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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye ici n K > uru~ 

.:J AYLIGI t50 
() ,, 850 

12 
" 

1500 

Ecnelıi memleket !er için 
12 nylığı 2700 

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

Yıl: 1 Sayı: 279 

İÇiNDEKİLER: 

a) Münakasalar 

İnşaat, T · amırat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Tavas kazasının (80 1 ) h I I la ve Kale nahiyo!~inin (50 ha) 
n ı rnzır lıarit 1 1 

Bel d
. · 8 arının yapı m&sı. (Tavas Bel.) 8 3 37 15 

e ıyc vnpur isk 1 . d . k •. 
(temd'd) (' • e esı emır a samının tamiri 

T 
1 1'1uannyn Beled.) ransıt yolu M . d l.3.37 15 -

uzerın e, Horasanla Saçlcpe arasında 
ikm r . . ıp ınası ve a . sinai imalatın şose, 8 ad ek' lı' 6 d 

f tf . a 1 ınşaatı (Erzurum Viliiyeti) 5 4 37 ~•ye meydanmdak; o<b okulon ;hata dova.lan . 

15 

-
ınşa nl 1 (Nafıa Vekaleti) Floryada 

5 
5.3.37 1 S -

. I I oyunma gardroblarınll ilaveten yapılacak 

Kırnynh:ıne J b 5.3.37 15 •1ş er ( st. Belediyesi). 
a orat. musluklarının tamiri (lat. Bel.) 26.2.37 14 

Elektrik·Havagazı·Kalorifer tesisat ve Malzemesi 

Manyetolu masa telefonu: 100 ad. (PTT Lcv. Müd) 7.4.37 15-

Matbaa işleri • Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

27 28 k. luk lııırita kiig-ıdı: 215 top (Devi B ) 2 Mecmu k" b · asım. 6.2.37 15 
n ve ıta . (Merkez Hıf:z.ısıhha Enst.) 3 3 . . 37 11 -

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Battanıye: l51 ad. - kilim: 51 ad. (Askeri. fabbr.) 5.'i.37 14 

Nakliyat- Boşaltma • yükletm e v. s. 

Ulus gazetesinin rotatif makinesiyle l f t 
lsta b ld A k e errua ının 
. n u an n araya naklı (hususi) (Ulus gazetesi) 

26.2.37 tarihinde yapılacak olan 3 ad. bulaşık maki· 
nesi eksilt. sarfınazar edilmi~tir. (Tophane Lev.) 

Afyon Is . için yonca tohumu temizleme makinesi: ·ıo.2.37 11 
1 nd.(temdid) (Ziraat Vekaleti) 

b) Müzayedeler 

1 - Müteferrik: 
26.2.37 14 -

10-26.3.37 13,30 

•• 

j 
GAZTESİ 

Hergün çıkar iktisad1ali ve ticari gazetedir 

CUMA 

iDAREHANE: 
Yoğurtcu han, l ci kat 

No 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
idarehanemizde görüşülur 

Telegr.: İst. MÜNAKASA 
Telefon: 49.ı42 

Posta kutusu N. 1261 

19 Şubat 1937 

1 k . 

1 

omı9yonunda altmış lt b .. . . . 
dört kuru. b d r k .a . ı eş yuz yır mı bır lira elli 
transit yolş .~ e .• d eşıfJı Erım Vilayeti dahilinde ve 

u uzerın e Horas S t 

3-Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Mtlzemesi 

ahhide ih 1 dT aç epe arasında müte· 
dolay ake el 1 1.P te vakit zamanile yapılmadıg~ ından 

ı mu ave esı fe h d'ld' k'l . 5 e 1 11 sonra geri kalan 17+333 
ı ometro şoşe ınşaatı baki . . . sının nev k 'k . Y ve sekız aded ekıp bına-

a tsının ı malı ve . d d A • A lanması i ı · . k ~a e sınaı ımalatın tamam-
ş erının apalı f ı·ı k . tır. zar ;u ı e e sıltmesi yapılacak· 

Evrakı keşfiye t ··t f . ' şar name,ukavelenamesi ve buna 
Şefliğinde 

g~~ ·~ı ebr~ıı· bütün evrak Tranı Yolu İnşaat 
oru e ı ır. 

Muvakkat teminat 4576 l 8 k • ResmAı G t . uruştur. istekliler 
aze enın 7-5-936 , da çıkan tar t tar ve 3297 sayılı nüshasın-

vesikala 'htı?1a nameye göre afıa Vekaletinden alınmış 
rı ı ıva etmek fi nci maddesind k. şar 1 <!490 sayılı kanununun 32 

e ı sarahat d · · d . teklif mekt bl aısın e tanzım edect-kleri 
n arım 5-4-937 pa t . .. .. 

dar Transit yolu İn . r esı gunu saat 14 e ka· 
şaat Komııonuna vermeleri lazımdır. 

Nafıa Veıletinden: 

1- Eksiltmeye konulan . . pılmış olan orta ok 1 ""h ış: An~rada itfaiye meydanında ya-
2- Eksiltme 5 ~93; ata. ~uvarlrı inşutıdır.,, 

vekaleti yapı işler· tarı~ınde cma günü saat 15 de nafıa 
ı ·ı ı umum mud- lMğ d ı e yapılacaktır. ur u o asında açık eksiltme U!IU· 

3- Eksiltme şartnam . kuruş bedel mukabilinde esı ve. bun_ı müteferri diğer evrak 33 
nabilir. yapı ışlerıumum müdürlüğünden alı· 

4- Eksiltmeye girebilmek 
muvakkat teminat vermesi 
ması lazımdır ve 

içi~ t:liblerin 500 lira ti kuruşluk 
muteıiıhidlik vesikasını haiz ol· 

istek!ilerin. vesaiki h . 
ten bir aaat evvelin k avı zarfl~rı ikinci maddede yazılı ıı.aat-
b·ıı· d e adar komısyon reisliğine kb k 

m e vermesi muktazidir. ma uz mu a· 

Eksiltmeye konan iş: HU ne~l•• • -----
sının ve 50 hektar raddesinde Kale nahiyesinin Nafıa Vekaleti-
nin fenni 'artnamesine göre halihazır haritalarının yapılmasıdır. 

Bu işe aid keşif bedeli 3250 liradır. 
2 - Şartname ve evrakı şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 

Devlet Basıınevi oı·rekt·· l" - .. d or ugun en: 

Nevi Miktarı 

27 28 kiloluk 215 top 

Muhammen bedeli 
2408 lira 

Muv. teminati 
180,60 lira 

harita kağıdı 

tarının pazarlığı 26·2-937 y a!ı -a mıktan yazılı harita kigıd-Müstacelen satın alınacak uk d . 
cuma gunu saat l 5 te B . • d yapılacaktır. Muvakkat teminat . aaımevımız e 

name muhasebemizde görülebilir. veznemıze yatırılacaktır. Şart· 

a e ı, er ez ı zıssıhha Sıhhat ve İçtimai Muavenet VekAl t• M k H f 
Müessesesi Müdürlüğünden: 

Merkez Hıfzı111hha Müessesine satın 1 k kitabların 3.3.937 çarşamba günü l l de acık• ın:c-~t m~cmua ve caktır. e •
1 

me11 yapıla· 
2 - Bedeli muhammeni 1907 liradır. 
3 - ilk teminat 145 liradır. 

e ıı e mueueae muhasib mutemetli1ırinden a-4 - Şartname v r t -lınabilir. a 
w 

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

Askeri Fabrikalar U.Müdürlüğü Satınalma Komisyonundan: 

adet kir 5 1 nıye ı e 
1 

Muhammen bedeli l 185 lira olan 151 adet batta . ·1 51 
. ım a ı pazarın~a askeri fabrikalar umum müdürlüğünün 
Istanbul _satıoalma komısyonunda 5-3-937 cuma günü saat 14 d açık eksıltmeye ko kt N- . e lebilir. naca ır. umunesı hergün komisyonda görü-

ı -d .. lM. M ıra uruş Beyoğlu 
\ 

isteklilerin muvakkat teminat olan 88 r 88 k 
ma mu ur ugune yatırarak o gün ve saatte 2490 No l k 

1 

2 3 - ·· dd . .. · ı anunun 
\ ve uncu ma elermde gosteraen vuaiki hama olarak ko · _ 

l yonda bulunmaları. m" 

1 

\ 
1 

""'·--
Ulusun yeni rotatif gazete makinesi\• teferrüatı Hamburgdan 

Kjtare vapurile yola çıkmıştır. Vapur şubatın son haftasında is· 
tanbul limanı!lda bulunacaktır. 63 ton a~ırlığındaki makine ve 
teferrüatının lstanbul limanından supalan alınarak Ankaraya 
nakli ve gümrüklenmeai münakasaya konulmuştur. Şartnamesi-

B Mukavele projeleri. 
C - Şehir ve kasabaların halihazır haritalarının alınmasına nin müeasesemizde görülmesi. thususi) 

aid şartname. 
D - Hususi şartname. İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı Denizli Nafıa Müdürlü· 

günde görüp inceyebilirler. 
6- Müteferrik 

Servi ağacı: 1769 ad. (temdid) (İst. Bel.) 
Giimriik.te muhtelif satış tlst. G'im. Müd.) 

~--~~~~~~~~,~~~~~~~~-

a) MÜNAKASAL AR 

3 - Eksiltme 8-3-937 pazartesi günü saat 15 te Tavas Bele 
diyesinde teşekkül edecek Encümen huzurunda kapalı zarf usu·· 

lile yapılacaktır. 4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 244 lira muvak· 
kat teminat akçe!lli vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesika· 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 
Maltepe ve Bursa Liseleri ile Erzincan orta okulu için 

alınacak üç aded bulaşık yıkama makinesinin 26 şubat 
937 tarihinde yapılacak eksiltmesinden şimdilik sarfınazar 

! ·İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

İstanbul Belediyesinden: 

Keşif bedeli 6017 lira 32 kuruş olan Floryada yapı· 
lan plaj tesisatından soyunma gardıropların• iliveten ya
pılacak işler kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur· Ek-

' lt 5 3 937 .. u" saat t5 de Daimi Encümende 
sı me · · cuma gun . M 

.. d .. l ..... de görülebı-
yapılacaktır. Şartnamesi levazım u ur u~un 
lir. Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 N. lı kanunda ya· . · f · l · Müdürlüğünden 
zıh vesıkadan başka beledıye en ış erı . . "k ·1 451 lira 30 kuruc:.luk ılk 
alacakları fen ehlıyet vesı ası e 'f . k b'l b raber teklif mektupla-
temınat makbuz veya uıe tu ı e e . k d yazılı günde saat 14 
rım havı kapalı zarflarını yu ar a 
de kadar Daimi Encümende vermelidirler. (M) --

Mudanya Urayından: 

ihalesinin 11-2·937 perşembe günü saat 15 te yapıla· 
• l .

1
• l Mudanya Belediyesinin vapur 

cagı evve ce ı an o unan . . 
iskelesinin 5680 lira 30 kuruş keşif bedellı dem,;r aksa· · .. .. ıaat a e uza 
mının eksiltmesi t-3-937 pazartesı gunu · 

tıldığı ilan olunur. --

ları l-aiz olması lazımdır. En az 300 hektar büyüklüğünde kasabaların halihazır harita· 
larını tanzim ve Harita Umum Müdürlüğüne beğendirmiş olduk
larını bildiren vesika ile 937 senesi için harita işlerine aid Nafıa 
işleri müteahhidlik vesikasını almış bulunmak. 

5 - Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede yazılı saat· 
ten bir saat evveline kadar Tavas Belediyesine getirilerek Ek
siltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. \ 
Posta ile gönderilecek mektubların nihayet üçüncü maddede ya· 
zıh saate kadar gelmiş olması ve dış zarfının mühür mumuile 1 
iyice kapatılmış bulunması lazımdır· Postada vukua gelen gecik· 

meler kabul olunmaz. 1 

Kirnyahane laboratuvarının muslukları tamir edilecektir. Bak 

İstanbul Belediyesi ilanlarına. 

2-Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme -
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

idare ihtiyacı için açık eksiltme ile 3400 lira muhammen 
bedelli ve 255 lira muvakkat teminatlı 100 adet manyetolu masa 

telefonu alınacaktır. 
2 - Eksiltme 7 Nisan 937 çarıtamoa günü saat 15 de Anka-

edildiği. 

Ziraat '/ ekaletinden: 

Kayseri yonca d'!neme ve yonca tohumu temizleme istasyonu 
için satın alınacak bir adet yonca tohumu temizleme makinesi· 
nin 8-2-937 tarihinde kapalı zarf usulile yapılan ekailtmesinde 
teklif edilen fiat haddi layık görülmediğinden bu makinenin pa· 

zarlık suretile satın abnma11na karar verilmiştir. 
Pazarlık 20·2-937 tarihine müsadif cumartesi günü öğleden ev-

vel saat l 1 de Vekalette arttırma ve eksiltme komisyonunca ya· 

pılacaklır. 
Makinenin muhammen bedeli 8,000 ve muvakkat teminatı 

600 liradır. 
Bu işe aid şartname Ziraat Umum Müdürlüğünden verilmek· 

tedir. Talihlerin teminat mektubları ve 2490 sayılı kanunda ya· 
zıh vesikalarla birlikte muayyen saatte komisyona müracaat\eri 

ilan olunur. 

\ b) M Ü Z A V E O E L E R 

l -Müteierrik 
• • * 

\ 

rada P. T. T. Umum Müdürlüğü satmalma komisyonunda yapı· 

lacaktır. 3 - İsteklilerin teminat mektuplarını idare veznesine yatı-
rıp alacakları makbuı veya muteber banka mektubu ve şartna· 

Gümrükte muhtelif eşya satınahnacaktır. Bak latanbul Güm· 

rüğü Baş Müdürlüğü ilanına. 
* • • 

Muhtelif yerlerde bulunan 1769 ıervi ağacı satılacaktır. 
Erzurum Vilayetinden: 

Beş nisan 937 pazartesi günü saat 15 te Erzuru~ Vi
lôyeti Nafıa Müdürlüğü odasında transit yolu eksıltme 

\ 

mede yazılı vesaikle mezkür saatte komisyona müracaatları. 
4 - Şartnameler Ankarada Levazım Müdürlüğünden, İıtan· 

bulda Levazım şube lnüdürlüğünden verilecektir. 

Bak: İstanbul Belediyesi ilanl3rına. 
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Sayfa 2 

L lstanbul Gümrüğü Başmüdürlüğünden: 1 
Gümrük Satışından: İhale günü: 10-3-937. 416 mezat kaimesi 970 

kilo 750.59 lira F.B marka 1 31, 32 51 No. Sade ma~ta~ tapa, 3081 
k 1025 k 928.18 l. KF - m. l 11 n. kurşun halıtesınden matbaa 

mb. f• ." • · İhale günü: 12-3-37 2961 m. k. 24. 100 k. 2195.67 
uru atı ve çızgısı, 5 20 

ı. Manyezit kalsine, 3125 m. k. 12400 k ... ~20 1. O. M. m. • 
1 ·20 Alatı ziraiye . 15-3-937 - İhale gunu. 2029 m. k. 2803 k. 
5783.n 15 ı. SOC m. 7 32, 50 52 n. Pamuk çanta ve fişeklık, 249~. ~: 
k 7 050 k. 724.'LO l. 5444 n. Kazip .elli ipek mensucat. İhale gunu. 
17-3~937 _ 2435 m. k. 70 k. 510.06 1. Sun'i ipek ipliği, '3156 m. k. 
ıs k 1404.63 ı. SN m. 5976 n. Safi ipek kordela, 3113_ m'. k . .7 k. 
620.72 J. adres m. 2 n. Müstamel ipekli yünlü zenne elbısesı, Ih~~ 
günü: 19-3-937 - Transit satışı. 3116 m. k. 163 k. 70 l. SEA':' 

ht l.f c· (' kı') 2236 m k 1450 k. 200 l. Müsta el bınek m. mu e ı n. rn ıç , · · 
b·ı· lh 1 ..... 22 3 937 'J030 m k 345 k. 80 1. MN m. otomo 1 1. l! e gunU· - . ' - . ' , y· 

Pamuk çanta ve fişeklik, 236 m. k. 144 k. AP. m. 221
, 225, n. ı-

dala deri lakeii - İhale günü: 24-3·937. 2296 m. k. 3
1
58 k. 100 1. 

OWA m. muhtelif n. Boyalı demir ezilmiş kırılmış ev~ak dol~bı.'. 
2550 m. k. 6.400 k. 120 1. ipek masa ve yatak örtüsü. lhale ~unu 
26-3-937. 2008 m. k. 2650 k. 550 1. MN m. Pamuk çanta ve fışek: 
lik 1294 m. k. J365 k. 4941 1. W. RE.F. 865 D. m. 15 n. Safı 
· 'k t ı 1549 sayılı kanun mucibince yukarıdaki eşya başla-
ıpe mensuca · .. .. · d · 

d l au"nlerde ve saat 13 5 da 2490 s. kan. hukumlerı aıre-
rın a yazı ı 6 • . 

sinde ve lstanbuldaki gümrük satış salonunda açık arttırma ıle ~atı-
lacağı. 2- Ülkeye ithal için alıcı çıkmazsa aynı ~el~ede ~-aban ıller~ 
götürülmek şartile ·ısteklisine satılacağı. 3- İsteklılerın yuzde . yedı 
buçuk. pey akçelerini gösterir makbuzlarile l::erabe

1
·r .ka

4
nunupn t~yın et

tiği zamana kadar komisyona müracaat etme erı. - e.şın par~ 
·1 l almak istemiyenlerin erbabı ticaretten olduklarına daır malı-
ı e ma . 1 1 k . f 
yenin ünvan tezkeresi aranacağı. 5 Peşin par~ ıl~. ma. a ~a ıs ı-
yenler 

0 
malın değerini yatırdıktan başka ihaleyı mute.akıb ıhale be

delini derhal vereceği ve bu g"ıbilerden ünvan teskeresı aranmıyacağı. 

9
_ Her ihale günü divar ilanlarında yazılı eşyanın peşin para ile 

pazarlıkla ve ayrıca satılacağı ilan olunur. (965) 138 

- -· .. -~~ 

Muhammen 
bedeli 

İlk 
teminat 

65 lira 4 lira 88 k. 
Kimyahane laboratuvarı musluk· 
lannın tamiri 

Yukarda cinsi mikdarı ve muhammen bedelleri yazılı 
olan tamir pazarlığa k<?nuhııuşlardır. Şartnamesi Encümen 
kaleminde görülebilir. istekliler 2490 numaralı kanunda 
yazılı vesika ve hizasında gösterilen ilk t:~~nat makbuz 
veya mektubile beraber 26-2-937 cuma gun~. saa~ -1 !-~~ 
yen"ı aÇilacak ydlu~ tesviy~sÜe. trotuvar bordürlerinin ya . 
pılması açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakı ve 
şartnamesi Levazim Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 
2490 N.lı kanunda yaztlı vesika ve 191 lira 97 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 2-3-937 salı 
günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar.(İ) IJ 

Adet 
11 Servi 

21 
" 

17 " 

• 
* " 

Beherinin Muham. İlk 

Üsküdar ve Selamsız 
mezarlıklarından 
Bulbüldere ve Selamsız 
mezarlıklarından 

Üsküdar Büİbüldere ve 

bedeli teminatı 

777 K. 6,41 

551 " 8,67 

Selamsız mezarlıklarından 420 ,, 5,36 
1350 ,, Karacaahmet ,, 277 ,, 280,46 
370 " " 485 " 134,59 

Yukarda mikdarı ve beherinin muhammen bedelleri 
yazılı serviler ayrı ayrı açık artırmaya konulmuş isede 
belli ihale gününde giren bulunmadığından artırma 
26-2-937 cuma gününe uzatılmıştır. Şartnameleri levazım 

müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. lı kanunda 
yazılı vesika ve hizalarında gösterilen ilk teminat mak• 
buz veya mektubile beraber yukarda yazılı günde saat 
14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar (B) 140 

Emniyet Sandığı İlanları 

Taksitle mülk 
edinmek isteyenlere 

Müessesemiz peşin ufak bir tediye mukabilinde se· 
kiz seneye kadar taksitli gayrimenkul satışına karar 
vermiştir. Küçük bir tasarrufla İstanbulun her semtin· 
de her çeşit mülk edinmek fırsatını verecek olan ilan
larımızı behemehal dikkatle okuyunuz. 

Sandığın kiralık mallarının listesini görmek herkes 
için faydalıdır. 

\9 Şubat 

M ONAK;AZf. TESl 

Kanunlar, Kararnamficaret muhade\er 

cevabi mektup tam bir muta-

bakat teşkil ederler. A bul ediniz, Bay Büyük E\ç~. 
İhtiramatı faikamı lutfen .k~ Ciovani de Astıs 

\ 

dan Zatı Alilerinin teklifi ve işbu 

Ba Numan Menemenctogl~ •.. 
y kA\ r Umumi Katıbı ) 

Hariciye Ve a e ı • G te 10-2-37 sayı 3530 
(Dünktadan devam) 

(Resmı !lZe 

Ankara, 20 temmuz \936 

Bay Büyük Elçi, 
kıymetini koruma hakkında kararname 

Türk parası 

Zatı Alilerindco aşagıdaki ubu aldım : Cl ·ng 

i 
"hl" T"caret ve earı 

" şbu mektubumla 4 nis<ın tarı ı ı . 
' 9r" h" d 20 ilkteşrin 1936 tarı-

Anlaşmalarının 20 temmuz 1 ı ın en . M A • 

Kararname No. 2 5950 h kkındaki 1G67 sayılı ka-
k etini koruma a l 

Türk parasının ıym . k M l" Vekilliğince hazır ana-
nunun tatbi\una müteferrı ol~~ ; ı;eezkere ile gönderilen ilişik 
rak 25-1-937 tarih ve 54244 \ . dsaı ı teber olmak kaydile, me· h

. k d . 3 ""dd t1.t.ılması hakkındakı Hukumetı-
· tarihın en mu d 

4 maddelik kararın, neşrı . H t" . 27-l-937 toplantııın a . i Vekillerı eye ının 
ri'yete konulması, cra 27-1-937 

ıne a ar yanı ay mu e • 
min arzusunu zatı alilerine aJ'im. 

. . f b deli ancak clearing 
Şurası mukarrerdır kı, aat, e .. 

onanmıştır. 

k 
tatbıkına müteferri karar 

k -t-kl · ·n ihracaatına mute-
yoluile tesviye edilecek olan ı u u crını .. 
allik 20 temmuz 935 tarih ve:l numaralı sefaret notası mus· 

1567 sayılı anunun 
h · t bulu-

. . . . a ur idarehaneleri arıç e .. 
_ Türk tabiıyetını baız v P . ldukları nakliyecılık 

k l l e merbut notalar 
tesna olmak üzere mevzuuba mu ave e er 
muhteviyatı temdid müddeti ;ıdan muteber kalacaklardır. u· 

Hükumeti Ktraliyenin baliıikrolunan hususata iltıha~ ~ 1
• 

. "b . t f "kamın kabulunu rı-
ğinin teyid buyurulması rıcası tırama ı aı 

.. t l h"ne ifa etmıt o ·ı t 
nan ef"!ıas ve muesseıa e ı b k arnameden evvel tahsı e -
hizmetiaden mütevel\id ola~.ak tuh ~lr edecekleri navlun dövi.ıle· 
miş oldukları ve bundan boyle a s~d ettikleri tarihten itibaren 
. . emirlerinde bulunan kısmını e e l kete getirip bir ban-
rının d"" "z olarak rnem e 
nihayet 15 gün zarfmda . ovı \ Ciimhuriyet Merkez Banka-

ca ederim. ld ~ dan 
Yukardaki hususat bakk11H1kiımetim mutabık 0 ugun b" 

Zatı Alilerinin teklifi işbu cei mekiu~la bu babda tam ır 
mutabakat teşki ed,.rler. İmza 

Carlo Galli 

kendı nam arına d · ham 
kaya satmağa veya M r . V kaletinin tayin e eceğı es 
sına tevdi etmeğe vey.~ a ıye di e memlekete idhal etmeğe mec-

Bay Numan Menemdocio~ 
Hariciye Vekaleti Katibi Uıoiıi 

Büyük Elçi 
Ankara 

ve tahvilatı hariçte mubayaa e p 

burdurlar. l la e has ve müessesatın ha-
2 - Türkiyede bulunan banka ar . ş ış oldukları hiz-

üessesat lehıne yapm .. ·ı 
riçte bulunan eşhas ve ~ k 1 ku111üsy on ve buna mum ası 

d ~ ve dogaca o an t" b" d" 
metlerden ogao ~ . d lacaklar da aynı hükme a. ı ır: .. 

Türkiye Cümhuriyeti 
Hariciye Vekaleti 

Ankara, 20 birinc!teşrin 936 
Y

ine hizmetten muteve\h a. . h . te bulunan kendı dovııle· 
b · l r ıçın arıç · 3 Muayyen aı.ı ış e T"" k' d bulunan sigorta şır-

.Y· 19865 88 
f 

k hususunda ur ıye e l "l iş 
rine tasarru etme . ı 5606 sayılı kararname i e ven m 
ketlerine 20-l 1-936 ta~ı~ v~ . hükmü bakidir. Bu müsaade ve 

Bay Büyük Elçi, l 20 bi-
4 Nisan 934 tarihli ticarete Clearing Anlaşma arının 41 

lan müsaade ve salahıyet enn . kalan döviz matlub 
~alahiyet\er İ!!timal edildikb~ed~ sonra gerıye 936 kadar yani 

\ 
. hükme ta ı ır. d 

bakiye erı aynı tb"k na Maliye Vekili memur ur. 
4 Bu kararın ta ı ı 

rinciteşrin 936 dan itibaren ~irincikanun . _ya z arzusunu ah 
gün temdidi hususunda Cümh-iyet Hükkınetının 
Devletinize işbu mektubla ar.derim. 

1 
• yolile 

. . b r b d a ancak c carıng 
Şurası mukarrerdır kı, e ı a. ~m d k" 20 tem-

tediye edilecek olalı ceviz kiiklerı ıhracı hakkın a 
1 

•• t na 
~ ""k El Tk notası mus es , 

muz 935 tarihli, 1796 numara Buyu Çl ı t l öev-
t l hteviyatı uza ı ma 

bahze mevzu anlaşmalara ba.ı no a ar mu 
resi müddetince muteber olalktır. "lfh k etti-

Hükumeti Kıraliyenin balda zikrolunan hu~rsa\~e 1 ;h~ramatı 
ğinin teyid buyurulmasını ric eder ve bu vesı c 

faikamı tecdid ederim. 

Bay Carlo Galli Cenablaına 
İtalya Büyük Elçisi 

İtalya Kırallığı 
Büyük Elçiliği 

Hariciye Vekili yerine 
Katibi Umumi 

Numan Menemencioğlu 

Ankan, 20 ilkteşrin 936 

Bay Büyük Elçi, 

Zatı Devletinizin aşağıdaki mektubunu aldım: . . _ --·'2'" .. A: r · 

·-• ... •Le ·~uu meıctubla arzederim. 
. Şura.sı mukarrerdirki, bedeli badema ancak clearing yolile te

dıye edılecek olan ceviz kütükleri ihracı hakkmdaki 20 temmuz 
935 tarihli, 1796 numaralı (Büyük Elçilik notası) müıtesoa, bahse 
mevzu anlaşmalara bağlı notalar muhteviyatı uzatılma devresi 
müddetince muteber olacaktır. 

Hükümeti Kıraliyenin yukarda zikrolunan hususata iltihak etti
ğinin teyid buyurulması ricaıile, ihtiramatı faikamı tazelerim.,, 

Y~karıdaki hususat hakkında Hükumetim mutabık olduğundan 
Zatı Alilerinin teklifi ve işbu cevabi mektub bu hususta tam bir 
mutabakat teşkil ederler. 

İhtiramatı faikamı lutfen kabul ediniz, Bay Büyük Elçi. 
Bay Numan Menemencioğlu Carlo Galli 

Hariciye, Vekaleti Umumi Katibi 

Türkiye Cümhuriyeti 
Hariciye Vekaleti 
Bay Maslahatgüzar, 

Ankara; 1 birincikanun 1936 

4 nisan 1934 tarihli Ticaret ve Clearing anlaşmılarınm l bi
rincikanun 1936 dan itibaren on günlük bir müddetle, yani 11 
birincikanun 1936 ya kadar temdidi hususunda Cümhuriyet Hü
kumetinin arzusunu size işbu mektupla arzederim. 

~urası mukarrer dir ki, bedeli badema ancak clearing yolile 
tedıye edilecek olan ceviz kütükleri ihracı hakkındaki 2\) tem
muz 1935 tarihli, 1796 numaralı (Büyük Elçilik notası) müstesna, 
bahse mevzu anlaşmalara bağlı notalar muhteviyatı uzatılma 
devresi müddetince muteber olacaktır. 

Hükumeti Kırali yenin yukarıda zikrolunan husus ata iltihak 
ettiğini bildirmeniz ricasile ibtiramatımı teyid eylerim, Bay Mas
lahatgüzar. 

Bay Cievani de Astis 
İtalya Maslahatgüzarı 

Hariciye Vekili yerine 
Katibi Umumi Büyük Elçi 

Numan Menemencioğlu 

İtalya Kırallığ Ankara, 1 Birincikinun 936 
Büyük Elçiliği 
Bay Büyük Elçi, 
Z'ltı Devletinizin aşağıdaki mektubunu aldım: 
4 nitan 1934 tarihli Ticaret ve Clearing Anlaşmalarının 1 bi

rincikanun 1936 dan itibaren on günlük bir müddetle, yani 11 1 

birincikanun 1936 ya ks.dar temdidi hususunda Cümhuriyet Hü
kumetin arzusunu size işbu mektupla arzederim. 

Şurası mukarrer dir ki, bedeli badema ancak clearing yolile 
tediye edilecek olan ceviz kütükleri ihracı hakkındaki 20 tem
muz 1935 tarihli, 1796 numaralı (Büyük Elçilik notası) müstesna, 
bahse mevzu anlaşmalara bağlı notalar muhteviyatı uzatılma 
devresi müddetince muteber olacaktır. 

Hükumeti Kıraliyenin yukarıda zikrolunan hususata iltihak 
ettiğiDi bildirmeniz ricasile, ihtiramatımı teyid eylerim Bay Mas
lahatgüzar. 

Yukarıdaki hususat hakkında Hükumetim mutabık olduğun-

\Resmi Gazete 12-2-37 sayı 3532) 

15 inci maddesine fıkralar 
Sümer Bank Kanununu 

eklenmesine dair kanun 

Kabul tarihi: 3-2-1937 
Kanun .\" 3111 "h 2262 aayıh Sümer Bank 
Madde \ - 3 haziran 1933 tarı d ve h hkralar eklenmiştir: 

Kanununu \5 inci maddesine aşağı a :az~ankanın iştiraki olan 

5
··mer Bank ile buna bağlı veya u l tamirat işlerinde 
u . k tler inşaat ve esas ı • . d 

fabrika müessese ve şır e . K hükümlerine tabı e· 
' ·1 e lha\e anunu 

dahi Artırma, Eksı tme v 
"ld" 8 · · maddeıinin bi-

ğı ır. . . Kanununun ıncı f k 
n:195 sa ıh Kazanç vergısı ..., , .. ., -~-'"••\nin (8\ ı -
~ __ __ "/._ •• , ..., ... ucı uant< ue buna bağlı veya ou bankanın 

iştiraki olan fabrika, müeıısese ve şirketlere karşı taahhüdatta 
bulunan müteahhid ve mültezimlere b•J müteahhid ve mültezim
lere karşı derece, derece taahhüdatta bulunanlar hakkında cari 
değildir. 

Bu taahhüd ve iltizam işleri hakkında Kazanç Vergiıi Kanu
nunun umumi hükümleri tatbik olunur, 

Muvakkat madde Birinci madde hükmü bu kanunun mer'i· 
yeti tarih inden evvel akdedilen taahhüdlere şamil değildir. 

Madde 2- Bu kanun neşri tarihinden muteberdir . 
Madde 3- Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri He-

yeti memurdur. 
(Resmi Gazete 11-2-37 sayı: 3531) 

_[:) 
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ZARAFET 

DEGiŞİKLİK 

Asri parşömen abajurlu elektrikli 

I ~ divar 

LAMBALARI 
Kordonu, fisi ve 60 watlık lambasile 

' 

Peşin 295 krş. 
• 

SATIE'oE 
Tel. 44963 

Şubeleri : Beyoğlu, Tünel meydanı 
İstanb~l Beyazıt, Elek· 
trik Evi 
Kadıköy Elektrik Evi 
iskele cad. 
Üsküdar iskele geçidi 
Büyükada iskele meydanı 
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Gelecek üç gün zarfında vuku bulacak 
Münakasa ve Müzayedeler hakkında 

MÜt.ASA GAZETESi 

Karanfil yüz tanesi 8-18 ku-

Sayfa j 

Ticaret ve Zahire Borsası 

1 

18 - 2 - 1937 1,fcc~ 

MUHTİRA 
9'. -

İstanbulun kış mevsımı ı 1 

vamınca günlük kerste ihliy 
2 bin metre mikabıdır. Ya: 
ise bu rr.iktar ~oğalmakta, g 
ihtiyaç 8 bin metre mikabı 
bulmaktadır. İatanbulun seıı 
Jik kereste ihtiyacı ise 1 ()() b 
metre mikabıdır . 

ruş, sım ve zeren yüz tanesi 
50-120 kuruş, menekşe yüzlük 
demeti 10-15 l<uruş, frezya de
meti 15 ·20 kuruş, şebboy de
meti 5-10 kuruş, mor zümbül 
demeti 3 .5 kuruş, penbe ı.ün· 

bül demeti 5-10 kuruştur . 

1--------------.----;----;:S;-;A~T;;ı-lc;ŞıLA~K--

Cumartesi 20-2-1937 

Eyer takımı: 300-3-tO ad. (MMV.) .\: 2 6 
Gaz yağı: J 1652 k. kuru üzüm: 8500 k. sabun: 12200 k. (Vize) _y272 
Zeytinyağı: 4000 k. (İıt. Komutanlığı) .\' 276 
Mavna ve duba: 24 parça (İst. Liman İşlt"t.) .\· 276 

Pazartesi 22-2-937 

Bafra ahşap k~prüsünün tamiri için kereste (Samsun Nafıa müd.) 
.\~ 267 

2 kalem (.3000 ve 8000 m3.) balastın ihzarı (Afyon Devlet De-

miryolları) .\: 268 
• Neft sanayi TAŞ Umur yerindeki gaz depoları (Beykoz k~zası) 
• Tuvalet podrası: 84 k. iplikli pamuklu mensucat: 55 k. - ipek
li mensucat: ·COO k. (İst. Güm. Müd. 

Salı 23·2-1937 

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

PİYASA HABERLERİ 

İstanbul Limanının İslahı 
İstanbul limanın genişleme

sine ve techizatına ait projele-
ri hazırlamak üzere İngilterede ! 

Sir Aleksandr Gibb teknik 
müessesesile İstanbul liman 
idaresi arasında imza edilen 
mukaevlenin tatbikine başlan
mıştır. 

Evvelki gün şirketin teknik 
'1\Ümessili İstanbula gelmiş ve 
ilk hazırlıklara girişmiştir. Bir
kaç güne kadar asıl liman mü
tehassısı gelecektir. Bu müte· 
hasııısın İstanbulda 3-1 aylık 
bir faaliyet müddetti geçirece· 
ği tahmin edilmektedir. 

İlk samha, ihzari bir proje 
lıcıı.ul•ıUilklcUI lllclJ CUll • LJU ,, .. -

Diğer tarafdan mezbahada 
bu ay 2,465 keçı kesilmiştir. 

Tutarı 49,3l0 kilodur. Fakat 
hiç bir kasap dükkanında keçi 
etiketile hayvan satılmadığın· 

dan kasapların keçi etlerini de 
koyun eti diye sattıkları anla
şılmaktadır. Bununla beraber 
keçi etinin cie toptan fiyatı res· 
men 41 kuruştur. 

Kemik satışları 

İstanbuldan bu sene z<'.rfında 
400-500 ton kadar yemek artı

ğı kemik ihraç edilmiştir. Bu 
kemikler bir kaç ay evveline 
gelinceye kadar müteahhitler 
tarafıl)dan t'nn j ... ı,,.ı.ı--:-.~
ayıklatilmakta ve oırKaÇ ay KU" 

rutulduktan sonra scvkedilmek
te idi. 

Telef olmuş hayyan kemik
leri istihsali ise senede en çok 
20 ton kadar olmaktadır. Bun
ların ihracı da ötekiler tarzında 
kurutularak yapılmaktadır. 

Toptan portakallar nasıl 
satılacak 

İstanbul Ticaret odasına por· 
takal satışlarında hangi esas 
iizerine hareket edileceği so
rulmuştur. Oda 150 ve 180 lik 

I Stoklar hazirandan eylüle k 
dar yapılmakta, bilahara piy 
saya bu mallardan çıkarılma) 

tadır. Bu seneki stok yüz bi 
metre mikabından yüzde 4 
den azdır. Esasen bu aylardak 
geçen senelere nisbeten fiatla 
rın yüksek oluşu c!a bundar: 
doğmaktadır. portakal paketlerinin 4-10 ku-

s~ok az old ğ d ruş olduğuna göre satışlarda . u un an, sene Sil· • 
nuna kadar fiatlar baha fazla esas olarak bır sandık ve pa-

yükselec' ekt· F' ti ketin beraber<'e satılması mu-
ır. ıya arın n:>rma . . . . 

"ekle d.. · k h . d vafık olacağını bıldırmıştır. Bu ., uşmeaı anca azıran aı 

Sonra k b·1 l kt y l suretle satışlar bir sandık ve a ı o aca ır. a nız . . .. 
gelecek seneki t k yüzbin bır paketten ıbaret olmak uze

s 0 re 300 ve 260 portakal üzerine 
metre mikabından az olacak 

olacaktır. 
olursa fiyatlar gene eski halini 
muhafaza edecektir. 

Çimentolardan alınan güm
rük resmi 

Gümrük tarifesinin A :t69na 
göre çimentolardan alınmakta 

olan gümrük resminin indiril
mesi hakkındaki Vekiller He
yeti kararı gümrüklere bildiril
di. Bu tenzilat yalnız 40 bin 
ton çimentoya münhasır kala
caktır. 

Ticari muvazene vaziyeti 
lehimize açık olan mem

leketler 

Ticari muvazene vaziyeti 
Türkiye lehine devamlı surette 
açik olan memleketler arasına 
Amerika, Filistin, Mısır ve Su· 
riyenin de ilavesi kararlaştı. 

Bir ayda Nekadar Balık 
Tutuldu 

1936 Birincikanun ayı zarfın· 
da 227,972 lira satış kıymetin· 

de 338,545 kilo muhtelif balık 

~-~. ~.iz .. ro e h.ıw ileri.-""- .1. '8..:ı.~n 
tur. Bu miktardan 93 RI l kilo 
balık ve 55.699 çift palamut 
ve torik şehrimizde sarfolun
muştur. İhraç edilen miktar ise 
376.252 torik ve 233. 172 kilo 
muhtelif ve tuzlanmış balıktır . 
Türkiye şehirlerine de 8550 
kilo ile 1-t945 çift torik gön-

İhracat tacirlerimizin 
zararları 

Fransız frangının altın esa
sından ayrılı~ını müteakib Ho
landa İtalyan İsviçre ve Çekos
lovakyanın parala,.ını kıymet

ten düşürmeleri yüzünc!e ihra· 
cat tacirlerimiz büyük zarar
larla karşılaşmış bulunuyorlar· 

dı. 1 
Bu vaziyet karşısında l:~şlıca 

1 

bir ihracat merkezi olan b.mir: 
ihracatçılarından mürekkep bir 
heyet ekonomi baka ı Celal 
Bayarı ziyaret edere k bazı 

memleketlerin para kıymetleri
ni düşürmelerinden doğan ne
ticeleri iı.ah etmişlerdi. Haber 
aldığımızıı göre yukarıda zi k
rettiğimiz memleket paraları

nın düşürülne~inden Önce yola 
çıkarılmış olan malların bedel· 
leri eski kıymetleri üzerinden 
Cümhuriyet Merkez bankuına 
ödenecektir. Buna karar ve
rilmiştir. 

retle İstanbul limanının sahası 
ile kömür alıp verme gibi nok
san techizata ait ihtiyaçları 
tesbit edildikten sonra asıl 
proje hazırlanacaktır. Müesse· 
senin başı olan Sir Aleksand · 
ır Gibb, icap ederse, gelip bu 
işlere nezaret edecektir; 

İlk tahminlere göre. lstanbul 
limanının ıslahına ait yapı ·~
leri \ e techizat, 1 milyon İn
giliz lirası, yani, 6 kusür mil
yon Türk lirası masrafa ihtiyaç 
gösterecektir. Bu paranın mü
sait şartlarla Londradan teda
riki mümkün olacağı tahmin 
ediliyor. 

Anadoluda muhtelif zaman
larda bir; ktirilen bu kemikler 
1936 yılında, peyderpey İstan· 
bula getirilerek satılmıtt!r. 

' derilmiştir. 

Para kıymetlerinin düşürül

mesinden önce akteJilmiş olan 
kontratlatın fil}ta. balJJW. ... r.ı!rıı 
ne göre düzeltilmedikçeJtüccar· 
larımızın bu kontratlarını ifa 
etmemekte serbest olabilecek
eri alakadarlarca ileri sürül
nektedir. Filhakika bir çok 
nemleketler mahkemeleri bu 
labil vaziyetleri mücbir ve ön
.eden tahmin edilmemiş bir 
:eni sebeb addederek bu mu
lavelelerin yeni vaziyete inti
lak ettirilmeaini kabul etmiş 
ul unmaktadırlar. 

İstanbulda et sarfıyah 

Bir ayda ne kadar hayvan 
kesiliyor? Adam başına kaç 
kilo et düşüyor? Et neden pa
halıdır? Bu hususta esaslı tet• 
kikler yapıldı. Alındığı netice, 
sevindirici olmaktan uzaktır. 

işte bir ayda mezbahada ke
silen hayvanlar: Karaman 
18,888 adet, dağlıç 1453, kı-
vırcık 8,037, keçi 2,465, kuzu 
7,449, öküz 1643, inek 119 
mande 219, malak 278, boğa 
10 adet. Bunların yekunu: 
1, 195,782 kilo tutmaktadır. 

istanbul belediye hududu i
çinde oturan nüfusun sayısı 

500,000 den fazla olduğuna 

göre vasati olarak nüfus başına 
ancak ayda l ,5 kilo et isabet 
etmektedir. 

Et Hatlarının haddinden zı

yade pahalı olması, bilhassa 
vaaatın altında kaıancını te· 
min eden hal!..:ımızın satın alma 
kabiliyetinin vüs' atsızlığı, et 
istihlakini azaltmaktadır. Bu, 
dolayısile ekseriyeti teşkil e· 
den halkımızın et gibi bir gıda 
maddesini lemin edememesine 
müncer olmaktadır. Filhakika 
buiÜn koyun etinin kilosu 55 
den aşağı değildir. Kıvırcık ise 
70 - 80 kuru,tur. Ancak sığır 

35 40 arasındadır. Fakat iyi 
sı&ır 50 den aıağı değildir. 

Kemikler eskiden beri 1 talya
ya gönderilmekte iken son za
manlarda Almanyada kemik al
mağa başlamıştır. Ayni zamanda 
Amerikadan bir firma da ke
miklerimize talip olmuştur. Yal
nı~ bu firma geniı1 mikyasta 
kemik ithalini deruhte etmek 
istemekte ise de kemiklerin 
daha asri vasıtalarla temizlen-
mesını ve saklanmasını ileri 

sürmekteJir. 
ıstdnbulda fenni tarzda ke-

mik kurutan müessese henüz 
yoktur. Ancak bir fir~~ bu ke· 
mikleri toz haline ıetırıp çuval 
içinde sevketmeğe çalışm~kta· 
dır. Henüz faaliyete geçılme· 

miştir. .kl d 
Almanyada bu kemı er en 

tutkal yapılmaktadır. Yalnız 
kemik ihracatı işi ile meşgul 
olan tüccarlar bazı dileklerde 
bulunmalüadır. Bunlar, Anado
ludan gelen mallardan Devlet 
Demiryollarının faıla ücret al
mamasını, ecnebi vapurların 
top başına almakta oldutu 25 
şilin navlunun azatılmasını is

temektedirler. -
Kereste Hatları 

Kereste fiatları yeniden yük
selmiştir. Piyasada çıralı k~res
telerin metre mikabı 41 lıraya 
beyazların 36 liraya kada~ sa
tılmaktadır . Fiatlar on iun ev
veline nazaran bile farklıdır. 
Hafta içinde İstanbul piyasasına 
lSOO metre mikabı kereste 
gelmişsede ihtiyaç fazla . oldu
ğundan fiyat üzerine hıç bir 

teıir yapmamıştır. 

-
Sebze ve meyva 

1936 senesine nazaran 936 
senesinde sebze ve meyvalar 
arasında salış kıymeti bakımın
dan büyük farklar görülmemiş
tir. Yalnız 936 senesinde kabak 
cinsleri, fasulyeler, prasa, ıs

panak, lahana, biberler, 4·5 
kuruş farkla 935 senesinden 
daha ucuz aatılmı~tır. Meyva
lardan: Ra:ıaki üı.ümü, Ankara 
armudu, portakallar, mandari
nalar dahi bir sene evveline 
nazaran daha ucuz aatılmakta 
devam etmittir. 

Toptan çiçek Hatları 

İstanbul çiçek ve fidan balı· 
çevanları cemiyeti, çiçek sevgi· 
sinin halk arasında yayılması

na ve sarfiyatın arttırılmasına 

çalışmaktadır. 
Son zamanlarda Ankarada 

ve İstanbulda yeniden açılmıf 
olan çiçek metherleri çok rağ
bet görmektedir. Çiçek mezat 
yerinde hararetli satıılar ya
pılmaktadır. 

Dünkü toptan fiatlar şunlar· 

dır: 

Kenevir tohumu isteniyor 

Almanyada Manhaym tüccar· 
Jrı 50· 100 ton miktarı Türk 
~nevir tohumu satın almak 
in bizim tüccarlara müraca!lt 
.mişlerdir. 

ransa bankasının bilançosu 

Fransa bankasının bilançosu, 
aın mevcudundan J milyar 
«Sik göstermektedir. Bu pa-
11ı, para kanununun mucibin
e Fransa bankası altınının 
ımak ve altın satın almak 
iı daimi hakka malik olan 
lnbiyo istikrar aıandığı çek
ştir. Sandığın yaptığı bu mu
ıele evvelce yatırdığı 7 mil
rı - bunun 5 milyarını 9 IO 
ihinde ve 2 milyarını da 
•JO tarihinde yatırmıştır - çek· 
·kten ibarettir. Son İngiliz 
ıkrarlarından sonra yapılan 
tedbir, istikrar sandığının 
ııde bulunan vasıtaları tak
e edecek ve sandığın piya
laki icraatını daha müeasir 
le getirecektir. 
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A) Adjudications au Rabais 
Con~t~uction -Reparation- Trav. Publics 
Materıel de Construction-Cartographie 
Reparation des parties en fer de l'embareadt:re Mu 

rıieipal (aj ). 

Aehevement de la eonstruetion de cha uuee, de 8 
maisons d'equipe et de 6 ouvrages d'art ıur le 
tronçon Horaasan-Satehtepe de la route de 
transit. 

Preparalion eartes actuelles des bourgs de Tavaa 
(80 ha) et Kale (SO ha) 

Amenagement des vestieres de la plıge de 
Floria. 

Reparation des robinetı du laboratoire de ehimie. 

Conıtruetion d'un mur de. clôture pour la nouvelle 
eeole de la "plaee des sapeurs·pompierı:ı" iı. 
Ankara. (cah. eh. P. 33) 

Travaux d'Imprimerie-Papet~rie 
Livrcı et revue!I 
Papier pour eartea (27 28 k.) : 215 rouleaux 

Habillement - Chaussures -· Tissus-Cuirs . 

Couvertureı: 1Sl pieees- Kilims: 51 pieces 

Eectricite·Gaz-Chauffage Central 
lnstallaliuu el M ... t-"• ; ... ı) 

Telephones de table a maırneto : 100 pieces. 

Transport-Chargement - Dechargement 

Transport d'lstanbul (ıouı palan) a Ankara de la 
nouvelle rotative du journal avee seı aceeuoi

res (ı62 t.) (prive). 

Divers 
On a renonce pour le moment a l'acquisition deı 

3 maehines a laver la vaisselle (26-2-37) 
Mıeh\ne a nettoyer leı graineı de trefle ı p. (pour 

station A(ion) (ai.) 

B) Adjudications a la surenchere 
Cypre' : 1769 p. (en diff. endroits) (•i·>· 

Bouchons de liege : 970 k.- Caractereı d'imprime· 

rie : 102S k. 
Magnesite ealcinee : 24.100 k. lnstrum. agrieoles : 

ı2.400 k. 
Cartouehieres ete. coton : 2803 le. - Soiries : 70SO 

kiloı. 
Fil de ııoie arlifieielle: 70 k.- Ruban de soie: 15 

k.- Costume en soie: 7 k. 
Mareh. de transit: gin : 163 k. - Auto uugee 

1450 k. 
Car\ouehierea coton : 34S k. - Box ealf la~ue : 144 

le. 
Armoireı a doasierı briıees : 3ıS8 k.- Nappes et 

couvertures de soies: 400 k. 
Cartouehieres eoton ; 2650 k.- Soierie : 136S le. 
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Negociants, Cornrnissionnaires, Hornrnes caffaires! ! ! 
Tous vos concurrents lisent journellement le 

" MÜNAKASA GAZETESİ '1 

Seul journal d'affaires donnant, au jour le jour, le texte complet de toutees Adjudications, suivi 
d'un Tableau Synoptique des Adjudications du jour, d'un Memento de celles qui ıront lieu dans les trois 
jours suivants; les Traites de Commerce et Accords de Clearing, et en generah Lois et Decrets-Lois, 
interessant les hommes d' affaires, le mouvement de la Bourse des Changes, de Uourse du Commerce et 

des Cereales, les Nouvelles Economiques du pays ete. ete. 
DANS VOTRE PROPRE INTERET, ABONNEZ-VOUS AU " MÜNAKA GAZETESİ ,, 
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19 FEVRIER 19.~7 

Avis divers 
Du Ministere des Travaux Publics 

-

20 tonnes de fers en lames d'une valeur estimative de 1900 
livres seront achetees par voie d'adjudication le jeudi 11 mars 
prochain iı 15 hcures a la section des adjudications du materiel 
du ministere des Travaux publics iı Ank:ıra. 

On peut s'adresser au departement du matericl d' Ankara et 
au service des prises de livraison dudit ministere iı H•ydarpa
cha, pour obtenir gratuitement un cahier des eharges et les 
autres pieees y jointes. 

L\,; montant du cautionnement proviso're eıt de 142 livres 50 
piastr~s. 

Les personnes desireuses de partieiper it l'adjudieation doi
vcnt se trouvcr presente!I le jeudi ~ 1 mars iı 15 heures, a la 
eommission des adjudications. 

• * ... 

La eonstruclion et le montage et au besoin le ripage d'un pont 
en fer de soixante metres sur l'F.uphrate et le troisicme kilometre 
208x263 de la ligne Sivas-Erzerou m a ~te mis en aJjudieation par 
plia eachctes. 

1. L'adjudieation aura lieu le 2-4-1937 a lS h. a Ankara iı la 
Direction de construetion des ehemins de fer du Mınistere des Tra· 
vaux Publies. 

2. Sa valeur d'estimation est de S40S4 livres. 
3.- Son eautionnement est de 3952,70 livres. 
4.- Le eahier des charges, le projet de eorıvention et les diver

ses autres pieces sont delivres iı la Direction de construetion contre 
270 piastres. 

5.- Les soumissionnaires doiv•nt prcparer les pieces et les do
euments qu'ils sont tenus d'exeiper eonfodement a la loi No 2490. 

Aınsi que leurs brevets d'entrepreneur eoncernant l'annee 1937 qui 
leur Ont ete delivres ıcloD !es İnstruetİonS publiees dans le journal 
officiel No 3297 en date du 7-S 1936 avee leı plis contenant leurs 
propositions de priır et iı les remettre contre un reçu le ~-4-ı937 jus
qu'a 14 h. a la Direction de eonstruetion des dıemins de fer. 

Ceux qui participeront a l'adjudieation doivent avoir construit 
• ... ,. a .. ,.,. .... '"' mnin~ ıın oont en fer de einquante metres. 

• • • 
La construetion de po t f t . t ' t n ı en er e maçonnerıe devant etre cons-

1 ru~~l sur la route de transit Erzeroum-Agri sur le fleuve Aras d 
e. ı ayet d'Erzeroum, d'une valeur estimalivc de 136 000 1· • ans 
mıs d' d' · · ıvres est 

e ,en. a ~u '.eatıon par voie d'offres aous pli eaeheteı. ' 
L adıudıeatıon aura lieu le verıdredi 9 Avril 1937 . 16 h 

P•~ ~evant la Commission des adjudications, dan. les bu:eaux ~uret, 
pre;dence des ponts et ehaussees au Ministere des Travaux P b~ a 

n peut se proeurer le eahier des char~eı d' d' d' t' u ıcs. 
autre, pİCCCS 1 f a JU ICa IOn et les 
. y re a ıves, moyennant 680 piastres, auprcs de la . 
sıdence dea ponts et ehausa~es. pre· 

Le eautionnement proviıııoire est de 8050 1· t p . ı vres urqucs. 
. our pouvoır partieiper a l'adjudieation, les interesses doivent 

preacnter le permis d'entrepreneur d'Etat etre unc fabr'q .. 1· 
ıee danı 1 t · ' 1 ue epeeıa ı
d... • .eons ruetıon de ponts metalliqucs ou prouver qu'ıls ont 
. eıa eonstruıt un pont similaire d'une valeur minimum d 50 000 
lıvres. e · 

. ~es soumissions doivent avoir ete remııes contrc quittanee a la 
preııdenee de la Commission, juıqu'au Vendredi 9 Avril 1937 ~ ıs 
heureı. u 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 
(Pour les trois jours suivants) 
-~ 

Samedi 20 F evrier 1937 

S~lles : 300-340 pieces (Defense Nationale) ,\' 266 
Petrole : ı ı6S2 kilos - Raisin see : 8500 - Savon •• 

loa (Vize) .\~ 272 
Huile d'olive: 4 t. (Comm. lst. Findikli) No. 276 

12200 ki-

Mahon_nee et alleges: 24 p. (Adm. Expl. Port lstanbul) No. 276 
Maehıne pour nettoyer les graines de treflo: 1 p. (Mini t A · ı. 

t ) \ ' ?.79 s • grıcu ure ... 

Lundi 22 F evrier 1937 

Bois de charpente pour la reparation du pont "Bafra,, (Dir. Trav. 
rav. Pub. Samsoun) ·'~ 267 

Prep. :t livr . do 2 lots (3000 et 8000 m3) de Ballaıt (Chemins de 
Fer Etat, Afion) .\! 268 

* Depôts de petrole de la SAT. "Neftsanayi,, a Oumouryeri 
(Kaza ôeykoz) .\' 2S8 

* Poudre de toilette ; 84 kiloa 
los- Soieries : 4900 kilos 

Cotonnades (avco 11oie) : SS ki
( l>ouanes lstanbul) 

* Les asterisques indiquent une venle par voie de surenehere. 

N. B.- Leı Nos indiques en regard de. articles sont ceux du 
journal danı lequel l'aviı a paru. 


