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ABONE ŞARTLARI: 

Türkiye icin 
3 AYLlGI 
6 

\2 
,, 

Kuruş 

t50 
850 

\500 

Ecnebi memleketler ıçin 
1~ aylıg-ı 2700 

Sayısı 5 kuruş 
Reami makbuz bedeli olma
yan tediyat makbul deaildir. 

Yıl: t Sayı: 278 

iÇ iNDEK İLE R : 

•• 

'GAZETESİ 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

PERŞEMBE 

a) MÜ N AK A S A L A R 

İDAREHANE : 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İdarehancmiz.de görüş ülur 

Telegr. : İst. MÜNAKASA 
Telefon : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

t 8 Şubat t 937 

İsteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılan vesikalarla birlikte 
·:e belli gün ve saatte Ka ımpaşada bulunan komı yonumuza 
müracaatları. 

"' * • a) Münakasalar 
1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: Temizlik işleri ıçın 1000 kilo gres yağı alınacaktır. Bak: İ 

tanbul Belediyesi ilunlnrınn. 
- Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Yulaf: 210 ton (Vize) 
Sade yağ': 40 ton. (Ankara Levazım) 

26.'l.37 11 
19.2.37 15 

2 İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Üsküdar tephirhanesi saçaklarının tamiri (lst. Bel.) 
'.2 ... 2.37 1'I -

3 - İlaçlar, Klinik ve ispençiyari alat. Hastane levazımı 

Siyah asil fenik: 500 lıtre dat . Beled.) 
26.2 37 14 -

4 Kereste - Tahta v. s. 

Dnrhat kayın tnıvers: 12000 ad . - makas traversi: 
18Y ad. (temdid) (Devlet Deıniryolları) 5.3.37 15 ,30 

5 Mobilya. Ev ve Büro eşyaları muşamba halı v. s. 

Çelik dosya dolabı: 30 tane (l\ültiir Bakan.) 

6 - Mahrukat, Benzin, Makine yagları v, s. 

Ri"ıkompoze kiimürii: 10000 ton (temdid) (Deniz 

Levazım} 

Gres yağı: 1000 k. (lst. Belediye!Iİ) 
Motiir•n: 3000 litre. (İst. Belediyesi) 

1 -- Müteferrik 

Alman y pıaı deniz motörleri için silindir başlıstı 
12 tane (temdid) (Güm. Mulı. G. Kom.) 

5.3.37 14 

'27 .2 .37 11 
26.2.37 14 
26.2•37 14 

5.3.37 14 -

Orta Anadoluda yerleştirilen göçmenler için 
öküz; 5000 ad. (Sıhhat Vek.) 10.3.37 15 -

Göçmenler için araba imali; 1000 ad. (Sıh . Yek) 11.3.37 15 
Bulaşık yıkama mabnesi (montajile) (Tophane. Lev.) 5.4.37 15 -

Sarı sabunlu kösele: 4 t . • sarı vakete: 1 t. -
şaplı deri. '250 k. · salamastralık şaplı kösele 
- 250 k. - salamastralık kromlu kösele 1 t. -
(M:iteah. nam ve hesab.) (Askeri fabrik.) 

b) Müzayedeler 

1 - Müteferrik: 

Edirnekapıda: 15 tane servi (lat. Beled.) 
Perleı rnarka hurda kamyon (lst. Beled.) 
Mulıt. çul. çuval, kanaviçe, bez, İp v.cı. (lnlı. 
Fiat 512 otomobil, elektrik motörii. knsa (lst. 
Meyva fidanları (Bursa Ziraat Miid.) 
Mermer ocakları. (Afyon ilbaylığı) 

ilanlar, Emirler, Tebliğler : 

İktisat Vekaletinden: 

26.2·37 15 -

?.6.2.37 14 
26.2.37 14 

ld.) 9.3.37 10 -
Def.) 4.3.37 14 

J0.3.37 16 

. f d eden Sınai Müessese 
Teşviki Sanayi kanunundan Isti a e 

Sahiplerine 

··kA 1 · göre Teşviki Sa-
2 153 sayılı kararname hu um erme . 936 ıA 

A ·· eseler·n ma 1 

nayi ruhsatnamesini haiz sınaı muessf. t• · d istifade 
senesi mevaddı iptidaiye gümrük mua ıye ın en 

edebilmeleri için k d mahalli 
l - Mezkur mali sene mart nihayetine ~ ar 

b
.. ··k ··ık· A .. e müracaat etmelerı. 

en uyu mu ıye amırın f d k. mevaddı 
2- 936 mali senesinin ilk 9 ayı zar 

10 
a 

1
t .1 . . . . lAk d memurlar vası ası e tet· 

ıptıdaıye sarfıyatlarmı a a a ar 

kik ve tesbit ettirmeleri. 

3 M
.. k "·ıstida üç talep cetveli, rapor 

- uracaat evra ının ' 937 t .h. k 
ve gümrük vesikası,, nihayet l 5 nisan arı ıne a-

dar Vekaletimize gönderilmesi. 
3

, .h. d 28 2 937 .. c·· .. k ·kalarında 1-6-9 6 tarı ın en - . .. - umru vesı d . .d . . . 

t 
.h. k d d dan getirilen mevad ı ıptı aıyenın ım· 

arı ıne a ar ışar k · ·· ··k 
t 

·hı . t .f maraları kilosu ıymetı gumru res· 
rar arı erı, arı e nu .. 

1 
. 

mile muamele vergisinin kayıt ettırı mesı. .. 
5- t 5-4-937 tarihinden sonra gelecek muracaat ev· 

k 
.t.b alınmıyacag~ ı tamimen ilan olunur. 

ra ının nazarı ı ı ara 

Vize Askeri Satınalma Komisyonundan: 

1- Pınarhisarın 210 ton yulafı 
2- Eksiltme kapalı z:ırfladır. 

* • • 
3000 litre motörin alınacaktır. Bak: İstnnbul Belediye:ı i il an

larına. 

3 Muhammen bedeli 11595 liradır. 
ı- İlk teminatı lOH8 liradır. 17 - Müteferrik 
5- İhalesi 26·2-937 cuma güuü saat 1 t de Vizede yapılacaktıı" 
6- Şartname hergün arzu edenlere Vize uhnalma komisyo· . 

nundan gösterilmektedir. ı lstanbul Gümrük Mühafaza Genel Komutanlığı Satmalma 

1 

Komisyonundan: 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: Alman yapısı açık deniz motörleri için 12 tane silindir 
ba,lığına istekli çıkmadığından yeniden 5.3 .:\7 cuma günii saat 
1 -t de pazarlığı yapılacaktır. Ankara garnizonu birlikleri için kapalı zarfla eksiltmeye 

konulan 40000 kilo sade yağına verilen fiat pahalı görül· 

düğünden 19·2-937 cuma günü saat 15 te pazarlıkla alı
nacaktır. Yağın tutarı 36000 lira olup ilk teminatı 2700 
liradır. Şartnamesi 180 kuruş mukabilinde verilir. İstek
lilerin kanunun 2,3 üncü maddelerindeki vesika ve te

minat makbuzlarile yazılı gün ve saatte Ankara Leva· 

zım Amirliği satınalma komisyonuna gelmeleri. 

2-İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

• * * 
Üsküdar tephirhanesinde saçaklar tamir edilecektir. Bak: İs

tanbul Belediyesi ilanlarına. 

J.(f açlar, Klinik ve İspençiyari altlt: 

• * • 
500 litre siyah asit fenik :ıhnacaktır. Bak: İstanbul Beledıyesi 

ilinları na. 

4-Kereste, tahta ve saire 

Devlet Demiryolları İşletme Umum Müdürlüğünden: 

2-2-937 de yagılan eksiltmesinde talibi çıkmadığından eksilt
mesi feahedilen ve muhammen bedeli 13107,90 lira olan 12000 
adet dar hat kayın traversi 5-3-937 cuma günü saat l5,30 da pa
zarlık usulile Ankarada idare bina-ıında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenler 1005.59 liralık muvakkat teminat, 
kanunun tayin ettiği vesikalar, Resmi Gazetenin 7-5-936 gün ve 
3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname daire· 
sinde alınmış vesika ile muayyen vakte kadar Komisyonda bu· 

lunmaları lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankar~d.a M ~lze~e . dai~es~nde.n, 

Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk. ~eflığınden ve lzmır, Eskışehır
de idar-: mağazalarından görülebılır. 

5-Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 1 

Kültür Bakanlığı Satınalma Komisyonundan: 

t - Bakanlık dairelerine açık eksiltme ile 30 çelik dosya do· 

labı ah nacaktır. 
2- Şartname ve örneğini görmek istiyenlerin hergün Gereç 

direktorlüğüne gelmeleri . 
3- İlk teminat miktarı tahmin edilen 3900 liranın yüzde 7,5 

olan 292,5 liradır. 
4 - Açık eksiltmeye gireceklerin 5-3-~)37 cuma günü saat 14 

de teminatlarile komisyona müracaatları. 

6 --Mahrukat Benzin · Makine yağlan ve saire 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: 

16-2-937 tarihinde kapalı zarfla münakasası yapılan IOOOU ton 
rekompoze kömürüne teklif olunan fiat yüksek gi:rüldüğünden 
27-2·937 tarihine rastlayan cumartesi günü saat 11 de pauırhkla 
alınacaktır. 

Tahmin bedeli 110000 lira ve muvakkat teminatı b750 lira 
olup şartname!li 550 kuruş mukabilinde komisyondan hergün ve

rilir. 

2- Tasırlanan tutarı 3000 liradır. 
3 Şartnamesi komisyondadır. 
4 İsteklilerin 225 liralık ilk teminat makbuzlarile kanuni 

belgelerini ve teklif mektublarını belli vakitten bir saat evvel 
Galata Çinili Rıhtım han birinci kattaki komisyona vermeleri. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti İskan Umum 

Müdürlüğünden 

Orta Anadolunun Konya, Niğde, Kayseri, Yozgat, 

Çorum, T okad ve Sıvasın Şarkışla kazalarile diğer yer~ 
lerde iskan edilen ve edilecek olan muhacirler için 2500 
çift (beş bin aded) öküz pazarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlık 10·3 937 carşamba günü saat 15 te Sıhhat 
Vekaletinde yapılacaktır. 

İdari ve fenni ~artnameler İstanbul, Kayseri, Sıvas, 
Adana, Erzurum ve Kars:vilayetleri İskan Müdürlüklerinde 

ve Ankarada İskan Umum Müdürlüğünde mevcuddur. 

İstiyenler bu yerlerden şartnameleri alabilirler . 
0 ........ 1.;..,,. ,.,.; .. m,P\c 1ı-in her talih bes bin öküz icin sart· 

namede yazılı munammen .. hatın yuzue , ,., ~u uıı:fU ..... i\ ........ 

muvakkat teminat vermeye mecburdur. 
• • • 

Muhacirler için 1000 adet araba pazarlıkla imal ettirilecektir. 
Pazarlık l t-3 H37 perşembe günü saat l5 te Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekaletinde yapılacaktır. İdari ve fenni şartnameler 
İstanbul, İzmir , Kocaeli lskıin Müdürlüklerinde ve Ankarada İskan 
Umum Müdürlüğünde mevcuddur. İstiyenler bu yerlerden şartna· 
meleri alabilirler. 

Pazarlığa girmek için her talib bin araba için şartnamesinde 
yazılı fiatın yüzde 7,5 nisbetinde muvakkat teminat vermeye 

mecburdur. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Kuleli Askeri Lisesi için müteahhit nam ve hesabına montajı 
da dahil olmak üzere bir adet bulaşık yıkama makinesi 5-4-9\7 
pazartesi günü saat 15 de Tophanede satınalma komisyonunda 
açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 300[) liradır. iık te
minatı 225 liradır. Şartnamesi komisyonda görülebilir. İstekti · 
lerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte komi yona gelme· 

leri. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma 
Komisyonundan: 

Müteahhit nam ve heaabına : 

4000 kilo sarı sabunlu kösele 
l 000 11 aarı vaketa 
250 ,, şaplı deri 
250 ,, salmastrahk şaplı kösele 

1000 ,, " kromlu kösele 
Tahmin edilen bedeli 15500 lira olan yukarıda miktarı ve 

cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satı nal -
ma Komisyonuuca 26 Şubat 937 tarihinde cuma günü saat 15 de 
pazarlık ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminatı olan l 162 lira 50 ku· 
ruş ve 2490 No.lu kanunun 2inci ve 3üncü maddelerindeki ve
saikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

b) M Ü Z A Y E D E L E R 

1-Müteferrik 

İstanbul Defterdarlığından: 
Muhammen bedeli 

Ura 
Dolmabahçede eıki İstabliamire binasında saklı 512 

model Fiat marka acık binek otomobili: lüO 



Sayfa 2 

Defterdarlık Merkez bina11 deposunda saklı iki a-
det elektrik motörü: l05 

Beyazıt Askeri Tıbbiye mektebi binasının arka kıs· 
mında evvelce Şehzadebaşı subesi olarak kulla
nılan mahalde mevı.:ut büyük kıtada kulJanıJm1ş 

kasa: 200 
Yukarıda cins ve bulundukları yerler yazılı menkul eşya hi

za)arındaki bedeller üzerinden açık arttırma uıu\ile ayrı ayrı sa· 
tılacaktır. İsteklilerin ve tediye şeraitini görmek istiyenlerin 4 
mart 937 perşembe günü saat 14 te yüzde 7,5 pey akçe)erile 
Milli Emlak Müdürlüğünde t\)planan komisyona gelmeleri. 

Afyon İlbaylığından: 
Afyon ili merkez ilçesine bağlı ve Devlet Demiryoluna 25 ki

Joınetre mesafedeki İscehisar köyunde tahminen on bin dönüm 
sahadaki muhtelif renklerde somaki mermer ocakları açık art· 
tırmıya konulmuştur. 

Arttırma 10 Mart 937 ~arşamba günü ~adt 16 da hbaylıkta 
yapılacaktır. Buna aid şartname bedelsiz oluak Afyon Ticaret 
Odası Başsekreterliginden alınabilir. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

5000 kilo yamalık kanaviçe Ahırkapı Dairemizde 
3000 

" ,, çul 
" " 400 

" " 
çuval " " 3500 

" 
iıkarta ip 

" " 3000 " " 
Kınnap " " 

10000 " ,, kanaviçe " " 
2000 ,, " çuval " " 
3500 ,, ,, çul ,, " 200 ,, ,, marka bezi ,, " 8000 ,, " Bir metrelik kasıntı ipi ,, " 

26 Kalem hurda otomobil yedek parça· Cibali Nakliyat tube
)arı mizde 

2000 kilo kanaviçe Şemıipaşa İşletme-
ev inde 

600 " çul " ,, 
1200 " ip " " 
Yukarıda cinı ve miktarları yazılı malzeme 9-3-S3? tarihine 

raalıyan salı günü aaat 10 da pazarlıkla satılacaktır. lıteklilerin 
malları ıörmek üzere hergün hizalarında gösterilen mahallere. 
pazarlık için de tayin oluna~ gün ve saatte yüzde 7,5 güvenme 
paralarile birlikte Kabataşta inhisarlar Leva~ım ve M~bayaat Şu
beai Müdürlügündeki Satı, Komiıyoouna muracaatlerı. 

Bursa Ziraat Müdürlüğünden: 

ldarei hususiye fidanlıklarında yetiştirilen her nevi 
a.şılı meyva fidanlarının birinci boyu (2-3 yaşında) 25 
ikinci boyu ( 1 ·2 yaşında) 1 O kuruştan, a.şılı asma çub~k· 
]arı 3 kuruştan fidanlıkta teslim şartile satılmaktadır. is
teklilerin Bursa Ziraat Müdürlü2üne müracaat etmeleri 
uau uıuuur. 

• * • 
Perles marka hurda kamyon ıatılacaktır. Bak: İıtaobul Bele-

diyesi ilanlarına. . 
• • 

Ediroekapıda 15 tane servi satılacaktır. Bak: İstanbul Beledi
yesi ilanlarına. 

• 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünde~ 
-

1 - İdaremizin Cibali Merkez deposunda 
projele-ri mucibince tesis olunacak "8000,, 
men bedelli "2,, adet yük asansörü lı-apalı 
eksiltmeğe konulmuştur. 

şartname ve 
lira muham
zarf usuliyle 

2 - Eksiltme 2·3-937 tarihine rastlıyan sah günü saat 
15te Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım 
Ksmisyonunda yapılacaktır. 

3- Muvakkat teminat "600,, liradır. 

4 - Şartname ve projeler •'40,, kuruş mukabilinde sö
zü geçen Şubeden alınabilir. 

5- İsteklilerin eksiltme gününden en az 10 gün ev
vel fiatsız teklif ve kataloklarını İnhisarlar Tütün Fabri
kalar Şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü muta
zammın vesika almaları lazımdır. 

6-- Mühürlü teklif mektubunu ve ayrıca kanuni vesi
kaları ihtiva edecek olan kapalı zarflar en geç ihale gü 
nü tam saat 14 e kadar yukarıda adı geçen Alım Komis
yonu Reisliğine verilmiş olmalıdır. "184,, 34 4- 4 

* • * 

1- Şartnamesi mucibince 1000 litre küulü mutlak 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2- Pazarhk 19-2-937 tarihine rastlayan 
saat 15 de Kabataşta levazım ve mubayaat 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

cuma günü 
Şubesindeki 

3- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

4-İsteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve saat
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko-
misyona gelmeleri ilan olunur. 14 527,, 68 4 - 4 

MÜNAKASA GAZETESi 

m~1M:ı:pJl:llli 1lNiillE:IEWI 

Edirnekapı Tokmaktepede 15 
tane servi 
Temizlik işleri için 1000 kilo 
gresyağı (beher kilosu 45 ku
ruştan) 

Üsküdar tephirhanesinde yapı
lacak saçak tamiri (Belediye Fen 
işleri Müdürlüğünden vesika 
almak şarttır.) 

Muham. 
bedeli 

İlk 
teminatı 

76 L. 68 K. 5,75 

450 L. 33,75 

140 L. 99 K. 10,57 
Yukarda cinsi mikdarı ve muhammen bedelleri yazılı 

olan üç türlü iş ayrı ayrı pazarlığa konul.ouşlar-
dır. Şartnameleri Encümen kaleminde görülebilir. 
İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 
hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 26-2-937 cuma günü saat 14 de Daimi Encümen· 
de bulunmalıdırlar. (B) 136 

• • • 
Hepsine 120 lira bedel tahmin olunan Boğaziçinde 

Beykozda çeşme sokağında eski 48 yeni 15 N. lı evin 
ankazı satılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şart
namesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 9 li· 
rahk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 2-3·937 
salı günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

* • • 
(B) 127-

Temizlik işlerine ait olup İtfaiye emrinde bulunan 150 
sayılı perles marka hurda kamyon satılmak üzere açık 
arttırmaya konulmuştur. Bu hurda kamyona 20 lira bedel 
tahmin olunmuştur. ~artnamesi Levazım Müdürlüğünde 
fÖrülebilir. İstekli olanlar 150 kuruşluk ilk teminat mak
buz veya mektubile beraber 26-2-937 cuma günü saat 
14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) 137 

Mikdarı Cinsi 
3000 litre Motörin 

• • • 

500 ,, Siyah asit finik 

Bir litresinin İlk 
muham. bedeli teminatı 

1 kuruş) 22 lira 50 k 
18 )1 ) 

Eyüp kazası Hekimliği için 
Yukarda cinsi mıktan ve muhamman bedelleri ya

zılı olan motörin ile asit finik pazarlığa konulmuşlardır. 
.Şartnameleri Encümen kaleminde görülebilir. İstekliler 2490 
numaralı kanunda yazılı vesika ve hizasında gösterilen ilk 
~ ... ..urnal uıa~uu:t veya mektubıle ~t>-2-YJ7 cuma günü 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmahdırlar. (İ) 135 

TUrkiye.lsviçre Ticaret Anlaşması listelerinde 
değişiklikler 

(Dünkü nüıhadan devam) 

Şurası mukarrerdir ki lıviçre, Türkiyenin diğer memleketlere 
1929 Türk gümrük tarifesinin 381 pozisyonunda gözüken pamuk
lardan vereceği teozılattan, 13 ikincikanun 1930 tarihli Türkiye· 

İ1Viçre ticaret anlaşması mucibince istifadede devam edecektir. 
T. C. Ankara 

Hariciye Vekaleti 31 İlkkinun 1936 
Bay elçi: 

31 İlkkanun 1936 tarihli notamda, 3 ikincikinun 1935 tarihli 
Türkiye-İsviçre ticaret an)aşmuına bağlı listeler yerine geçecek 
olan ve Türkiye Cümhuriyeti Hükumetinin lO İkincikanun 1937 
den itibaren ayni senenin nihayetine kadar meriyete koymağı 
kabul ettiii A, B, C, listelerini aldığımı zatı devletinize bildir· 
mekle müftehirim. 

Şuruı mnkarrerdir ki işbu üç liste mezkur Ticaret Anlaşması· 
nın cüzü mütemmimi olarak kalacak ve bu anlaşma 6 ıncı mad
desi mucibince feshedilmedikçe listeler anınla beraber kendili
ğinden temdid edilecektir. 

Bu veıile i)e ithtiramatı faikamı teyid eylerim. Bay Elçi. 
Bay Henri Martin N. Menemencioğlu 

İsviçrenin Türkiye Elçisi 

Ankara 
İsviçre Sefareti 31 İlk kin un IH36 
Bay Büyük Elçi; 

Kendiliğinden 1937 nihayetine kadar uzatılan 3 İkincikinun 
1935 Türkiye İsviçre anlaşmasına bağlı A, B, C, listelerindeki 
1929 Türk gümrük tarifesi poziıyonlarının 1933 tarifeıi pozisyon
larına fÖre değiştirilmesini İıviçrenin Federal Konseyi münuip 
görmüş ve Türkiye Cümhuriyeti Hükumeti muvafakatını beyan 
etmiş olmakla bir kaç ila,·e yapılarak itmam edilen işbu listeleri 
eıkilerio yerine ıeçmek ve IO ikinci kanun 1937 den itibaren 

muteber olmak üzere, zatı devletlerine takdim ile müftehirim. 

Şurası mukarrerdir ki işbu 3 liste mezkur ticaret anlaşması · 
nın cüzü mütemmimi olarak kalacak ve bu anlatma 6 ıncı mad

ı desi mucibince feahedilmedikçe listeler anınla beraber kendiJiğin
den temdid edilecektir. 

Bu vesile ile ihtiramatı faikarnı teyid eylerim. Bay Büyük 
Elçi. 

Numan Menemcioğlu 
Büyük Elçi 

Hariciye Vekaleti Kitibi 
Umumiıi 

(Bitti) 

iıviçrenin Türki-ye Elçisi 
Honri Martin 

. - ---------- - - ~--·- - - -- ----
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Kanunlar. Kararnameler, Ticaret mu ha deler 

Kararname .\~ 2 5908 
26-6·935 taril". ve 2 2880 sayılı kararnameye ektir. 
Hükumetçe Ziraat Bankasına milbayaa ettirilecek bu;day hak· 

kındaki talimatnamenin birinci ve ikinci maddelerinin ilitik şe· 
kildeki gibi değiştirilmesi; Ziraat Vekilliğinin 12-12-936, 25-1-937 
tarih ve 221,8 sayılı tezkereleri ve Maliye Vekilliğinin 16· l-93i 
tarih ve 158 sayılı mütale~namcsi üzerine İcra VekiJleri Heyetinin 
27-1-937 toplantısında onanmıştır. 27-1-937 

Madde 1 - Ziraat Bankası 7 inci maddede yazılı mahallerde 
müstahsilin kendisine satılığa arzedeceği buğdaylardan yüzde üç· 
ten fazla çavdarlı ve yüzde üçten fazla ecnebi maddeli olmıyan
ları kilosu 3,80 kuruştan; yüzde ikiden fazla çavdar ve yüzde 
ikiden fazla ecnebi maddeleri olmayıp hektolitresi 76 dan yukarı 
bulunan buğdayları kilosu 4.25 kuruştan satın alır, ancak Ziraat 
Vekili icabında bu fiatlar üzerinde (kendisine ayrıca bildirilen 
had ve esaslar dahilinde) değişiklikler yapmağa salahiyetlidir. 

Mad 2- Satın:alınabilmek şartları ve kalite farkı ve ecnebi mad· 
deler, ç:ıvdar ve saire payı olarak alım fiatlarından tenziJi )azım· 
gelen mikdarlar komisyonca tesbit olunur. 

~Resmi Gazete 8-2-37 sayı 3528) 

Turkiye-İtalya Ticaret Mukavelenamesi ile tediyatın 
Tanzimine dair İtilafnamenin temdidi hakkında kanun 

Kanun No. 3109 Kabul tarihi: 1-2 937 
Madde 1 - Türkiye Ciimhuriyeti ile İtalya Kırallığı arasında 

4 nisan 1934 tarihinde imza edilen ve 2758, 291.t ve 2952 !'!ayılı 
kanunlarla mer'iyet müddetleri uzatılan Ticaret Mukavelename
sile Tediyatın Tanzimine Dair İtilafname ve merbutlarının 20 ni
san 936 tarihinden itibaren 3 ay, 20 temmuz 1936 itibaren 3 ay 
ve 20 ilkteşrin 1936 tarihinden itibaren bir ay 10 gün ve 1 ilk
kanun 1936 tarihinden itibaren on gün daha mer'iyet müddetinin 
uzatılmasına dair teali olunan notalar ve merbutları protokollar 
kabul ve tasdik olunmuştur. 

2 Bu kanun neşri tarihinden müteberdir. 
3 Bu kanunun hükümlerini icraya İcra VekilJeri Heyeti 

memurdur. 5-2-937 
Ankara, 20 nisan 1936 

Bay Büyük Elçi. 
İşbu mektubumla, 4 nisan 193-t tarihli Ticaret ve Clearing An

laşmalarının 20 nisan 1936 tarihinden 20 temmuz 19,36 tarihine 
kadar yani üç ay müddetle uzatılması hakkındaki Hükümetinin 
arzusunu Zatı Alilerine arzederim . 

Şurası mukarrerdir ki, fimabaad bedeli ancak clearing yoJile 
tesviye edilecek olan ceviz kütüklerinin ihracatına müteallik 20 
temmuz 1935 tarih ve 1796 numaralı seferat notası müstesna ol· 
mak üzere mevzuubahis mukavelelere merbut notalar muhtevi
yatı temdid müddeti zarfında müteber kalacaklardır. 

Hükumeti Kıraliyenin balada zikrolunan hususata iltihak et
tiğinin teyid buyurulması ricasile, ihtiraınatı faikamın kabulünü 
rica ederim. İmza 

Uay IltJyuk clçı, 

Dr. Tefik Rüştü Aras 
Ankara, 20 nisan 1936 

Meali aşagıda yadı mektubunuzu almakla mübahiyim; 
18 kinunuev\ el 1935 den sonra ve 2.5 kinunuaani 1936 dan 

mukkadem İtalyaya idhal olunan Türk malları mukabiJinde Türk 
ihracatcıları namına İtalyada münferiden hususi hesaplarda bloke 
tutulan mebaliğin, gümrüklerde bulunan mallar için 5 şubat 19.l6 
tarihli mahrem protokolda derpiş olunan hususi hesaba yatırıl
ması hususunda Sottosegratariato Scambi e Valute'nin muktazi 
tedbirleri ittihaz etmiş olduğunu işbu mektuhla Zatı Alinize arz
ederim,, 

Yukardaki mektup muhteviyatını Hükumetim namına tebellüğ 
eyler ve derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Büyük 
Elçi. İmza 

Dr. Tevfik Rü,tü Aras 
Ankara, 20 temmuz 1936 

Bay Büyük Elçi, 

İşbu mektubumla, ·1 nisan 19,H tarihli Ticaret ve Clearing 
Anlaşmalarının 20 temmuz 1936 tarihinden 20 ilkte~rin 1936 tari
hine kadar yani üç ay müddetle uzatılması hakkındaki Hükume
timin arzusunu Zatı Alilerine arzederim. 

Şurası mukarrerdir ki, fimabaad bedeli ancak Clearing yolu 
ile tesviye edilecek olan ceviz kütüklerinin ihracatına müteaJlik 
20 temmuz 1935 tarih ve 1796 numaralı sefaret notuı müıteına 
olmak üzere mevzuubahis mukavelelere merbut notalar muhtevi
yatı temdici müddeti zarfında muteber olacaklardır. 

Hükumeti Kıraliyenin balada zikrolunan husuııata iltihak etti· 
ğ'inin teyid buyurulmuı ricasile, ihtiramah f aikamın kabulünü 
rica f'derim. 

CarJo Galli Cenabları 
İtalya Hükümeti Kıraliyeai 

Büyük Elçiai 
Ankara 

. 

İmza 
Or. Tevfik Rüştü Ara 

(Devamı var) 

PiYASA HABERLERİ 

Çivi Buhranı 

Piyasadan çivi tedarik im
kanı azalmıştır. Fabrikalar, tü
carlara ve nalburlara çivi ver -
mektedir. Bu yüzden çivi al
mak istiyenler ellerinde parala
rı olduğu halde bulunmamak· 
tadır. Vekalet, çivinin kilosunu 
13 kuruştan attırmaktadır. 
Halbuki fabrika sahipleri bu 

fiatı az bulduklarından yeniden 
fiyat biçilmesini istemişlerdir. 
1ktisad Vekiletinden gelecek 
cevaba kadar da fabrikalardan 
tüccarlara çivi verilmemektedir. 
Çivi olmadığından fiyat ta yok· 
tur. 

Çivinin bu günkü fiyat üze· 
rinde idare etmemeıi demir 
fiyatlarında baş ıösteren yük
selmekten ileri geldiği söylen
mektedir. 
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Gelecek üç gün zarfında vuku bulacak 
Münakasa ve Müzayedeler hakkında 

MUHTİRA 

Cuma J 9-2- 1937 

Durgun suların akıtılması için tahtelarz bir mecranın yapılması 
(Eskişehir Sıtma Müc. kom.) .\~ 267 . 

Matbaa binasına bir katın ilavesi (Devlet Matbaası Dır.) .\ : 265 

Bir binanın tamiri (Maliye Vekaleti) .\~ 267 
Gerede kasabasının elektrik tesisatı. (Gerede Belediyeıi) .\~ 247 

Asit nitrik: 500 ton (Askeri fabrikalar) .\ ; 238 
Künlü mutlak: 1000 it. (İnhis. İdaresi) .V260 
Yollama Amir. bir teknenin tamiri - Hasta aba lığı kum atı (er 

ler için): 4500 m. (subaylar için): 900 m. (Tophane Levazım) 
.\" 268-266 . ' 

Battaniye: 132 ad. (Ankara Okul Sayışın.) .\ .. 26~ , 
Kardif kömürü: 1500 ton (Milli Müdafaa Vek.) .\ 256 
Matbu nota: 64 ad.- yangın söndürme aletleri. 2 kalem (lıtanbul 

komutanlığı ) .\~ 259-262 
. ) \ " 271 Yangın tulunbaaı: 5 ad. (Edremıt • ~ 

Motopomp: 1 ad. (Devlet ma.tbaası Di~) .\ :: 27~ , 
Kırma taşı ihzarı: 1140 m3 (lst. Beledıyesı) :' " ~ . ,. 

At 
.. 1. t "h . 12 d (6 gurup) (Nafıa vekaletı) .\~ 2b;> 
o ye ezga ı. a · · 61"'. 

V k 1() ton l De det Demiryolları) . \ • 2 v 
agon urşunu: · 2 

H. paşada buğday nakliyatı (Ziraat Bank. ht. şub) No. 67 

Un: 92 ton (Mersin) 268 
* Kanaviçe: 464 k. (Samsun gümr. Müd.) 273 

·· 111 k . - makine aksamı: 1686 k. * Pamuk mensucat: 618 k. - yun 
(İıt Güm. Müd.) 263 

* Yanık yağı: 5 ton (Ankara Belediyesi) 2~ . , .• 
• ç \• 3226 k 1 :un..ıı: ad. (köhne) (İnhısarlar fdaresı) 2öJ u. , . çuva ~ 
ıı: Matbaa makinesi v. s. (İst. Vakıflar direk.) 274 

* Hurda dernir: 50 ton (İst Belediyesi) 268 . 
AF A Varta markalı akümülatör (Gümrük Muh. Kom.) .\ 277 

• Gübre (Selimiye Ask. Kom.) .\~ 277 X 
271 • Kadın ve erkek fanilası (6 ncı icra MemJ 

SaJeyağı: 40 t . (Ankara Levazım) .\: 278 

Cumartesi 20-2· 1937 

Eyer takımı : 300-340 ad. (MMV .) .\'. 2 6 

Gaz yarı : 11652 k. k~ru üzüm: 8500 k. sa~un:.12200 k. (Vize) .\ :.272 

Z t
. Tw • 4000 k ( lat Komutanlığı) .\ .. 27ö 

ey ınyaxı· . . . l' l t ) .\" 276 
Mavna ve duba: 24 parça (lst. Liman ş t , 

Pazartesi 2 2-2-937 

Bafra ahtap köprüsünün tamiri için kereate (Samsun Nafıa müd.) 

.\ ' 267 
2 kalem (3000 ve 8000 m3. l bala.tın ihzarı (Afyon Devlet De-

miryolları) .\·. 268 
• Neft sanayi TAŞ u-ur yerindeki ııaz depoları (Beykoz kaza1ı) 
• Tuvalet podraaı: li4 k. iplikli pamuklu mensucat: 55 k . • ipek-

li menıucat: 4goo k . (İat. Güm. Müd. 

"' Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir . 
Hamiş : "No.,, işareti ilanı havi gazetemizin sayııını ıöıterir. 

Borsadan alınan beyanname 
Fırıncılar badema Zahire 

Borsasından aldıkları muıaddak 
un beyannamelerini de daima 
yanlarında bulunduracaklar ve 
her talep vukuunda Belediye 
memurlarına a·öatereceklerdir. 
Bu beyannameyi bulundurmı· 
yanlar ce::aya çarptırılacaklar

dır. 

Tamir edilecek asfalt yollar 
Asfalt yolların tamir işine i

hale auretile temini bir aürü 
kırtui muamelelere muhtaç 
oldufundan, daimi encümen 
bu ribi yolların mncut vesait· 
le tamirine karar vermiştir. 

Bunun için lü:z:ümu olan ma· 
kine, alit ve edevat veaair e 
ile bir de ıırf bu ite m-ıhıus 
bir hizmet oto .nobili alınacak
tır. 

Demir ve çıvı 

İktiaad Vekaleti tarafından 
demir fiyatlarının yükseliş H· 

beplerini tetkik etmek üzere 
İatanbula ıönderilen Vekalet 
aıüfettişlerinden Hikmet, ali
kadarlarla gorüşerek bir rapor 
hazırlamaktadır. 

Fiyatların bu gidişi demir
den mamul efya üzerine de 
tesir etmittir. Hikmet bu hu
su.ta da tetkikat yapmaktadır. 

Demir ithalatçıları demirin 
kilosunu 7,5 kuruştan mal et
toit bulunmalarına rağmen Av
rupadaki yükselişten iJtifade 

il.ıddıiı yer : ARTUN Ba11mevi 
Galata Billur ıobk No. 10 

ederek 13 kuruıa satmaktadır
lar. Sanayiciler yüzde yüze ya
kın kir temininin önüne ıeçil
meai için Mayısa kadar. bir fi: 
yat teabitini iıtemektedır. lddı
alara göre Avrupadaki fiyat 
yükıeli•i buradaki mala ancak 
Mayısın ıonra tesir edecektir. 

1 
Mayıs a kadıtr ta~dir. e• 
decek ınuayyen fiat uzennden 
utıı rapıldıktan sonra Mayıata 
demire tekrar fiyat konmaaı
aın muvafık olacarı ıöylenmek
teAir. 

Finans haberleri 
Almanyada Dr. Şaht tarafın · 

dan icat edilen ve tedavüle çı-
k k nevilerin-

karıla n birço mar 
den dıt ülkelerde en ziyade ta-

olanı Rentenmarktır. 
nınmış 

Fakat hali hazırda bu m~rkla· 
büyük bir miktarı hazıneye 

rın 409 · ı yatırılmış ve ancak mı yon 
ted .. vülde bırakılınıttır. 

Fransız Bankaaı iskonto had-

d. . yüzde 2 den yüzde 4 e, 
ını dd" . 

esham ve tabvilit faiz ha ını 
_ d 3 5 den yü.de 5 e ve 30 

Y~~l:k kredi bonoları faiz had-
:ini yüzde 2 den yü:z:de 4 e ç~ 
karmıttır. 

Hollanda milli bankaaının en 
son bilançosunda altı~ mevcu-

d 50 milyon florın arttıtı 
unun . 

'an o·.ıı;ı milyon florane 
ve cem °"'° . 
b 1

.,. oldutu görülmektedır. a 15 •• 
Kambiyo tanzim aermayeaının 
müdahaleıile florinin yüzde 20 
nisbetinden ziyade kıymetten 
dütmemeıi için altın mevcudu· 
nu arttırmak üzere ııayret sarf-

edilmektedir · 

imtiyaz sahibi ve ylll itleri 
Direktörü: hmail Girit 
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SATIŞLAı< __ 

Afyon 

" 

MADDE 

ince 
kaba 

Ara,it yağı 
Arpa 

" 

yemlik çuvallı · 
: Anadolu 

Av deriıi 

" 
" 
" 
" ,, 
,, 

" 

çakal 
: kedi 
: kunduz 
: ponuk 
: aıanıar 
: tilki 
tavşan 

: var,ak 
: zerdeva 

Ayçiçeği yağ : 
Badem : kabuklu 

,, iç 
Bakla 
Bezelye 
Börülce 

" 
" 
" 
" 

" ,. 

ithalat 

Ton 

Buğday 

,, 
: Eks. yumu,ak 160 
: yumu,ak 

,, 

" ,, 
" 
" Bulgur 

Burçak 
Ceviz 
Çavdar 
Darı 

,, 
Faaulye 
Fındık 

" 
" Ha,ha, 
,, 

İpek 
İrmik 
Kaplıca 

Keçikılı 

Kenevir 
Kenek 
Keten 

,, 
Koza 
Kuş yemi 
Mercimek 
Mısır 

" Nohut 

" ,, 
Pamuk 
Pamuk yatı 

ekı. ıert 

ıert 

• ıümter 
kızılca 

mahlüt 

: iç 

: beyaz 
: sarı 

iç tombul 
iç ıivri 
kabuklu 
tohumu 
ya~ı 

: tohumu 
: yatı 

yeni mahıul 

beyaz 
ıarı 

iıp . tohumu 
kalburlanmı4 
natürel yeni 

,, tohumu: 
Peynir beyaz : 

,, " 
,, " 

Peynir kater: 

" ,, 
Razmol 
Suaam 

,, yatı 
Tikik 

" 
" 
" ,, 
" 

Un 

" ,, 

" 

tam yatlı 
yarım yatlı 
yatıız 

yatlı 

yataız 

yeni mahsul 

oğlak 

ana mal 
çenıelli 
deri 
kaba 
ıarı 

ekıtra ekıtra 

ekstra 

15 

2 75 
46 75 

10 25 

2 50 

30 75 

ihracat 

Ton 

1 25 

.. 

34 

49 75 

Yapak 

1 inci yumu,ak 
,, ıert 

Anadolu 212 50 ~ 75 
,, 
" 
• 

Yulaf 
Zeytin yatı 

,, " ,, ,, 

,, tabak 
Trakya kırkım 

,, tabak 

ekstra 
yemeklik 
1abunluk 

Telııraflar 15 2 937 

40 75 
73 25 

Aıgari 

Klloıu 

Kr. Pa . 

4 37 
ç 

" 
• 
" 
" 2885 
" 500 
a 23 50 

1600 
ç 5200 

6 13 -

6 27 50 

5 30 

52 

17 20 

170 

63 

63 

A:r.ami 

Kilosu 

, Kr. Pa. 

4500 
3000 
22 50 
1700 
5600 

17 25 

K.S. 

Londra Mııır Laplata 2 ci kin. tabmili korteri.24 şi p Ki 3 25 
• keten tohumu ,, . ,, ,, tonu 11 at. 15 f• ,, 7 12 

Anvera Arpa Lehistan Şubat ,, 100 ki. 122 8. F r. ,, 5 17 
Liverpul Buğday Mart ,, 100 libr. 8 ti 4 1 2 p. ,, 5 68 
Şikago ,, Hartvinter Mayıı ,, Buteli 135 1 4 aent • 6 25 
Vinipek ,, Manitoba ,, ,, ,, 127 5 87 
Hamb. İç Fınd . Giresun derhal tahmil 100 k.149 R M. ",, 75 23 

,, ,, Levan ,, ,, ,, ,, 148 ,, ,, 74 72 

İşaretler : ki (kilo), ad (adet), ç (çift), kr (kurut). pa (para), ti 
(tilin), sa (santim), at (ıterlin), RM tRayhamark), p (pen
oi), B. Fr (Belcika frank), t (ton). 

Sayfa .1 

(Suite de la 4me page) 

Les marchandises exportees avant la devaluation 

On aait que DOi exportateura ont subi de graves prcjudices a 
la suite de la devaloriıation de la monnaie hollandaise, italienne 
et tchecoslovaque, devalorisation qui suivit l' abandon par la 
France de l' etalon-or. 

lzmir qui eat un important centre d 'exportalion , avait envoye 
aupreı de M. Celal Bayar, Miniıtre de l' Economie une delt!ga· 
tion qui lui avait expoae leı consequences resultant de la deci
ıion de certains paya de devaloriser leur monnaie. il nouı 
revient qu'il a ete decide le payement d'apres l'ancien cours deı 
monnaies prccitees pour leı marchandisea qui furent livrees a 
l'expedition avant la devalorisation. Une commission composee 
de MM. Burhan Panos , President du Turkofis ; Halit, directeur 
du service dea monnaies au Ministere des Finances ; Djabir , chef 
du service du change a la Banque Centrale, s 'emploie a exami· 
ner leı dossiers que lu inleresaes ont remis iı. la suite d 'une 
communication du Ministere de l'Economie. 

Par ailleurs, les intcresses soutiennent que nos commerçantı 
aont libres de ne pas tenir leura engagements decoulant deı con· 
trata tant que les parties de ces contrats ayant trait au prix ne 
sont pas rectifiees sur base des nouvelles valeurs il s ' agit bien 
entendu de contr>ıts ayant ete s ignes avant la devalorisation. il 
importe d'ajouter ausai que les tribunaux de plusieurs payı con· 
siderant ce fait comme un cas de force majeure, reconnaissent 
la ncce11ite d'adapter les conlrats a la nouvelle situation. 

Le Marche des Boyaux 

Le marche des boyaux continue a etre stationnaire. Un aeul 
envoi, pour une valeur de 1.390 Ltqs. a eu lieu a destination 
de 1' Allemagne. l' Amerique offre de prix inferieurs de lO pour 
cent a ceux de l' Allemagne. 

On vend la qualite " extra ,, a 70, la qualite " bonne,, a .ıo et 
la qualite "moyenne,, a 2.1 piastres. 

La hausse des prıx du bois de construction 

Les prix du bois de construction ont repris leur hausse. Le 
bois de construction res ineux se vend a 41 livres et le blanc iı. 

36 livres le metre cube. il est arrive , sur notre place, dans le 
courant de la semaine , 1.50() metres cubes de bois de construc
tion mıMs com'lle la demande etait superieure a l'offre ces ar
rivageı n'ont poinl influe sur les prix. Les besoinııı quotidiens 
d'Istanbul qui ıont de 2.000 metres cubes pendant la mauvaise 
aaiaon augmentent en ete jusqu'a 8.000 metres cubes . Ces be
ıoina atteignent done annuellement 10.000 metres cubes. Le 
ıtockage s'effectue de juin jusqu ' iı septembre. Le stock de cette 
annee eıt inferieur de 45 pour cent a cette derniere quantite. 
D ' ou la hausse enregistree sur les prix par rapport aux mois 
correspondants des anneea ecoulees , h •uss e qui tf:nd a s 'accen
tuer avant la fin de l 'annee . C 'est seulement apres juin qu' on 
p•ut a'attendre a une ba iıııu• ,t,. . .... ;., ;. --~- • 
ı annee procbaine ne ıoit inferieur iı 100.000 mereı cubeı. 

Le marche des tabacs 

Le rendement deı tabacı a ete. cette annee, de 32 millionı 
de kiloa dotnı la zone de l'Egee, de 20 millions de kiloa danı le 
basain de la Mer Noire de 14,500 mille kilos dans celui de la 
Marmara et de 1.500.000 kilos dans les Vilayet. orienlaux. Le 
marche s'est ouvert, en general, dana leı conditions avantageu
seı. Les prix ont ete de 80-145 ptra sur les marches du baHin 
de la Mer Noire, de 20·40 ptrı pour leı Gheurmez , ~)()-128 ptra 
ıur lea marchca du buain de l' Egee et les Gheurmez, 20-42 ptra . 

Dans le baaain de la Marmara, le marche de Saray (Thrace) 
a ete ouvert le premier, mais on ne possedait encore jusqu 'a 
avant ·hier aucun renaeignement en ce qui concerne les chiffres 
dea ventea realiıeea, et lea p1ix. 

Dans la zone de l' Egee, le• marches ont ete ouverts , dans 
deı conditiona normales comme aussi dans les autres marcheı. 

Les marches ont ete ouverts, cette annes, pluı tôt et iı des 
prix plus aventageux que les anneeı pasıeea. 

Danı la zone de l'Eııee, les tabaca des ı. tocks passes et da la 
nouvelle rcc-olte ont ete totalement ecoules. 

Le total de la recolte dans toute les zones a atteinl cette an
nee 68 milliona de kiloı , contre 36 millions de l'annee passee. 

Les acheteurs ont ete les compagnies americaines, allemandea 
et autrichiennea et les commerçants indigenes pour le compte 
d'un groupe ıuiase . La Societe turque Ltd . de Tabaca a , pour 
la premiere foiı, parHcipe aux achats sur le marche de l' Egee 
avec 800.000 kiloı . Elle achete, maintenant, sur les marches du 
banin de la Mer Noire et a acheve ses preparatifa en vue deı 

achata a effectuer ıur les marches du bassin de la Marmara. 
La recolte ıenerale deficitaire de l'annee passee avait ete 

la cauıe de l'accroiaaement des exportations. Celles·ci a' annon
cent importanteı , vu I' abondance de la recolte. 

Pour la culture du coton 

La Ziraat Bankaıi prend des dispositiona pour favoriaer la 
culture du coton a Mersin . Le prix des graines de coton a ete 
releve, pour encourager le cultivateur, de 2 p iaslres IO paras iı 
4 piaatreı. La banque moderniıera leı ateliers d ' Adana qu'elle a 
acquia. Lea avancea de fonds aux payaans aeront pluı fortea. De 
pluı la banque a pa1Se contrat avec une fabrique amer:caine qui 
lui livrera dea ıemencea mecaniquea et dea charrureı a herse• i 
traction animale. Elle les repartira sanı frais aux cultivateurs. 
Elle. ıeront livreea en mars. 

Le marcbe des fruits et legumes 
De notablff differencea ae remarquenl en ce qui a trait ent"'e 

leaanneeı 1935 et 1936 au point de vue ce la valeur des fruits et le
ııumea · La plupart des legurnes ıe sont vendus en 1936 a 4 ou 5 paraa 
de moiaı que durant l 'annee precedente. 

La meme diminution se re a ı . . . m rque ıur es prix des orangea, 
deı mandarıneı , deı raısını "razapi,,, des poireı d' Ankara. 
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Journal Quotidien des Adjudications 

JEUDI 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l' adjudication 

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

Repantion des gouttieres du local de dt:sinfection 
d'Uskudar. 

Ameublement pour Habitation et 
Bureaux-Tapisserie ete. 

Armoires a dossiers , en aeier : 30 pieces. 

ProduitsChimiques et Pharmaceutiques 
lnstruments Sanitaires -Fourniture pr. Hôp. 

Acice phenique noir : 500 litres. 

Bois de Construction 
Planches, Poteaux ete. 

Traverses pour voie etroite (hctre): 12000 pieees
ld. pour aiguilles : 189 pieoces (aj .). 

Combustible -Carburant- Huiles 

Graisse : 1000 kilos (pour service voirie) 

"'' -· .. 'lf\nf\ 1:1- .. a.n 

Modc 
d'adjudicat. 

Gre a gre 

Publique 

Gre it gre 

Gre a grc 

Gre a grc! 

" Charbon rreompost> : 10000 tonnea (aj .). (can. en. r ,.JJvı 11 

Provisions 

Prix 
cıtimatif 

Caution. 
Provisoire 

140 ~9 10 57 

3900 292 50 

L. 18 le lt. 

13407 90 1005 59 

450 - 33 75 

P. 7 le it. 
, 1 nıvvı 6750 -

Lieu d'adjudication et de 
Cahier des Charges 

Jours 

Com. Perm. Munieipalitt! Istanbul 26-2-37 
Seeretariat ,. ,. 

Mınistere lnstruction Publique 5-3-37 

Com. Perm. Municipalite lıtanbul 26-2-37 
Secretariat ,, ,, 

Adın. Ch. Fer Etat Ankara. 5-'.l-37 
Dep Mater. Ank.-Chef Exped. H . paclıa . 

Com. Pcrm. Munieipalite lstanbul 26-2-37 
Seeretariat " " 

idem. 26-2-37 
Com. Ach. lntend. Marine K.pacha. '27-2-37 

Gre a gre 36000 - 2700 - Com.Ach. Dir. lntend.Ankara. 19-2-37 ı Beurre frais: 40 tonnes (cah. eh . P. 180) (aj.) 
Avoine ; 210 tonnes. Pli each. 14595 - 1098 - Com. Aeh. Militaire Vize 26-2-37 

Divers 

Tetel' de eylindre pr. embareıtion iı moteur ailem. : 
12 pieces (aj.). 

Boeufs : 2500 paires (pour les immigres en Anatolie 
Centrale) 

' Voitures: 1000 piceea 
Cuir savonncux jaune : 4 tonnes - Vaehette jaune : 

1 tonne - Cuir iı l'alun : 0,250 tonne- ld. pr. 
salmastra : 0.250 tonne - ld . ehrome; 1 tonne 
(au nom et pour le eompte entrcpr.). 

Maehine a laver la vaisselle (avec le montage) 
La date de l'adj. du papier cartonnc (ı:ivana) est le 

2-4-37 (voir No d'hicr) 

B) Adjudications a la surenchere 
Cyprea : 15 pieees . 

Canevas, jute, sacs en jute, corde, toile ete. : 14 
lots. 

Carrieres de marbre. (a 25 km. de la ville) 
Automobile Fiat 512: 1 pit!ee- Moteurs eleetriquea: 

2 piecs- Coffnt ·for. : 1 piccc (sep.) 
Camion Perli·s (hora d'usage) 

Plants de vigne et d'arbre• fruitiers . 

Gre it gre 

" 

" 
" 

Publique 

Gre a gre 

" 
Publique . " 

" 

3000 225 

15500 1162 50 

30011 - 225 -

76 68 575 

100-105-200 

20 - 1 5 

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

Minist. Hygiene et Ası. Sociale 
Dir. Etablis . lmmigres Ankara·lıt. 

,, 
Com. Aeh. O.Gen. Fabriqueı Militaires 

Com. Adı . Intond. lst. Tophane. 
Direction Telephoncs latanbul 

ı Com. Perm. Munieipalite lstanlıul 
t Seeretariat ,, ,, 
Com. Aeh. Econom. Monop. K .taclıe 

Vilayet Afion 
Dir. Biens Nationaux lstanbul 

f Com. Perm. Munieipalite latanbul. 
l Dir. Econom. ,, ,, 
Dıreetion Agricole de Brousse. 

5-3-'.'7 

10-3-.37 

11-3-37 
26-2-37 

5.4.37 
2 4-37 

26-2-37 

9-3-37 

10-3-37 
4-3-.37 

26-2-37 

F ournisseurs et Entrepreneurs 
Negociants, Commissionnaires, Hommes d'affaires! ! ! 

Tous vos concurrents lisent journellement le 

" MÜNAKASA GAZETESİ " 
Seul journal d 'affaires donnant, au jour le jour, le texte complet de toutes les Adjudications, suivi 

d'un Tableau Synoptique des Adjudications du jour, d'un Memento de celles qui auront lieu dans les trois 

jours suivants; les Trait~s de Commerce et Accords de Clearing, et en general les Lois et Decrets-Lois, 

interessant les hommes d' affain~s, le mouvement de la Bourse des Changes, de la . Bourae du Commerce et 

des Cereales, les Nouvelles Economiques du pays ete. ete •.. 

DANS VOTRE PROPRE INTERET, ABONNEZ-VOUS AU " MÜNAKASA GAZETESİ ,, 
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18 FEVRIER 1937 

MEMENTO DES AOJUOICATIONS 
(Pour les trois jours suivants) 

Vendredi 19 Fevrier 1937 

-

Constr. corıduit souterrain pour ecoulement eaux stagnantes (Com. 
Lutte ı• Malaria Eskichchir) .\' 267. 

Adjonction ı~tage iı immeuble imprimerie (Dir. lmprimerie Etat) 
.\" 265 

Rcparation dun imaıeuble (Ministere Finanees) .\~ 267. 
lnstallation claetrique de Guerede (Municipalite Gucrede) .\' 247 
Acide nitrique : 500 tonnes (Fabriques Militaires) .\' 238 
Alcool absolu : !000 litres (Monopoles) .\' 260. 
l{t~par. embareation serv. expcd.-etoHe pour robes de malades (pr. 

soldats) : 4500 metres- (pour offieiers): 900 metres.\' '.l68-.!66 
Couvertures: 132 pieces (Comptabilite Eeoles Ankara) .\' 265 
Cardiff: 150 ) tonnes (Min. D{~ r. Nat.) .\: 256 
Notes imprimees : 64 p. Appareils extincteura : 2 lots (Comm. 

lst. Findıkli) .\ ~ 259 262 
Pompes a incendie: 5 pieces ıCom. Militaires Edremit) No 271 
Motopompe : 1 pıeee (Dir. lmprimerie Etat) No 271 
Pr~paration pierres concassces : 1140 m3 (Mun. lstatanbul) .\' 268 
Etablis d'atelier: 12 pieees (6 groupeı) (Min. Travaux Pub. N . 265 
Plomb pour wagons: 10 tonnes (Chemins de Fer Etat) .\' 265 
·:ransport de bles a Haydarpaeha (Suce. lst. Bque Agricole N. 267 
rarine : 92 tonnes (Mersine) N. 268 
• Canevaı: 464 kilos (Douanes Sanısoun) No :.:!73 
· Lainages : l 11 k.- Pieces de machine : 1686 k. Cotonnades : 

018 kilos (Douanes Istanbul) No 263 
* Huile brülee: 5 tonnes (Municipalit e Ankara) No 269 
• Dcchets de jute: 3226 k .- Saes ld. : 3886 p.(Monopoles N. 265 
• Machiae d'imprimerie ete. (Dir . Vakoufı lstanbul) .\' 274 
* Vieilles ferraillea: 50 tonnes (Mun. lstanbul) .\: 268 

Aeeumulateıır AFA-Varta: 1 p. (Comm. [ Surv. Douan.) No. 277 
* Fumier (Selimic} No. 277 
* Flanelles pr. hommes et pr. femmea (6 me Bur. Exec. ) No. 277 
Heurreı. frais: 40 t. (lntend. Ankara} ,\' 278 

Samedi 20 F evrier ı 937 

Scllcı : 300-340 pieces (Üt"fense Nationale) .\ ' 266 
Pı~trole : 11652 kilos - Raisin aec: 8500 - Savon : 12200 ki· 

los (Vize) X 272 
Huile d'olive: 4 t. lComm. lst. Findikli) No. 276 
Malıonnes et alleges: 21 p. (Adm. Expl. Port 1 stanbul) No. 276 

Lundi 22 Fevrier 1937 

Boi~ de charpente pour la reparation clu pont "Bafra,, (Dir. Trav. 
rav. Pub. Samsoun) ,\' 267 

Prı::p. et livr. de 'l lots (3000 et 8000 m3) de Ballıııt (Chcmins de 
Fer Etat, Afion) .\' 268 

* D~pôtı de pı~trolc de la SAT. "Neftsanayi" iı Oumouryera 
(Kaza Beykoz) .\: 258 

* Poudre de toilette ; 84 kiloı Cotonnades (aveo aoie) : 55 ki-
los- Soieries : 4900 kilos (Douanes lstanbul) 

* Les utfrisqut's indiquent une vente par voie de surenchere. 
N. B.- Leı Nos indiqurs en regard dca oırticles sont ceux du 

journal dans lequel l'avis a paru. 

lndustrie · Finances - Commerce 

Les bas et chaussettes seront standardises 

Les autorites ayant eonstate le bien-fonde des doleaneu a~ 
sujet de la mauvaise qualite des bas de soie, le miniıtere de 
l'Economie publiera ıous peu les conditions auxquelles devront 
satisfaire ces bas. 

La ehambre de Commerce a egalement reçu dea ordrea pout 
l'examen des eonditions de fabrieation deı chauasettes. 

L'Allemagne nous achete de la cire 

Les produits de la mer Noire sont a 82-92 plrs, eeux de l' A 
natolie, a 89-9'2. L'Allemagne offre 97-100 piaatrea pour la qua 
lite la plus blanche. 

Toutefois, le clearing avee l' Allemagne a suacitc quelquea he 
sitations et l'on s'cst abstenu de se livrer a des venteı. 

De meme, en depit des demandes inıistantCI on ı'abıtie 
de ıe livrer a dcs envois de pommes et de mandarines a deıti 
nation de l' Allemagne. 

Ce dcrnier payı nous a aehete, la semaine derniere, 5,'il 
Ltqs. d'orangea. 

Les peaux 

Durant la semaine derniere, 37.260 kg. de peaux pour u 
va}eur de 23.8.l(} Ltqı. Ont ete t'Xportees a deıtİnatİOn, princip 
lement, de 1' Allemagne et de la Tehecos:ovaquie. 

Les noisettes 

Le marche des noiscttes eontinue a etre calme. pu de eh' 
gements de prix ni d'expeditions a deatination de l'Allemaıt' 

(Lire la ıuile en 3me paıe) 


