde 
vaziülimza murahhaslar mezkür mukavelenin ayrılmaz bir cüz'ü " 
teşkil etmek üzere atideki beyanatta bulunmuşlardır: nu 

(Madde 5 e) 

İktisadi vaziyeti hazıra münasebetile İki Akid Taraf İcab t k · 
dirinde hali h~zırda kendi pazarlarına ecnebi mallarının id~al~ni 
tanzim eden sıstemde bazı tadilat salahiyetini mütekabilen tanır
lar. 

Bu takdirde Yükıek Akid Taraf(ardan alınacak yeui tedb' • 
ler, iki memleket arasındaki münasebatı ticariyeyi mümkün :ı. 
dutu kadar haleldar etm~mek suretile diğer tarafın emtia 
tatbik edilecektir. sına 

Mamafih böyle tebeddüller dolayısile menafinin haleldar oldu
ğu takdir eden Yüksek taraf yeni müzakere açılmasını taleb et· 
mek hakkına mali~ .olacak v~ t~lep tarihind~n itibaren bir ay 
zarfı.oda ~u husuı ıçın açılan muzakere bir neticeye varmadığı 
~akdırde ışbu muahedeyi feshetmek hakkını haiz bulunacak ve 
ışbu feıh keyfiyeti feıhin tarihinden itibaren 30 günlük bir müd
det zırfında müe11ir olacaktır. 

İş~u Protokol ayr~ca bir tudika tabi ~lmayıp aid olduğu mua· 
hedenın musaddak nuıhalarının teatisile Akid Yüksek Ta afi 
t d 'k d'l · r arca u ı e ı mış addedilecektir. 

Hüseyin Ragıb Baydur Ciano 
Roma, 27 birincikinun 936 

İtalya Hariciye Nazırından Roma-Türkiye Büyük Elçisine-

. Bay Büyük Elçi. 

,1tal~a Kıral~ığı ile Türkiye Cümhuriyeti araıında bu gün Ro
ma da ımza edılen Ticaret ve Seyrisefain Muahedesinin 12 i • 

dd . . .h . ncı 

Yukarda yazılı fiatlere, sınai ihtiyaçlar için kilo~at 
saat başına l kuruş ve diğer bütün ihtiyaçlar için de ki~ 
lovat saat basına 2 kuruş iıtihlak resmi ilave edileceği 
tabiidir. ( 1 ı 2) 

ma esının ı tıva ettiği hükme göre işbu muahede nota te t • · · ı a ı.sı 
ıuretı e muvakkat olarak tasdikinden evvel meriyete konulabile-
cektir. 

i ı 

•·ııı~ s._ 
~ra~ 
(Zo~ 

~ 



10 Şubat 

Gelecek üç gün zarfında vuku bulacak 
Münakasa ve Müzayedeler hakkında 

--- MUHTİRA 
- 1 ._. 

Perşembe 11-2-937 
Maz2irt ·Plümür yolunda sinai imalat ve tesviyei turabiye. (Tun· 

Ö celi Nafıa Müd.) .\' 253 
deın· ç (i 1.4· atal ve Gülbahçe - Karaburun yollarında ı;;ose ;nşaatı 

l\f zınır Vilayeti) .\ ' 255 
udanya · k 1 · d · k · t d'd (M d B . ıa e esı emır a samının tamır ve ec ı ı. u anya 

. eledıyesi) .\' 255 
lzrnır-M . - . ( 456 ) (M .anısa yolunda parke, bordür v. s. ınşaatı ~ m. 
S •nısa Vilayeti.) .\ : 258 
k ta.dyonıun su tesisatı ve bazı sahalarda yapılacak tidilit. (An
A ara Vilayeti) .\ ' 251 
Ç r:zöı: l tane (Antalya Şarbaylığı.) .\: 252 
F'' ır direk ve takozu: 2400 er ad. (Tophane Levazım) .\ ' 259 
t~nlere bav• sevk borusu (DİN-1563) 749 ve 1645 m. ·Derince 
lı~anında kömür tahmil ve tahliye işi (Devlet Demiryolları) 
.\ 258 

~:~ Konağında kalorifer teıisat! (Afyon ~aliliğ~) ·\ 258 
p .este: 900 m3 (Samsun için) (inhisarlar ıdaresı) .\ 261 
il atııka don: 800 ad. _ fi!dikos fanila: 1600 ad. · fanila don: 1600 
l:d. - Kolsuz fanila: 800 ad. (Tophane Levazım) .\: 258 

Ş:şkışlanın tamiri. {İst. Komutanlı~') .\: 269_ . . 
C ttıran kanalının inşaatı (Van Su işleri Etud Heyetı) .\ : 267 

S 
trrahi alat: 91 kalem. (Ankara Nüm. Hast.) .\' 267 
un•· · 8 k 1 s-1 aza malze:nesi 36 kalem • sıhhi alat. a em - uppo· 
zituvar makinesi: l ad. - emayye banyo: 1 ad. (M. M. V ) .\'270 

Cuma 12-2-1937 

~tanbul-Edirne yolunda trotuvar inşaatı (Nafıa Vekaleti) .\'252 
Ubuk barajı yolunda 220 betonarme blokun vaz'ı (Ankara Va

il liliği) .\~ 258 
alcet postahanesinin üst kattında tadilat ve tamirat· Halkalı 
s~Yun'ln Yeşilköy telsiz ist. na isalesi (İstanbul P. T. T. Müd.) 
.\ . 260 

Ve · - · D- f"I nı mezarlığında muht. inşaat tesvıyei turabıye v. s. - uo 1 

Velll~rka kopye makinesi (Ankara İmar Müd.) ,\' 26~ 2~7 
I'\ tlı pamuk mensucat 15000 m. (Deniz Levazım) .\: 258 
İ ışlık elbiselik kumaş 1200 m. (Milli Müdafaa Vt>k. ) .\' 259 
•lcarpin: 180·200 çift (Haydarpaşa Lisesi) .Y: 260 
•vi ve kırmızı çuha muht. düğme, astarlık bez (31-35000 m). 

J< renkli iplik: 3.380.000 m. (İst. Jandarma Kom .) .\' 260 
kreozot: 2000 ton (Nafıa Vekaleti) .\: 235 

rible maden kömürü: 4000 ton (İnhisarlar İdaresi) .\: 260 
Ankara ve İst. telsiz ist. için 166 kalem hurdavatçı malzemeai 
kurşun: 7 ton (İst . PTT Müd.) .\'.259 

Kantar: 40 ad. - Zeytin: 8100 k. - Sabun; 22 ton (lst. Komutan· 

t Iıtı) .\ ~ 255-257 
"'~Ytin: 20000 k. (Ankara Levazımı) .\:. 259 
r ubre: 400 m3 (Tarsus Fitlanlığı) .\ " 264 

Ulaf: 30 ton (Sıvaa aygır deposu) .\ : 264 
Buğday: 53955 k. - arpa: 7998 k. (T H K. Sı\'as şuh.) 
Servi ağacı: 1769 tane (İst. Belediyesi) .\: 258 
atak kılıflığı bez: 38000 m.-Elbise torbalığı: 9600 m. (Tophane 

t Levazım) .\: 270 
0 nservatuvar için 3 dolap-Dispanserler için defter (İstanbul 

I Belediyeai) .\ : 369 
~kır levha: 1350 ad. (Devlet Demiryolları) .\ : 269 .. 
bYoğlu hast. için 100 k. ambalaj kagıdı • Üsküdar beled. 

u · tadilen tamiri (İst. Belediyesi) .\ : 270 

Cumartesi 13·2· 1937 

'~etpaşa kız Enstitüaünde kalorifer tamiratı. (Ankara okullar 
ayişın.) .\ ' 263 

~aba tekerleği: 100 takım-şimendifer l malzemesi: 3 kalem 
·Onguldak Havzai Fabmiye müd.) .\: 270 

• ö nlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamiş : "No." işareti ilanı havi gazetemizin sayısını göaterir. 

Mezkur muahedenin 1937 ıeneıi ikincikinunun birinci günün· 
~n itibaren mer'iyet mevkiine konulmasında ltalyan Hükumeti
n mutabık olduğunu ıttılaınııa arıetmekle şeref kaıanırı'tl . 

Derin saygılarımın kabulünü dilerim Bay Büyük Elçi. 
Ciano 

ü,.kiye Cümhuriyeti ile İtalya kırallığı arasında mün'akid 
Ticarot Anlaşması 

1 
l'icari münasebetlerini inkişaf ettirmek arzuaunda bulunan 
tk ve İtalyan Hükumetleri atideki noktaları kararlaştırmıflar· 

ı: 

Madde 1- İtalyan menfeli emtia, melfuf 1 numaralı listede 
t.erifen kontenjanlar hududu dahilinde Türkiyeye idhal edile· 
tır 

1~~dde 2- Türk menşeli em~~ mel~uf 2 nu~arah li~tede ~öa-
en kontenjanlar hududu dahılınde ltalyaya ıdhal edılecektır. 

Madde 3 - 1 ve 2 numaralı lietelerde yazılı kontenjanlar 12 
,
1k bir müddet için tayin edilmiş olup, her 6 aylık devre için 
·de 50 · b t' d ·1· M ~ıs e ın e verı ır. . . ~ . . 
1 a.rnafıh şuraıı mukerrerdir kı mevsıme tabı mahıyette olan 
•lar · · k" •· tt b l d ~ ıçın, kontenjanlar anlaşmanın mev ıı mer ıye e u un u· 
.~udd~t zarfında 6 aylık devre tevziatına tabi tutulmakıızın 
.ı "e Italyan makamatı aideaince bilitilif tayin olunacak bir 
~det · · li ıçın verilir. 
ıt tr senenin birinci 6 aylık devresinde istimal edilmemiş bu-
' tı kontenjanlar otomatik bir ıurette müteakib 6 aylık dev-

11•kledilir. 

t:J (Devamı var) 

27· 1 ·37 tarih ve 3518 •ayılı "Reıtmi Gaıete,, den 

~~~~~~~;~~~~~ 
ı~ ... 
~1 Yer: ARTUN Baaımevi 

ı. Billur ıokak No. 10 
imtiyaz sahibi ve yazı i,Ieri 

Direktörü: lımail Girit 

MÜNAKASA GAZETESi 

(Sute de la 4me page) 
i 

T. Douane T. 
No. 

Contingentement annuel 

e, 1 
e,2 
e,3 
e,4 
f, J 

379- 2 
a,3 
b,2 
b,3 
b,4 
c,2 
c,3 
c,4 
d,2 
d,3 
d,4 
e . I 
e,2 
e,3 
e,4 

379 - 3 
a,I 
a,2 
a,3 
b, I 
b,2 
b,3 
b,4 
c, l.c,4 
c,2 
c,3 
d,l 
d,2 
d ,3 
d,4 
e,2 
e,3 
e,4 
f, 1 

380 b 
383 
386 
290 a 
39'l 
400 a,b 
403 
412 a,2 b,2 
413 
414 a,b 
425 
441 
442 
444 
445 a , a,2 

b, 1 b,2 
446 a 

b 
c 

448 
449 
451 
452 a 

b 
453 
468 
477 h 
485 
487 a 

b 
c 
d 

488 
495 
497 a, 1 

a,2 
a,3 
b, 

501 
503 • 

d 
505 
510 a 

c 
511 b,c 
512 

Excepte eponges en caoutchouc 

515 d 
520 a 
523 

Excepte Ventouaea 

524 a, 1 
a,3 
b, 1 

526 c 
528 a 
528 b 

c,2 
c,3 

529 b 

530 
531 a 

b 
532 a, 1 

b,c.d 
533 
53-1 

a,2 
Rouleaux exclua 

b,2 b,3 

Tuyaux aoudes au diametre interieur de 
9,5 juaqu'a 76,25 millimetrea exclua. (Ceux 
de 9,5 et 76,25 millimetres y cornpriı) 

(tonnes) 
2 
5 
5 
4 
5 

33 
25 
75 
80 
45 
30 
20 
25 
45 
10 
2 
2 
2 

6 
10 
-tO 
6 

15 
15 
15 
90 

615 
120 
80 

200 
130 
30 
12 
20 
4 

15 
0,300 

IO 
0,500 
4 

12 
0,500 
2 

30 
17 
1 
5 
3 
4 

20 

165 
0,500 
ı 

10 
ıo 
il 

100 
100 
120 
32 

1,8 
5 

50 
40 
2 

30 
2 

90 
30 

100 
250 
200 
100 
25 
10 
10 
ı 1 
6 
0,200 

IO 
5 

30 
3000 

12 
103 
400 
150 
10 
ıo 
10 
2 
0,500 

250 

300 
500 
600 

15 
150 
80 

100 

T. Güm. T. 
No. 

535 a 
538 a 

b, 1 
b,2 
c,2 
d 
h 
v, 1 
v,2 

541 a 

d 
c 

544 
552 a 

b 
c 

553 a,b 
558 h, 1 

h,3 
563 
565 a 

b 
566 a 

b 
567 a 

b 
568 a 
569 b,I 

h,2 
582 
ii95 v 

c 
598 
614 c 

617 a 
b 

618 
619 
648 b 
653 a 
662 
665 
667 a, l 

a,2 
a,3 

Sayfa 3 

Senelik Kontenjan 
(ton) 

Sont aubordonnees a l 'autorisation prea
lable du Ministere toutes ıortes de longueı
vues et jumelles grosıiasant plua de 

4 
13 
27 
50 

~ 100 
50 
15 
20 
25 

200 
75 

100 
ıo 

50 
50 
10 
61 

100 
100 

5 
10 
30 
0,250 
0,250 
2 
1 
2 
5,5 
2 
3 
0,250 
3 
2 

huit foia . t 

20 
3 

10 
10 

250 
60 
5 

Compresseurs exclus 15 
40 
45 
10 

b,2 b,3 
h 

125 
30 
10 
40 
40 

v 
668 a 
669 a 
679 a 

b 
c 
d 

680 
702 a 

b 
c 
d 
h 

704 a, 
a, 2 
a, 3 
b, 1 
b, 2 

706 a 
709 

b 
710 c 

d 
v 

711 d 
v 

716 h 
720 c 

d 
725 h 
726 c 
728 
729 
745 a,b,c, 

754 d 

k 
y 

774 
799 b 
553 a 

Avec l'autoriaation prealable 
du Ministere compCtent 

b Avec l'autoriaation prealable du Minis
tere de l 1Hygienı 

c 
859 b 

c 
861 

(it auivre) 

1 
30 

300 
6 

35 
50 
3 
3 
3 
2 
2 

60 
25 
25 
2 

1 
2 
5 
0,500 

3 
0,200 
0,050 
2 
2 
5 
5 

60 
100 

0,100 
ı 

1 

70 
0,700 

10 
70 
0,300 
0,160 
2,4 

32,4 
5 
ıo 
10 

Yeni telefon Numaramız 
(49442) dir 
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MERCREDI 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudication 

A) Adjııdications au Rabais 
Construction-Reparation- Trav. Publics 
Materiel de Construction-Cartographie 

Un concours a ete ouvert pour la presentation d'un 
projet relatif au Palais de l'Expositıon d'Izmir. 

Construction route Dikili-Ayvali. 

Constr. en beton arme de la superstructure et des 
eulees du pont de Namnam (route Moughla 
Keuydje~hiz). 

ProduitsChimiques et Pharmaceutiques 
lnstruments Sanitaires -F ourniture pr. Hôp. 

Produits pharmaceuti ques (aj.). 

Bois de Construction 
Planches, Poteaux ete. 
Bois de eharpente (aapin) : 2042 nı3 (des for~ts du 

Kaza de Kozan) 

Electricite·Gaz-Chauffage Cemtral 
(lnstallation et Materiel) 
Materiel clectrique divers. 

Provisions 

Foin sec pour Iitiere : 4000 kilos. 
Leıumes d'hiver : 6 lots (:ıj.) (pour Kırikknle . 
Farine pour pain: 300 tonnes (calı. eh. P. 210) (pr. 

Edirne). 

Habillement- Chaussures · Tissus-Cuirs. 

Chauuettes en fil: 3140 paircs. 
Batiste (larreur 2 metres) : 2100 metres. 

Combustible - Carburant- Huiles 

Benzine lourde : 15 tonnes 
Combustible liquide pr. Diesel : 1000 tonneı (cah. 

eh. P. 263) 

Divers 

Reeherehe, nettoyage et mise en tas des briques 
se trouvant sur le territoire ele la fabrique de 
Pachabahtehe. 

Toile ciree (blanclıe et brune): 230 metres Lino-
leum : 1900 metreı. 

Camion a ehissis (?) : 1 piece. 
Pompes a ineen<lie : 5 pieees. 

Motopompo : 1 pieee. 
lnstruments de jaZ7 : 5 lot11. 
Baseules : 12 de 500 kilos ~ et 3 de 1000 k. (.ıj.). 

1 Selles : 19 pil:ees. 

B) Adjudications a la surenchere 
Peaux et boyaux. 

Id. 
ld. 

Mode 
d'adjudicat. 

Pli caeh. 

" 

Publique 

Pli cnelı. 

Publique 

Gre iı grc~ 

" 
Pli caeh. 

Publique 

" 

Pli cach. 

" 

Gre a grc 

Pli caeh. 

" Gre iı gre 

" 
" Publique 

" 

Publique 

" ,, 

Prix 
eıstimatif 

Caution. Lieu d'adjudication et de 
Cahier des Charges 

Jours Provisoire 

ler prix: 200 L. - -

25987 39 ] 950 -

18500 - 1387 50 

4999 -

40453 -

3500 - 262 50 

P. 13,5 le k. 3037 50 

942 -
2016 

5325 
5250U 

8764 

1200 
111..0 -

2499 
1805 

70 65 
151 20 

399 38 
3875 -

657 30 

165 

188 -
135 38 

lngcnieur·Chef Munie. lzmir. Jusqu'au 5.3.37 

{ 
Com. Perm. Vilayet Izmir. 1-3-37 
Dir. Trav. Pub. lstanbul·Ankara·lzmir. 

Dir. Travaux Publies Moughla. 5-3-37 

Com. Hyg. Bas.-Houiller Zonrould. 16-2-37 

( Com. Perm. Vılayet Seyhane 26-2-37 
l Oir. Etablis. lmmigres Ist.-Ank.-Adana. 

Com Ach. Dır. G6n. Fab. Milit. 

Com. Aeh. lntend. lst. Tophane. 
Com.Ach. Dir. lnlend.Ankara. Jusqu'au 

{ 
Com. Aeh. Corps Armee Tchorlou. 
Dır. lntend. lstanbul-Ankara, Edirne. 

Com. Aeb. lnten<l. Ist. Tophane. 
Direetion Imprimerie d'Etat. 

Com Ach.lntend.Mar.Kassimpacha. 

" 

Conı Aeh. Econom. Monop. K.tache 

1 Com. Expl. Ch. Fer Et. H.paelıa. 

Vilayet Akhiss:ır. 
ı Com. Ach. Militaire Edremit. 
1 Com. Ach. lııtend. lst. Tophane. 
Direction lmprimerie d'Etat. 
Com. Aeh. Gend. lst. Guedikpacha. 
Com. Ach. Comm. lst. Findıkli. 

1 Munieipalite Telcirdaih. 
1 Depôt Etalons lnanli 

16·2-37 
4.3.37 
1-3-37 

2-3-37 
1·3-37 

26-2-37 
25-:2-37 

27-2·37 

4-3-37 

1-3-37 
19-2-37 

19-2-37 
17-2-37 
1-3·37 

26-2-37 

Heure 

11 

15 -

15 -

15 -

14 -

15 30 

16 -

14 30 
15 -

15 -
13 -

11 -

ıs 

15 
11 

15 
15 
15 50 
14 -

Seet. Moudania Ligue Aeronautique. 16-2-37 15 -
,, T ekirdagh ,, ,, 21 ·2-37 JJ 
,, Sivas 

" 
15-2-37 

ADMINISTRA.t IOl'i 

Y oghourtchou H r. 
ler Etage, N 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T clcfone: 49142 

Boite Postale N. 1261 

Adresse Telegraphique: 
I.tanbul MÜNAKASA 

10 FEVRIER 1937 
.-il!' 

MEMENTO OES AOJUDICATIONS 
(Pour les trois jours suivants) 

Jeudi 11 Fevrier 1937 

Travaux d'art et nivellement route Mazguırt-Plumer (Travaux P 
blies Toundjeli) .\' 253. 

Constr. chaussee route Eudemieho-Tchntnl ld. route Gulbahtehe-K 
rabouroun. (Vılayet Izmir) \' 255. 

R\•par. t"t renouvellement parties en fer embarcadere Moudania M 
nicipalite Moudanıa) .\' 255. 

Pavage, const?Uctıon eaniveaux, bordurcs (456 m.) route lzmir-~1 
niss:ı (Vilayet M:ıniss:ı) .\' '258 

Installation d'eau du Stade- Transform. terrains du Stad (Vila) 
Ankara) .Y 251. 

Arroscuse : 1 piece (Munieipalite Antalin) .\ 252. 
Pieux pour tente : 2400 pieees. (lntendanec Tophane) ,y 259 
Tuyaux <l'envoı d'air pour frein, neier etıre DiN 1563-749 et l 

ınt tres- Travaux de chargement et de deehargement de hou· 
a Derindje (Chemins de Fer Etat) .\' 258. 

lnstall. chauffage central Konak du Vah (Vilayet Afıon) .\' 258. 
Bois de charpente: 900 m3 (pour Samsoun) (Monopoles) \' 261. 
Caleçons batiste : 800 p - Flanclles : 1600 p.· Caleçons ld : ıt 

p.· Flanelles samı maııchcs : 800 p. (lntend. Tophane) ,\ 2> 
Rcparation caserne Tachkichla {Comm. Jstanbul Findıkli) S 269. 
Creusement cana! Chamran lCom. Etude Trav ux d'enu Vıın) 

267. 
lnstrumenls chirurgicaux: 91 lots (Hôpital Modele Ankara) .\: 26 
Materiel pour membres artifieiels: 36 lots- lnstruments medienıı 

8 lots - Suppositoıre : 1 pıece Baignoire : 1 picee (Dcft 
Natioııale) .\' 270. 

Vendredi 12 F evrier 1937 

Constr. trottoir le long. de la route Istanbul-Edırne (Min. Tr• 
Publicıs) .\' 252. 

Pose de 220 bloes en beton arme (route barrage Tehibouk) (Vı 
yet Ankara) .\' 258. 

Transfol'm. et rcpar. etage supC'r. postc colis- Adduetion e 
Halka li iı St. TSF. Yechilkeuy (PTT. Istnnbul) . · 260. 

Constructions, tr:ıvaux de nivellement ete. au nouveau cimeti 
d'Ankara. 

- Machine a copier "Duoplıil,, (Dır. Restaur. Ank.) .\' 264 2 
Cotonnades indig.: 35000 m. (lntend. M:ırine) .\ 258. 
Etoffe pour eostume d'hiver : !200 m. (D fenıse Natıonale .\ 25 
Escarpins: 180-200 paireıı) Lyeee Haydarpaeha) \ 260. 
Etoffes bleue et rouge, boutons divers, agrafes toile pour doubl• 

(31-350GO m.) Fil de couleur; 3.380.000 metres (Gendarme 
lstanbul Guedikpaeha) .\' 260. 

Creosote : 2000 tonnes (Ministere Toravaux Publics) .\" 235. 
Houille eriblee : 4000 tonnes (Monopole.s) \' 260. 
Articles de quineaillerie pour St. TSF. Ankara et lstanbul : 

lotıı- Dechets de plomb : 7 tonnes (PTT lstanbul) .\' 259 
Balances: 40 p.- Olives: 8100 k.- Savon: 22 t. (Comm lst 

bul Findikli) .\' 255 257. 
Olives : 20 tonnes (lntendance Ankara) :\~ 259. 
Fumier: 400 m:l (Planfations Tarsous) .\' :264. 
Avoine: 30 tonnes (Dep. Etalons Sivas) .\' 264. 
• öle : 53955 k.- Orge : 7998 k. (Scet Sivas Ligue Aeron.} 
* Cypres: 1769 pieces (Mun. lstnnbul .\' 258. 
Toile pour reeouvrement litıı: 38000 m.·ld.pour saes iı habits: 

metres (lntendanee Tophane) .Y 270. 
Armoires: 3 pieees - Regisıres pour diıspensaires (Mun. lst.) .\ 
Plaques de euivre: US kilos (Chemins de Fer Etat) .'\' 269. 
Papier d'emballage : 100 kilos- Reparation Muııicipnlitc> Uskıı 

(Munieipalitc lstanbul) No. 270. 

Samedi 13 F evrier ı 937 

Rcparation ealoriferc lnstitut pour jeunes filles "lsmetpaeha,, (CO 
tabilite Ecoles Ankara) .\: 263. 

Roues pour voiture : 100 lots- Materiel pour chemıns de fer 
lots (Oirection Bassin Houiller Zongouldnk) .. \' 270. 

* Les aııterisques indiquent une vente par voie de surencher 

N. B.- Les Nos indiques en regard de• :ırticles sont ce 
journ.al dans lequel l'avis a paru. 

Lois, Decrets lois, Traites de Commerce 

Convention de Comrnerce et de Navigation ent 
la Republique Turque et le Royaume d'ltalie 

(La suite du Numero d'hier) 

T. Douane T. 
No. 

c,2 
c,3 
c,4 
d, 1 
d,2 
d,3 
d,4 

Contingentr.ment ,P 

(tonnesl 
75 
145 
so 
ıı 
35 

140 
2(l 

(Lire la suite en 2eme pa2'e) 


