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PİYASA 
ltı\.BERLERİ 
~ =~ ·~··~ 
taıuıusal Prağ panayırı 
'tuhısa\ Pra~ panayırı bu se

YIGl 936 da açılat·ak ve 13 
936 ya k:ıdar devam ede· 
' Bu panayırın bu sene Ja-

tıı \'el açılması Laypzig- pana
\ P'1nır kapanma:t. alıeıların 

l ~ k•ybetmeksizin bu pana
tı:hretlerine imkan verecektir. 

Q ~~k- edenlerin mikdarı şimdi· 
~ liı'\J\JO küsura baliğ olmuştur. 
1•-.'Jt:Yanda bilhassa Çeko!llavak 

lırf ık ın her şube!l inde çalışan 
l!ıq a.tötler iştirak etmektedir. 

•- ~S a, "'Qı cam ve porselen kısım-
,~~~ 11 

ev ve iki senelerden daha 
ı, llııtıel olaeağı .ınlaşılmakta -
{)y 

fıı1ııı lın cak deri , mensucat, ev, l rıak ' 
1•ı~ı ewuıı ve teknik malzeme 
••k1 •rı bu san 'at şubelerinde 
'diı:ırtıilikler hakkında bir fikir 
l.ıtıı t;~ııine müsait şek i lde tan-

ı eceklerdir. 
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'' 1 ba r . ltıla.r · ı 21 aluraların kıymet ra-
·-k ı e 
' •ıııtar Q\enşe şehadetnameleri 
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İDAREHANE: 

•• POLIGLOT,, 
Terceme Bürosu 

Galata, Billur sokak 1 7 
Tünel yanında 

. İLAN ŞARTLARI 
ldarehanemizde görüşülur 

GAZETESİ 
l Plıı-r.: ist. \ll'i~AK:\SA 

T elefon: 4H097 

PERŞEMBE 

ilanlar, Emirler, Tebliğler: 

Kırklareli Belediyesinden: 
Her sene açılma.sı mutad olan Kırklareli Sonbahar Panayırı 

bu yıl Trakya Umumi Müfettişliğinin yüksek tenıibleri üzerine 
16 Eylul 936 da açılacaktır . 

16, 17 ve 18 Eylul günleri o!mak üzere üç gün devam edecek 
olan bu panayıra büyük ve küçük olmak üzere her nevi damız

lık ve kasablık hayvanatla sebze ve çeşid emtea satılacaktır. 
Hayvan satacak olanların satacakları hayvanın sahibi bulundu
ğuna dair vesika ile sağlık şehadetnamesinin bulundurulması 
mecburidir. 

Hayvan alımı için ülkemizin her tarafından alıcılar bulunacek
tır. Panayıra gelecek olanların her türlü esbabı istirahatleri te
min edilmiş olduğu ilan olunur. ----

İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: 
Memleketimizde aile s.ınayii ve küçüM: sanatları teşvik ve hi

maye için İktisad Vekaleti tarafından Ankarada 29 teşrinievvel 
de bir Elişleri sergisi açılacaktır. Sergide gerek eşhas nezdinde 
bulunan ve ~erek dükkan ve evlerde yapılmakta olan eski ve 
yeni eıerler teşhir edilecektir. Gönderilecek eşyanın nakli , iade
si, sigortası ve istant masrafları Vekaletçe deruhte edilmiştir. 
Muvaffakiyet göst-.renlere muvaffakiyet derecesine göre nakti 
mü~afat ve madalyalar verilecektir. 

iştirak etmek iatiyenlerin on beş eylule kadar gönderecekle
ri eşya hakkında Odamıza malümat vermeleri rica olunur. 

İstanbul Belediyesinden: 
Ağustosun 26 ıncı Çarşamba gününden itibare-n birinci nevi 

ekmek 11 , ikinci ekmek 10,5, francela IH kuruştur. 

a) MÜNAK ASA LA R 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

İstanbul Levazım Amirliği Sahnalma Komisyonundan: 
Trakyada ve İ'ltanbulda bulunan birlikler için 1350 ton buğ· 

dav kırdırılmasının 10 EylUl 936 Perşembe günü saat 1 !;,30 da 
T~phanede Satınalma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi ~a
pılacaktır. Hepıinin tahmin bedeli 7971 lira . 80 kuru~t~r .. •.ı~ 
teminatı 597 lira 88 kuruştur. Şartnamesi komısyonda gorulebılır. 
Trakya için ayrı istanbul için ayrı fiyat teklif edilecektir . 
İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektublarını ihale 
saatinden bir aaat evvel komisyona vermeleri. 

İstanbul Harici Askeri 
Kıtaatından : 

Erzincan kıtaatı ihtiyacı olan 
138,000 kilo sığır eti 14-9-936 
pazartesi günü saat 11 de ihale 
edilmek üzere kapalı zarfla ek
siltmeye konmuştur. Muham-
men bedeli 20,700 liradır. İlk 
teminatı l ,552 lira 50 kuruştur. 
Şartnamesini görmek istiyenler 
her giin Erzincanda Tümen 
Satınalma Komisyonundan pa
raaız alıp görebilirler. İstekli
ler teklif mektublarını 2490 
numarah kanunun 32, 33, 34ün
cü maddelerine tevfikan tanzim 
ederek ihale saatinden bir saat 
evveline kadar Erzincanda Tü
men Satınalma Komisyonuna 
makbuz mukabilinde vermiş 
bulunacaklardar. 

• • • 
1- Vize, Pınarhisar, Alpul-

lu alaylarının 155,000 kilo ku
ru otu, Vize Pınarhisar alayla
rının 60,000 kilo samanı, Vize· 
nin 1,200 kilo koyun eti. 

2- Samanın tahmin bedeli 
l, 180, kuru otun 3,875, koyun 
etinin 444 liradır. 

3- İhaleleri pa.ıarlak ıuretile 
Eylulün onuncu per,embe gü
nü Hat 15, 16da Vizede yapı· 
lacaktır . 

4- Etin ili« peyi 3.1, aama
nan 90, kuru olun 290 liradır. 

5- Şartnameler her gün Vi 
ze Satınalma Komisyonunda 
görülebilir. 

* * ± 

ı - Eksiltmeye konulan iş: 
Vizenin 33,800 kilo, Alpullu
nun 30.700 kilo. Pınarhiaarın 
42,800 kilo bulguru. 

2- Vizenin tahmin bedeli 
4732, Alpullunun 4,298, Pınar
hisarın 4, 298, ve l ,694 liradır. 

3- İhaleleri açık ekıiltme 
ile Eylulün onuncu perşembe 
j'ÜnÜ saat 14te Vizede yapıla-
cakbr . , 

4 Vi.ıenin ilk teminatı 355, 
Alpullunun 323, Pınarhiaar a
laylarının 451 lira olup Tümen 
Muhasebe vezneıine teslim e
dilerek alınacak makbuzla bir· 
liktc Komisyona müracaat et· 
melidir. 

5- Şartnameler hergün Vi-
.ıe Satınahna Komisyonunda 
görülebilir. 

• "' . 
Konyanın 408 ton arpasına 

teklif edilen üç kuruş 62 san
tim fiat pahalı görüldüğünden 
28·8-936 saat 1 l ,30da pazarlık 
yapılacağı . 

27 Ağustos 1936 

2-İnşaat- Tamirat· Nafıa işleri - Malzeme - Harita 

İstanbul Defterdarlığından: 

Keşif bedeli 3734 lira 49 kuruştan ibaret bulunan İıtanbul 
Balıkhane binası önündeki müzayede yeri üstüne çatı inşaııile ze
mininin islahı açık eksiltmeye konulmuştur . İsteklilerin ketif, 
şartname ve projelerini görmek istiyenlerin hergün ve eksiltmiye 
gireceklerin de 281 liradan ibaret muvakkat teminat akçelerile 
en az üç bin liralık bu işe benzer iş yaptıklarına dair Nafıa 
Müdürlüğünden almış oldukları müteahhitlik ve Ticaret Odası 
vesikaları ile 10·9 936 perşembe günü uat on dörtde ekıiltme 

komisyonuna müracaatları. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
Harita Genel Direktörlüğü için numunesi gibi 150 kilo muh· 

telif çivi ile 350 kilo tel 29-8-936 cumartesi günü saat 11 de 
Tophanede Satınalma Komisyonunda pazarlıkla alınacaktır . İhale 
günü teslim şartile alınacak olan işbu malzeme için iıteklilerin 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

* * • 
Keşif bedeli 502 lira 58 kuruş Karagümrükte Belediye tahsil 

şubesinin bulunduğ\ı binanın tamiri açak eksiltmiye konulmuştur. 
Bak: İstanbul Belediyesi İlanlarına. 

3-Makineler, Motörler, sair teferruatı 

Nizip Belediye Reisliğinden: 

Kasabamızın elektrik tenvir atına hizmet etmek üzere -l5 ·50 
beygir kuvetinde odun kömürü ve zeytin çekirdeği yakan bir 
Gazojen motorü ile bu motora uygun bir de dinamoya ilıtiyaı; 
vardır . Talip olanların mufassal rnalilrnatı kalaloğlarile tesliıu 
şeraitleriııi Nizip Helediyeıin~ bildirilmeleri ilan olunur. 

Gümrük Muhafaza Gt!nel Komutanlığı İstanbul Salma\ma 
Komisyonundan: 

1- Gümrükler için 13 tane yangın söndürme makineıirıin 29 
a~ ustos 936 cumartesi günü ıaat onda pazarlığı yapılacaktır. 

2- Tasınlanan tutarı 492 lira 50 kuruştur . 

3 - Şartuamesi komisyondad1r. Görülebilir. 
4- İsteklilerin 37 liralık tenıinatlarile o gün komisyona ııel

meleri. 

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

İstanbul Levezım Amirliği satmalma Komisyonundan: 

Harita Genel Direktörlüğü için numunesi gibi 1150 metre ka
put bezi alınarak 380 adet balon di~tirilecektir. 29 ağustos 936 
cumartesi günü saat 1 l de Tophanede Satınalma Komisyonunda 
pazarlığı yapılacaktır. İhale günü teslim şartiyle alınacak olan 
işbu bez ve dikiş için isteklilerin belli saatte komisyona gelme· 
leri. 

5-Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Halı vs 

İstanbul Leva11m Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Piyade ve Alış Okulu için 150 ade t altlı üıtlü karyola 1 O ey
lül 936 perşembe günü saat 15 de Tophanede Sabnalma Komis
yonunda açık ekıiltme ile alınacaktır . Hepsinin tahmin bedeli 
2550 liradır. ilk teminatı 191 lira 25 kuruştur. Şartname ve nu -

. muoesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalariyle 
belli ıı.aatte komiıyona gelmeleri . 

6- Mahrukat -Benzin-Makine yağları ve saire 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti: 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden 

1-Eksiltmeye konulan İş: Merkez HıfııHıhha MüeHeseaine 
alınacak 320 ton kok kömürü ile Hudud ve Sahiller Sıhhat U
mum müdürlüğüne alınacak 50 ton kok kömürü ki ceman 370 
ton kok kömürünün muhammen bedeli 11470 liradır. 

2 iıtiyenler şartname ve evrakı meccaaneomüesaeıe mulıaaip 
mutemetlitinJen alabilirler. . . -



Sa fa ?. 

PİASA HABERLERİ 

(1 inci aahifeden devam) 

Tnrk lıpanya klering ve 
ticaret anlatması 

4 Ni1an tarihli Türkiye - lıı
paaya ticaret ve klering anlaş· 
•asının 20 temmuz 936 daD itiba
ren ilç ay daha temdit edild\ği 
Aakarada a l i k a d a r 1 a r a 
bildirilmiştir. -
Almanyadan kavun iıteniyor 

MÜNAKASA GAZETESİ 

3-Eksiltme 9·9 936 tarihinde çarşamba günü saat 1 1 de yapı· 
lacaktır. 

4- Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır . 
5-Ekıiltmeye girebilmek için iıteklinin 860 lira 25 kürut mu· 

vakkat teminat vermesi, bundan batka .. atıdaki veaiatalara haiz 
olup röıtermeıi lizımdar. 

6 Ekıiltmeye, reıaıi dairelere on bin lirahk kok kömürü te
ahhüdü yapmıt ehliyet veaikaıı ibraz edenler girebilir. 

7 -Teklif mektuplara yukarda üçüncü maddede yazıla ıaatten 
bir Hat evveline kadar müeaıeae müdOriyetine retirilerek eluilt
me komiıyonu reiılit:ne makbuz mukabilinde verilecektir. Poıta 
ile ıönderilecek makbuzların nihayet OçOncü maddede yazılı ... 
ate kadar ıelmit olmuı ve dı' zarfın mühür mumu ile iyice ka· 
pablmıt olmuı liıımdar. Poatada olacak ıecikmeler kabul edil· 
mez. 

alınacaktır. Bu cins hortumıt bulunanların 15·9-936 da f .... 1' 
kuruş teminat para ve teklifuameleriyle veya bizzat ıa•t.., 
Burdur Belediye Encümeninde hazar bulunmaları ilin ol• 

Milli Mndafaa Vekaleti ıiltme1inin yapdac•l1 iY' 
nan on bin metre ~ .. 

Satıoalma Komiıyonnndan 
1 Beherine 300 kurut kıy

met biçilen 351 keten yumak 
ile beherine 6 kurut kıymet 

konan 1130 adet keten makara 
açık ekailtmeye konmuttur. 

2-Hepainin bedeli 1133 li· 
ra 80 kuruttur. ilk inanç be· 
deli 8.5 liradır. 

iıtekli zuhur etme111•1;; 
en bu eksilmenin 10-9 
t•mbe pnü ıaat 15 ti 
maıına karar verilm~· 

Şartnameıt Levası• 
tütünde ve latanbuld• 
bahçede Evrakı M•.,_ 
nada rörG\ebilir. ...n 

Tahmin bedeli 13'1" 
muvakkat teminab ı lf 

Bir Alman fiaaıuı bir 
mektupla T&rkofiH miiracaat etmiş 
•e memleketimizden küllüyetli 
miktarda kavun aahn almak tek
lifinde buh.nmuıtur. 

7- Elektrik-Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

3-lhaleıi 7-9·936 pazarteıi 
günü ıaat 10 da dar. 

4 Eksiltmeye rireceklerin 
2490 numarab kanunun 2, 3 cü 
maddelerinde istenen bilıileri
le ihale ıün ve ıaabnda M. 
M. Vekileti 1atınalma komi•· 
yonunda bulunmaları. 

kuruttur. 
Ekailtmiye pece 

•akkat teminat makb 
banka kefalet mektubill 
te yukarıda yazılı ~ 
atte Levazım MOd 
milteıekkil Eksiltme JC 

Bu lirına ilit partide Uzun 
köpriidtn birkaç a-üne kadar iki 
varoıa ka"un alacaktar. -

Tilrkiye • Brezilya ticaret 
anlqması 

Mealeketimiz.le Brezilya arasın· 
daki muvakkat ticaret anlaşma
llDaıa müddeti bu aybaıında bit· 
•ifti. Anlaşma iki ay mlddetle 
\ltatalmııtar. 

F ranıanın peynir 
kontenjanı 

Franıa 1936 yılı üçüncil üç ay· 
htı için fazla olarak 75 kental 
daha peynir kontenjanl vermiıtir. 

-
Gllaırllkren 1760 sandık 

limon çıkarıldı 
ltalya ile araınızdaki ticaret ve 

klerlnır anlaşma1ınan üç ay daha 
U&a&ıldıtı rüarlklere bildirilmit· 
tir. Buıauıa üzerine rtımrüklerde· 
ki liaonlarclan bir kıımı derhal 
çekilaiıtar. llk olarak 1760 1&ndık 
liaoa çıkarılmııtır. Bu ıuretle, 
li-.. buhran•••• önlne reç ilmif 
olaaktadır. Bu pnden itibaren 

fllJ-da limoa ucuzhyacak.hr. -
Ywn&rta ve Fındık kontrolu 

Yumurta ve fandık kontrol iş· 
leri Tlrkofia Baık.anlatından. iç 
'ncaret Umum Müdürlütilae devr· 
edilmittir. 

Buadaa böyle bu mevzu etra· 
hıada Batkanlıta hitap edilen 
•tlracaatlaran iç Ticaret Umum 
Midllrlütoae yapılma1i lbımdır. 

Et nakliyatanı Belediye 
yapacak 

Soa zamanlarda birçok şikayet• 
leri mucib olan et fiatları makul 
bir hadde indirmek mık.adile 
1Wecli1e et nakliyabaı bina' k.en· 
6-i Japaatı dütünmektedir. Bu 
aıakaadla al&kadarlara icab eden 
tetkakatta bulun111alar1 bildirilmiı· 
tir .. -

Denizcilere ilin 
TGrkl1e kıydarında yeniden 

-ata f-.in iBfa e4ilditi deniz· 
ellere ilb olunur. 

Bu fenerler ... tada ıöıteri· 
lea tarihlerde 7akılacaktar. 

1 15 Huiraaa 41otru Tav• 
ttss ... a, Morto, Ak'-t fener· .... 

2- 1 ı.-... dotn Kal.
... , ..... ıile Muavin f.._ 
ve Adraaaa fenerleri. 

ltbu ,.......__ her birine alt 
evtaf Af&lhla ıa.terilmittir. 

1- Akh.t feaeri 
Aaetilen ıuUe 1anar otoma· 

tik fener. 
Aym aMdaki bank üzerinde 

H 3 metre ıu derlalitiae rek· 
..ua.ı, ıı.1u boyalı betondan 

•d..ız ortauada,,. 

• 
* * 

• 
Ke,if bedeli 243 57 kuru' olan Beyotlu Kaymakam bina11na 

yapılacak 3 tane projektör ile tenviri açık eluiltmeye konulmu•
tur. Ketif evrakı ve ,artnameai levuım M6dürl6t6nde ı«Srülür. 
iıtekli olanlar kanunda yazılı veıika ve 19 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 14 Eylul 936 pazartesi günü 
ıaat 14te daimi encüm•nde bulunmalıdar. 

8--Müteferrik 
İstanbul Belediyesinden: 

Tahmin ilk 
bedeli teminata 

Temizlik iıleri hayvanatı için 600 kilo kaya tuzu 9(; 7 30 
Karaataç müeaaeutı buz müverritlerinin tamiri 
malzemeıi 

Cerrahpafa hutaneai için bir dolap 
Haaeki haıtaneai için 14 kalem tıbbi ecza 
Otomobil malzememi iki kalem (arka tekerlek 

376 96 
70 

127 80 

2830 
5 25 
9 ffO 

kampana11 ve bir tane jant) H9 5 20 
Yukarada yazılı ahnacak eşya için 28·8-93H cuma gilnü ıaat 

14te daimi encilmende ayrı ayra pazarlık yapılacaklar . Paıarlıta 

rirmek iıtiyenler hizalaranda göıterilen muvakkat teminat mak 
buzu veya mektubu ile beraber yukaradaki pazarlıta ittirak 
edebilirler. 

Kütahya Vilayetinden : 
1- Kütahya Nafıa Daireai için muhammen bedeli beheri 45 

liradan tutarı 1800 liraya 40 adet çadır l 1 ·9·936 cuma günil ıaat 
15te Viliyet Daimi EncGmenhlde ihale edilmek üzere mOnakaH· 
ya konulmuıtur. 

2- lateklilerden arzu edenler buna ait ,artnameyi viliyet 
daimi encilmeninden veyahut Nafıa MUdilrlütünden talep ede
blllrler. 

3 - lateklilerin bu açık ekailtmeye i•tirak edebilmek için 
145 liralık muvakkat teminat vermeye mecburdur. 

4~ Bu ekıiltmeye l'İrecekler çadır imalini sneelek ittihaz et 
tiklerine dair vesika ibraz edeceklerdir. 

lıt. Poıtıı T. T. Başmüdürlüğünden: 
Posta kamyoaetleri için muhtelif eb'adda 16 ıı iç ve 16 •• 

dıt olmak ilzere alınacak 32 adet havala liatik açık eksiltmeye 
konulmuftur. Eluiltme 7-9-936 Pazarteıi l'Ünü saat 15 te Galata· 
ıarayda lıtanbul Pı. T T. Bat müdürlütü alım 1ahm komiıyo
nunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 914 lira muvakkat temiaa· 
b 68 lira 55 kuruıtur. Taliplerin ıartnameaini ıörmek ve muvak· 

akat teminatlarını ekıiltme ıününden evvel yahrmak üzüre çalıt · 
ma l'Ünlerinde BatmüdürlGk yaZJ itleri kalemine müracaatları. 

Devlet Demiryollan ve Limanları i,letme Umum ldareıioden: 
Muhammen bedeli 2800 lira olan 10.000 Kı. ilıtüpü 10-9-9.16 

Pertembe l'Gnü Hat 10 da Haydarpatada ıar bina11 dahilinde 
1 inci ltletme komi11onu taraflndan açık ekıiltme ile Hbn alı
nacaktır. lateklilerin 210 lira mu•akkat teminat ile kanuaua ta
yin ettiti vesikaları ve kanunun 4 GncO maddeai mucibince ife 
(irmeye manii kanuni bulunmadıtına dair beyanname vermeleri 
lizımdar. Bu ite ait f&rtDameler Haydarp .. ada 1 inci ifletme ko
miayoau tarafından paruut olarak verilmektedir. 

Milli MOdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
1- Muhtelif cinate 66M kilo toz ve yatla boya açık ekıiltme· 

ye konmuftur • 
2- ihale bedeli 4900 lira olup ilk inanç paraaı 367 

kuruttur • 
3- ihalesi 9-9-& çartamba ıOnü Hat 11 dedir. 
4- Eluilbneye sireeelderin 2490 ıayıb kanunun 

maddelerinde iateailen bilrilerile birlikte ihale l'Ün v~ 
M. M. Vekaleti Hbnalma komiıyonuna vermeleri. 

lira 50 

2,3 ilncü 
Hatanda 

Baraa Vilayeti Husuıi Muhaıebe Mlldürlüğilnden: 
laaik 1r8llade itletmek üzere kapalı zarf uıulile aabn alınacak 

Talrayı itaya iateldi çıkmamuına binaen mezkur takanın 14·8-936 
rOnladea itibara bir ay içinde pazarlıkla H~ın ahnmaıına Da· 
imi Eaea.en .. katv verilmittir. isteklilerin bu milddet içinde 
huual mutı.u• lıMW•lGtGae miracaat etmeleri ilin olunur. 

nu na müracaat etmeleri 
Maliye vekiletinden: 

17·8·936 tarihinde açık ek-
lunur. 

b) M ÜZAVED ELIS 

ı. Emlak 
Kadıköy Vakıflar DirektörlUi'Undeo: 

Kıymet muham Tem. muvak· 
katuı 

Lira K. 
mlneıi 

Lira K. 

118 51 

177 84 

313 40 

88 89 

13 34 

Üıküdar'da tenbel haci 
mahalleıinde Selimi Ali 6 
detinde 10 milkerrer No.h el 
7 18 hi11eai. 
Oaküdar'da tenbel haci 
maballeıinde Selimi Ali ca 
00, 8.5, 58 boatan ve barak• 
bi11eei. 

23 50 Çttnıelkayü ve cadaeıincle 
157, 159 yeni 53, 55 Hyıh 
•e e.velce hane timdi ara• 
hiNeei. 

Yukarda me•kileri ve kıymetleri ve teminatları yazıl;., 
olan yerler otuz bir riin müddetle açık arttırmaya çık• 

ihaleleri 16-9 936 Çartamba rGnG aaat 15 de KadıklJJ 
lar MildOrliltlnde yapdacakbr. lateklllerin milracaatlara. 

Deteri 
Lira K. 
516 84 

209 24 

293 30 

220 76 

lstanbul Vakıflar Direkt&rllıpoden: 

Peypara11 
Lira K . 
38 76 Beyazıd: Eski çarfı yeni Beyazıd mab 

Batpazarı Hacımemıt ıokatuuls 24 N I• 
kinın tallJAlmı. (5806) 

15 67 Silleymaniye: Tiryaki çarfıS1ada 41-NJll 
klnın tamamı. (10132) 

21 97 Bayazıd: Çartıda Yorıancılar 10k• 
N.lu cHikkinın tamamı . (2415) 

16 55 Fatih: Dil'rerzade mahalleaiinde e1ki 
lauokatında 17-N.lu ve 15,32 metre • 
tamamı. {S10) 

1 Yukarıda yanla mallar satılmak üzere 15-GGn müc!cletl 
artbrmaya çıkanlau.ttar. baaleai 9-9·9.16 çarf&mba pnO ,..ı 
iateklilerin MahlOlit kalemine ıelmeleri. 

1 •• Müteferrik 
lnhiaarlar Umum Mlldtirlllğllnden: 

70 ÇuYal W..: Cibali fabrikaıında 
820 adet 3 litrelik tife: Kabatat Leyazım anbannda. 

6721 kilo lıkarta ip: Ahll'ka_pa Bakımevinde 
1951 kilo ,, kaaaviçe: OıkGdar depolar pubuatla 
m kilo " çul: Üak6clar depolar pubunda 
804 kilo ,, lmmap: Oıküdar depolar puHacla 
428 kilo ,, çul •• kanaviçe: Aharkapı Bakımevia..., 
Yukarıda cim Ye miktarlan yaah kull ... lmlf mab•

tarihine rutlayan aah rGnG Mat le.ta puarlıkla Nbla 
teklilerin ..atlan ıarmek ibere be..,On biulannda f 
yerlere ve paaarhk için de tayin olunan ıl• ve •aatte 
ıGveame paralarile birlikte Kabatatta lalliMrlar Levua• 
bayaat ,ub•i mGdGrlGtGndeki -~ K .. iıyoauna mi 

Askeri Fabrikalar Um• Milcl&rlGğD 
Sab..-a Komiıyonandan : 

100 ton 81 aulf at 

Copa& mevkii 40,. il', 10" Ara timall 
29>, 28' • 00' TulG .. rki, Grinlç 

Burdur Belediye Reialijinden: 
Burdur lhlecllyetlne 225 metre 70 l\k iki rekor ve her yirmi 

bet metrede atıılıkla H 24 tellı n iyl ekaa besbortum pazarlıkla 

Tahmia edil .. betleli 1937 lira olaa 100 ton biıulfat 
sah 14te Sabpaaarı Askeri Fabrikalar Yollamuaa4ald 
Komiıyonuncla paıarhlda aatalacakbr. Ntlmuae v• 
hel'fGD komwyonda ılirtllebilir. lıteklilerin 78 liralık ilk 
luını Beyotlu MalmlkllNIOtlne yabrarak o ıOa ye Na~ 
yonda bulunmaları. {Dn .. , 3 laeG Hhifede) 



(2 i11 • 
cı ıabUeden devam) 

lfe.. Fenerin Evaafı 
' IO saniyede ırup üç 
~·' titnşek. 

, , •t •athından irtifaı mih
tl 8 ile kadar olan yükıekl" 
~etre 30 santimetredir. 

- $ havada görünme saha
lllil, 

"-iti~- Morto Fen eri 
" f en gazile yanar otoma · 
a 'ller. 

1
"-etre 50 santimetre su 

"11tirıe rekzedilmiş beyaz 
betondan kule. 

1 Cotrafi Mevkii 
' O'ıl · • 42" Arzı şimali 
1 3' 00" Tulü şarkiGriniç 
ıt'nerin Evsafı 

~L ••niyede grup dört kır
~l I(, 

~" ••thından irtifu mihra · 
'-t~ lcadar olan yükukliği 
~ e 30 santimetre. 

havada görünme sabası 
a 5 mil 
~~ l•vşanadası feneri. 

' f len gazile yanar otoma
tıa, .. 

~ .. 
~)::• ad•daki ada üzerinde 
~. kule ile ittisalinde ırar• 

il Oda11. 

' Cotrafi Mevkii 
~· 56·, ()()'' Arzı şimali 

' 04., 20 ' Tulü tarki Griniç 

13 Fenerin Evsafı 
11 •aniyede bir kısa bir 
tıa" k .. b )'t . ve ısa grup uç e• 

'"t ••lbşek. Mors R. harfi. 
~daaı fenerinin şimşek
'"'•lden 355o ve 401 dere· 

l '•••ında kırmızı olarak 
'~t (Örülmektedir. 

•athından itibaren mih· 
)Gkıekliği 45 metredir. 
~•vada görinme sahası 

8 mil. 

kaledonya Feneri 
ot buharile yanan lim· 

"'-ı... donya burnuna hakim 
\ı~nin üzerinde, ııardiyan 
l. e betonarme kule. 
:'ti 1 Corrafi mevkii 
'1, ~· 45'' Arzı şimali 

• 00'' Tulü tarki Griniç 
ıo F'enerin EV1afı 

"it •aniyede grup üç beyaz 

t 
-~~•thından itibaren irtifaı 
'ti '•itıe kadar olan yük
h 227 metredir. 

"'il.-\'•da ~orunma sahası 
ltaı 

~Olla edoaıya muavin Feneri 
)'t Yanar. 

l._. retılcte kaide üzerine o 
'"41~. olup adalarla kara a

' reçidi temin içindir. 
, 12' Corrafi mevkii 
. 27 ' 00'· Arzı fimali 

~ 00-· Tulü şarki Griniç. 
b t ~ır ellerin Evsafı 
'"it tllızı ışık. 

1 "aiJı.,:.:.~•ndan itibaren irti
lti ~ 111ne kadar olan yük
~ h ltletredir. 
~ ... il. ••ada rörünme saha-

~'1 -"draıao Feneri 

··- '" ~~-... raıile yanar otoma· 
...... d 
h. '" •ebpa ve gardiyan 
~at boyalı . 

• 1?· 0 Rrafi Mevkii 
• ~' Jo' ' • Arzı tim ali 

' 40', Tuıa tarki Gri -

.. Feıa • "' ıs erı~ Evıah 
i tatc~anıyede bir kıaa 

b"'-hlc •ben uzun bir be· 
''it ' Mora A harfi. 
"atL ._thından itibaren ir· '1...""'•lc· ()~"'iti ••ine kadar olan 

' '\ b 45 llletredir. 
'-il, l\'ada ıörünme saha-

MUNAKASA GAZETESi 

Kanunlar. Kararnameler, Ticaret muhadeltri 

Türkiye ile Avusturya arasında emtaa mübadelatım 
tanzime müteallik itılaf 

Madde 1- Avusturya bu 
itilifname-ye merbut 1 numara · 
lı listede yazılı Avusturya 
menşe ve mevridli mahsulatı 
hiç bir tahdit ve taki!ede tibi 
olmaksızın serbestçe ıdhal ede· 
bilecektir. 2 numarala listede 
ııösterilen Avuıtury~ mahau
latının idhali mezkur listede 
her madde için tayin edilen 
mikdara maksur kalacaktır. 
Avusturya ihracatı fazla olarak 
Türkiyede mer'ı umumi idhalit 
rejiminden iıtifade eyliyecektir. 

Şurası mukarrerdir ki, 2 nu
maralı listede tidad edilen 
~mtaanın idhalah itbu itilafın 
devamı müddetince devrelere 
taksim edilmiyerek icra oluna
caktır. 

Yukardaki listelerde yazılı 
pozisyonlar işbu anlaşmanın 
imzası gününde mer' iyette bu· 
lunan Türk gümrük tarifesi ile 
tesbit edilen ceh•eldeki pozis· 
yonlar olacaktır. 

Madde 2- Türkiye, idhali 
Avuıturyada bilcümle memle
ketlere karşı umumiyetle tat 
bik edilen hususi şeraite tabi 
maddeler hariç olmak üzere 
Türkiye menşe ve mevridli 
mahıulıih hiç bir kayda ve 
tahdide tabi olmaksızın Avus
turyaya serbe atçe idhal ede· 
cektir. 

Madde 3- Geçen maddele 
re tevfikan vaki olan emtaa 
mubadeleainden mütıha1aıl ola
caklar iki memleket arasında 

bu günkü tarihle imza edilen 
kliring itilaJı ahkamına tabi 
tutulacaklardır. 

Madde 4 Türk emtauının 

Avuıturyaya ve Avusturya em· 
taasının Türkiyeye idhali, mik 
darlarına itibar edilmekıizin 

ecnebi memleketlerden gelen 
emteanın gümrük muamelesini 
icraya salahiyettar Türk ve 
Avusturya Liman ve İstuyon
ları marifetile vaki olacaktır. 

Madde 5 - İhracatı inkitaf 
ettirmek makaadile iki Hüku
met alakadar tetekkülleri bu 
ıayeye matuf tedabirin tatbiki 
ile tavzif eylemeğe imadedirler. 

Bu hu.usa muktazi mali ve
sait iki Hükumet tarafından te
min olunacaktır. 

Madde 6 - i,bu itilafın me
riyeti esnasında Akid Taraflar
dan birisi yeni memnuniyetler 
vazı veyahut diter Akid Ta· 
rafların ihalitını esaslı surette 
zarardide edecek tedabir itiğazı 
suretile mütekabil ;emtaa mü· 
badelitı müvazeneıini haleldar 
edecek olursa zarara düçar o·· 
lan tarafın derhal müzakerata 
ba,lanmatını talehe hakkı ola
caktır. Eter müzakerata bat· 
lanmak talebinin dermeyan e· 
dildiği tarihten itibaren bu m~
zakerat bir aylık bir müddet 1~ 
çinde müşterek bir itilifla yenı 
bir sureti taniyeye mGncer ol· 
maua işbu itilaf menafii halel
dar olduğu kanaahnda bulunan 
Akid Taraf canibinden bir ay 
evvel haber verilmek şartile 
her zaman feıhedebilecelftir. 

Madde 7 - A) Avuıturyaya· 
yapılan Türk ihracatı ve keıa
lik Tiirkiyeye Avuıturya ihra
catı ıalihiyettar Türk Ticar~t 
ve Sanayi Oda11 ve müiekabı
len Avuıturya Ticaret ve ~a
nayi Odaıı tarafından verı!e· 
cek mente tehadetnamelerıl: 
birlikte yapılacaktır. (3 ve 
numaralı merbutlar). 

Mente tahadetnaaaeıinin B 

işaretli nüshai saniyesi malın 
1 

girdiği gümruk idaresi tarafıns f 

dan vize edilerek emtaaoın 

mürselünileyhine tevdi olunacak 
ve mumaileyh de bu vesikayı 

Türkiye•Avuıturya·Kliring İti · 
lafına tevfikan tediyatı yapacak 
kendi ihraç Banka11na tevdi 
eylivecektir. 

.B) İşbu vesaikin A ve B nüs· 
haları yalnız bir vesika olarak 
nazarı itibara alınacak ve kon
solosluklar- tarafından musad
dak olmasına iki tarafça lüzum 
gösterildiği taktirde yalnız bir 
vesika suretinde konsolosluklar 
tarafından vize edilecektir . 

C) Türkiye Cümhuriyet Mer· 
kez Bankası ve ve Avusturya 
Milli Bankası, mente ,ehadet
namelerini ve damgalanmış 

olan B nüshai saniyelerini Kli
ring itiiafının 4üncü maddesin· 
de derpiş edilen tediye ilmü· 
habelerine raptederek müteka
bilen yekdiıerine gönderecek
lerdir. 

D) Malın doğrudan doğruya 

ihraç edilmediği ahvalde işbu 
şehadetnamelerin yerine tran· 
ait serbest limanındaki mevrid 
memleketin konsolosluğu tara
fından, irsalatın bir kısmı için 
verilecek yeni menşe şehadet

nameleri (A ve B) ikame olu· 
nabilecektir. Bu suretle verilen 
veıikalara, asal men'e ,ehadet· 
nameıinde yazıla kıymet üze
rinden. malın gönderildiği 

memlekete ayrılan kısam için 
isabet eden miktar yazılacak

tır. Konıoloıluklar tarafından 
verilen bu menşe şehadetna

meleri hakkında A fıkrası hü· 
kümleri de tatbik olunacaktır. 

Madde 8 Bu wünkü tarihte 
imza edilen işbu itilaf altı ay
lık bir devre için muteberdir. 
Meriyeti 21 Temmuz 936cla baş· 
lıyacaktır. lnkızasından iki ay 
evvel feshedilmediği taktirde 
gayrı muayyen bir müddet için 
temdid olunacak ve bu halde 
her Akid bunu ihbar tarihin· 
den iki ay sonra hitama erdir · 
mek için her zeman feshe hak· 
kı olacaktır. 

Yukarıdaki hususatı tasdikan 
murahhaslar işbu itilafı imza . 
lamışlardır. 

Ankarada 23 Temmuz 936 
tarihinde iki asli nüsha olarak 
tanzim edilmittir. 

imza: Kari Buchberger 
Ş. Saracoafo 

Liıte 1 
Türk gümrük 
tarife No • 

66 
78 
89 
99 

tO'l 
103 
108 
125 

126 

Al 
B2 

139 B 

165 

278 
281 

285 
298 
302 
305 

A 
c 

Yalnız suni köıele 

Selefanla kaplanmıf 
ram! ve kenevir da
hil olmak üzere diğer 
mevaddı neıciye ile 
kan k yaln11 sun'i 
ipekten mamul 9apka 
örııüleri. 

Sayfa 3 

lstanbul Gümrükleri 
Satış işleri Müdürlüğünden 
1143 kilo Alkol metalik, 160 k. kamçı başı ipek, 657 it. pırınç 

boru, 1257 k. Reçine yağı , 19266 k• ateş boyasa, 1320 it. hırdavat 
eşyası, 3713 k. lastik eşya, 1320 it. müııtamel eşya , 655 k. pirinç 
ci lalı demir düy, 193 k. ağaç düğme, 19798 k. hurda demir eşya, 
204 k. asitlaktilc. , 283 k. gramafon yayı , 740 k. pamuk mensucat, 
296 k. ~eker, 794 le. sülfür dö baryum, 3668 k. ham bütümen, 118 
k . telsi.: telefon elatı, 80 k. pamuk ipliğ-i, 139 k. boyalı demir kap
sül ve fermejüp, 326 k. fasetala ayna camı, 134 it. radyo makinesi ve 
aksamı, 131 k. ipek iplifi , 673 k. demir soba, 180 it. la.tik boru , 
143 k. kesilmiş yazı kafıdının satış ilanları "Müaakasa Ga:z.eteıi,, 
21·8·936 günü nüshasındadır . Satışlar lstanbul Gümrük binasındaki 
satış salonunda yapılır ayni günlerde küçük satışlarda bulunduğunu 

ve hususi şartnamemiz salon kapısındaki levhada asılı olduğu ilan 
olunur. (500) 212 

İstanbul Belediyesi İlanları 
---

Keşif bedeli 502 lira 58 kuruş olan Kara gümrükte 
belediye tahsil şubesinin bu 1unduğu binanın tamiri açık 
eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi Le
vazım Müdürlüğünde görülür. istekli olanlar Belediye fen 
işleri müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vetJikası ile 
37 lira 69 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 14 Eylul 936 pazartesi günü 1aat 14te daimi 
encümende bulunmalıdır. (8) 210 

Türk ıümrük 

307 

315 
321 
323 

324 

325 
329 
330 
331 
334 
335 
337 
341 

342 
345 

349 
353 
355 
359 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
an 

378 

379 

380 
382 
384 
390 
392 
399 
412 
413 
417 
441 
442 

tarife No. 

A 2,3 
B 
c 
D 

B 
c 
A 
B 
D 

Sünıer kijada müıteana 

A 
B 
D 
B 
A 
8 

A 

c 4 
D 4 
E 1, J, 4 
F 1, 2, 3, 4 
E 
F 
1 c ı, J, 4 
D 1, 3, 4 
E 
F 

11 B 4 
C4 
D 4 
E 
F 

ili 

B 

444 
445 
446 
448 
449 
452 
453 
461 
468 
471 

47(; 

477 

483 
- 487 

488 
494 

495 
496 
~97 

503 
505 

c 

Yalnız filtre toprağı, ka
olen, feltıpat, ates top· 
ratı, mayi haline relen 
toprak, harareti muhafa · 
za ettiren sıva . 

A 
B 

B 
D 
H (Franıızcada. E) 
V (Franıııcada F) 

A2 
B 

(Devamı var) 

Yardımm azı çuğu olmaz 

Yardımın azı çotu olmaz. 
Her ferdin Hava davasına 
göstereceği ilııiden az çok 
bir fayda çıkabilir. 

Herşeyi devlete bırakma. 
"Devlet yapsın,, diye bir ya· 
na çekilmek doğru değildir. 

Devletle uluıun el ele vere· 
rek bataracağı itlerin en ba· 
tında Havacılık vardır. 

Uçak, Uıman, Alan, 
Hanıar, Benzin, Yat •. ,,Ha
vacılık" deyip geçmeyiniz. 
Bunlar her ıün binlerce lira
yı emiyor. Yardımın arkaıı· 
m kuerek batlachtımıı ifi 
yar1da bırakmıt oluruz. 

Türk Hava Kurumu 

imtiyaz ıahibi ve Yazı itleri 
Direktörfl; lamail Girit 

BHıldıtı yer ARTUN Baıımevi 
Galata Bill6r ıokak No. 10 
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1 SOMMAlRE: ı 

A) Adjudieationa au Rabaiı. . . 

JEUDI 

de Nizip de leurs conditions de 
livraison, et fournir dea renıei
rnements detaillea, en y annexant 
leurs cataloguea. 

1
1 Conıtruction, Reparation, Travaux _Pu~hcı, Cartoıraphıe ek. 
2 - Ameublement - Mobilier pour ~abıtlltıon et Bureaux • Ta- ı 

pi11erie • Linoleum, Tapı• ete. t Appareila d'extinction d'in· 
3 - Habillement - Lin~erie - Chauaaureı ete. 

ı 4 - Inıtallationı et Materiel d'Eleetrieite, de Gaz, de Chauffaıe cendie 13 P· Prix e9 t. 492,50, 
Central. caut. prov. 37 L. ı\Jj. de gre a 

5 - Machinea, Moteura, Acce11oirea et Huileı pour machine gre. Com. d' Achat d'l!!tanbul du 
6 - Combuatible - Charbon • Carburant. Commandanat General de la Sur· 
7 - Divera. ı ı veillanee Dmıaniere, samedi 29·8· 

8) Adjudicationı a la Surenchere. 936 a lC h. Cah. des eh. a la 
Loiı, Decreta loiı, Traiteı de Commerce dite Commisaion. .......................... ~ ................................................................ ....... 

Bouteillea de 3 kiloı p. 820 
(au Depôt de l'Economat a Ka· 
batache). 

Corde hora d'uaage 6721 ki
los (au depôt d' Ahirkapou). 

Toile a ehanvre hors d'usage 
1951 k. (au depôt d'Uakudar). 

Toile en lain usagee 727 k. 

Fieelle 804 k. et toile en lai 
ne et a ehanvre us,gea 428 k. 

Vente a la surenchere de rre a 
grc~. Caut. 15 pour cent. Com • 

ADMINISTRATION 

" POLIGLO"f '' 
• • Bureaux de lraductıo 

lt '" Bıllur N ı , ( . :ııa 

T elefone: 43097 
~drrsse r el• grnphıqtı 

latanbul M0NAKAJ.4 

Vente comme fert • bateaux "Gulnihaln , 
"Feruzan,, et "Guzel 
appartenant a I' Adınİll 
:fes Services Maritime•· 
gre a gre. lntendanee de 
niıtration en queıtion, le 
a 14 h. ou on peut se ,. 
dea conditionı. 

'

- Las avantages procures par notre journal 
a ses abonnes 

-6 

Combustible, Charbons, 
Car bu rant. 

Lois, Decrets lois, Traites de Commercl 

Rn dl'lıors de son conlenu, le «.Vıina/\asa llazele-· 
sfo of/re ,; .'ies abonnh les a11anlayes sufoanl.'i: 

1.- il publie en supplemenl le le.rle en frant·ais 
de loutes les lois, decrPls-loi, lrailes de rommercr. 
lislP.S cie.'i contingenlemenls ele. el /es soumel !Jratui
lemenl ,i ses abonnes. 

'1- Jl mel yradeusement d la disposilion dt! ses 
abonnrs un .'ipüialiste etı malirre jiscale, capable el 
c.1·prrimenlt;, pour loule ronsullalion, afin de rrsoudre 
/es queslions rpi11et1St's de (İse el d'impdl. 

.1. - Lt· Bureau dP Traduclion <lPoliylol» efferlut', 
,; l'inlention de nos abonnes une escompfr ele ':l.i 
pour <"tfll dans leurs travaux de traduciion el de copie. 

_ l) Adjudicatilas au Rabais 
1-

Conatruction - Reparation 
Travaux Publicı,Materiel de 
Conatruction Cartographie 

Conıtruction d'une toiture 
ıur l'emplacement dea encht'rH 
le trouvant devant le Baloukhaae 
d'fatanbul et la reparation de IOD 

p&rquet. Prix eıt. 3734,49, c'ut. 
prov. 281 L. Adj. ouverte. Com. 
deı Enchereı du Defterdarat d'lı
taabul, jeudi 10-9 -936 iı 14 h. 
Cah. dea eh. a la meme Commia
ıioa. 

Clou• differenta 150 kiloı. 
Fil 350 kilos. 

Pour la Direction Generale de 
la Cartorraphie iı Ankara. Adj. 
de rre iı rre. Com. d' Achat de 
l'Iatenda•ce Militaire d'lıtanbul u 
Tophane, ıamedi 29·8 936 iı 11 h. 

-
Riparation du bitimeat abri

taat le bureau du fiıc de Ka· 
rapınnalc. Prix eat 502,58, caut. 
prov. 37,69 L. Adj. ouverte. 
Coa. Perınaneate de la Munici
~ite d'latanbul, lundi 14-9-936 
a 1'4 b. C.b. tle1 eh. iı la Direc· 
tion ele l'Economat. 

- 2 

Ameublement - Mobilier 
pour Habitation et Bu

reaux - T apiuerie - Li
aoleum, ete. 

Llt • clouble etaıe ıuperpoıe 
150 P• pour l'Ecole d'lafaaterie 
et ele Tir. Prix eat. 2550, caut. 
P'OV. 191,25 L. Adj. ouverte. 
Coa. 41'Acbat de l'lnHııdanee Mi
litaire d'lıleab..l a Topbane, jeudi 

10-9-936 a 15 h. Cah. dea eh. et 
modele a la dite Commission. 

3 

Habillemenl - Lingerie · 

Chau11ureı ete. 

Cabot 1 i50 metres et confec· 
tion de 380 ballona a vec cette 
?toffe, pour la Dtrection G~nera · 
le de Cartographie. Adj. de grı> 
a rre. Com. de l'lntendance Mili
taire d'lıtanbul, a Toplıant\ aa· 
medi 'l.9 8 936 a il h. 

- 4-

lnatallation et Materiel 
d'Electricite, de Gaz, 

de Chauffage Central 

Troiı projecteuı. pour l'eclai
rare du bitiment de Kaymakamat 
de Beyoflu. Prix eat. 243,57,caut. 
prov. 19 L. Adj. ouverte. Com. 
Permanente de la Mun icipalite 
d'lstanbul, lundi 1'4·9·936 a 14 h. 
Cah. tlea eh. İl la Direetion de 
l'Economat. 

- 5 -

Machines, Moteurs, Acces· 
soireı et 'Huileı pour 

Machine 

La Municipalite de Niaip de
mande un moteur "Gazoıeae" 
de 45 a S> HP. (employaat, com
ae coabuıtible, du charbon de 
boi• et de aayaux d'olive), ain•i 
qu'une •r-amo appropriee, pour 
a11urer l eclairare 6lectrique de 
cette ville. Leı iatera96a mont ia-

viteı iı faire part a la Muaicipalite 

Coke 370 tonnes (dont 320 
tonnes pour l' Etablissement Cen· 
tral d' Hyg;ene d' Ankara et 50 
tonnea pour la Direetion Sanitai· 
re des Frontıerea et du Littoral). 
Prix est. 11470, caut. prov. 860,25 
L. Adj. aoua pli caclıct ı!. Com. 
d'Achat de l'Etablissement ııusvi 
•e, relevant du Miniıtere de l'Hy
~iene et de I' Assiatance Sociale 
d' Ankara, mercredi 9-9-936 a 11 
h. Cah. des eh. grat. a la Comp
tabilit~ de l'Etabliaat"ment. 

Accord tendant a la regularisation deı 
de marchandiaes entre la 

Turquie et l' Autrlche 

-7-

Divers 

T oile a chanvre 10.000 mt-
trea. Prix eat. 1550, eaut. prov. 
116 L. Seccade adj. ouverte, fau · 
te de soum:59ionnaire lora de la 
premi ?. re, qui devait avoir lieu le 
17-8-936. Com. des Enehı~res, ııi ı~
geant a la Dıreetion de l 'Econo· 
mat du Ministcre deı Finances İt 
Ankara, jeudi 10-9-936 a 15 h. 
Cah. des eh. a la Dırection prı~
cit~e a Ankara et au 0 Pptlt de.!! 
lmprimes de Dolmabahdjı• a lıı
tanbıı 1. 

ART. 1.- L'Autricbe pourra 
importer librement, les produits 
de provenance ou d' orig'İne autri· 
chiennea eaumeres dans la liste 
N. 1 annexee au preaent aecord, 
sans que cea produita ıoient aHu· 
jettia a une restriction quelcon. 
que. Lea produitı autrichiens 
cnumereı dana la liste N. 2, ne 
pourront etre importea que danı 
la proportion fixee pour cbaque 
article, dana la liıte precitee. 
L'exportation autrichiennt, pour-

1 j ra, en autre, benefici,r, du reri
i me d'importation en reneral, ac

tuellement en virueur en Turquie. 

Couleurs en poudre et a 
l'huile de differenteı ıortea, 
6634 kilos. Prix est. 4900, caut. 
prov. 367,50 L. Adj. ouverte. 
Com. d' Aciıat du Ministere de la 
D~fenıe Nationale a Ankara, mer· 
credi 9-9-936 a 11 h. -

Raccord de 70, 225 metres et 
tuyau en toile, Je la meilleure 
qualite. Adj. de grı> a gre. Caut. 
7,5 pour eent. Com. de la Muni 
cipalit~ de Bourd<>ur, le 15-9·936 
:ı t4 h. 

• • • 
L'adj. aous pli cachet~ relative İl 

l'achat d'un motor boat pour 
le lae d'lznik a ~tf annulee, 
faule de •oumissionnaire. Elle 
ı'effectuera, de gre İl gre, dans 
l'espace d'un moia, iı partir du 
14-8-936. S'adreHer a la Direc
tion de la Comptabilite Speciale 
du Vilayet de Bursa. 

B) Adjudicaöons 
a la Sutencbere 

Copeau 70 saca (a la fabrique 
de Ojibali). 

il eat bien entendu, que l'im· 
portation des marehandises ~nu· 
m~rees dana la liıte N. 2, a'ef
f ectuera aans et re diviıee en pi-· 
riodeı, tant que it> pr~sent ac· 
l'ord reatera en vigueur. 

Lea positionı indiquı>eı dana 
la liıte ci-deaauı aeront cellea 
conteaua dana la liste fıxee aui· 
vant le tarif douanier turc se 
trouvant mis en virueur lora de 

f ratalli S P ER CD 
Galata Gümrükleri kart111nda 

Hürdaverdirir Han. 
Telefon: 4479'l 

Amıterdam · Kompani Ro_,aı 
Neerlandez dö Naviıaayon a 
vapör Anvera, Rotterdam, A 
mıterdam ve Hamburı için ya· 
kında hareket. 

UL YSSES vapuru 
17 ili 23 Atuıto• tahmil 

ORESTJ::S vapuru 17 ile 23 

Atu.to• tahmil. 
Nerlandez kompanya11nın 

nehri vapurları liananlar i 'İn 
huıuıi ve ıeri aeferler. r 

Bütün limanlar için Neer· 
• andez Kumpanyaeı ile anlqıl· 
mak ıuretile bGtüa dGnya li
manları için dotru kontimen
tolar verilir. 

ITHALA T SER vısı 
Amaterdamdan beklenilen 

vapurlar. 
HERMES vapuru 12 Afuıtosa 
dotru Amaterdamdan yakında 
hareket ORESTES vap. 8 

Atuatoaa dotru 

la airnature du preaent 
ART. 2.- La Turquie. 

importer a I' Autriche en t,ıl 
berte, et sans aueune re• il 
les produits d'origine ou 
venanee turques, a l'e 
dea articleı usujettiı a .... 
ditiona spedales, ren r 
appliqueea en Autriche ; 
de tous lea pays. 

ART. 3. Leıı crı-anctl 
venant dea echanre• au 
diıes effectut-s conforın 
articlH precedants. aerool 
d'aprt-ı les pre11criptıon• 
eord de clerinr signt• auJ" 
entre leı deux pay•. 

ART. 4.- L'importatıo• 
marehandiaea turquem e• 
ehe et dea marcbandısd 

chiennea en Turquie, s't 
ront danı lea portı et le• 
turc!I et autrichıenı, aut 
effectuer lea formalite• 
res relativea aux aıar 

provenant des paya pch 
san• aucune eonsider.ıtbo:ı 
quantitf-. (iı • 

DGnya aeyahat t 
GötGrii aeyahat 

Otellerde oda tutıl 
Deniz yolu bil• 
Hava yolu " 
Demiryolları " 
Barajların •if 

ltalyan demir 
yOzde 50 tensilAt 

Galata Rıhtım 
nili Rıhtım hanuıd!ııi 
da FRA TELLi SP'!:; 
ne.dinde C, 1. T. r 

caat olunur. 

Nippon Yusen 
JAPON VAPUR IC 

Yakohama, Kobe. 
Colombo, SGveyift 
Beyrut ve Iıtanbul 
arqında dotru Mf~I 

Pire, Marailya, Li 
Glukov. 

(dofru ve akt 
DURBAN MARU 19 
DELAGOA MARU 


