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lktısad Vekaleti iç Ticaret Umum MiidürlUğilnden: 

30 ikincitqrin 1930 tarihli kanun hükümleri daireıinde it 
yapmaj'a izinli bulunan ecnebi tirketlerden (Di Gudyir tayr end 
raber ekıpor kampini· Tbe goodyear tire and rubber ekıport 
company) müracaatle Türkiye umunii vekilliğine kumpanya na
mına yapacatı itlerden doğacak davalarda, bütün mahkemelerde 
dava eden, edilen ve üçüncü şahıı ııfatlarile hazır bulunmak 
üzere Amerika tabiyetinde buluaan Reuel Bradneyi 1-8-936 tari
hinden 31-7 938 tarihine kadar tayin ettiğine ve 27-8-935 tarihli 
vekaletname ile Villiı A. Baruçe bahşolunan bGtün hak ve aali
hiyetlerle Villiı A. Baruçeain diğerlerine verditi bOtün hak ve 
aalihiyetleri de 1-9-936 tarihinden itibaren feaih •e iptal eyledi 
fini bildirmiştir. Keyfiyet kanuni hOkOmlere muvafık ıörülmüt 
olmakla ilin olunur. 

ı a) M0NAKASALAA 
ı ------------------------------------------------1 
1 

1 1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 
j Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonundan : 
1 Mardin hudud taburu yeni sene ihtiyacı için kapalı zarf u.uli· 
• ile 225000 kilo ekmeklik un alınacakbr. Muvakkat teminatı 18.57 
1 liradır. ihale filnG EylCilOn yedinci ıünü aaat dokuıdadır. istekli 

lerin Mardin aatınalma komiıyonuna mGracaatları. 

28 Ağustos 1936 

ı 3--f Jaçfar, Klinik ve ispençiyari alat: 

1 
1 

ı 

lıtanbul Belediyesinden: 
Cerrakpaşa hastanesine lüztim olan 39 kalem tibbi 

ezca pazarlığa konulmuştur. Bu eczaların hepsiıı~ 344 
lira 15 kurut fiat tahmin olunmuştur. Bu eczalann Jiat~si 
enciimen kaleminde görülür. istekli olanlar 25 lira 75 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
28-8-936 cuma günü saat 14 te daimi encümende bulun. 
malıdır. 

İstanbul Levazım Amirliği Sabaalma Komiıyonundan: 

Eşya ve teçhizat anbarı için 2000 kilo naftalin 2-9-936 çarpm
ba i'ÜDÜ aaat 14,30da Topanede •abnalma komiıyoaunda pazar· 
lıkla abnacakbr. itbu naftalin ihale günü tealim ıartile ahnaca
j'ından iıteklilerin belli saatte komiayona welmeleri. 

Sıhhi Miiesseaeler Arttırma ve Eksiltme Komityonubda n: 

Heybeli Sanatoryomu 1936 mali yılı ihtiyacı ol•n 81 kalem 
iliç açık ekıiJtmeye konulmuttu ... 

1- Ebiltme Catalotlunda Sı~flat ve lçlimai Muavenet MG
dürlütü binasında kvrulu komiayonda 9 EylGI 9.18 ,rGnfl aaat 
14,30 da yapılacaktır. 

2- Tahmini fiat 712 lira 56 kurut olup muvakkat raranti 53 
lira 45 kuruştur. 

gönderilen
1 lstanbul Harici Askeri Kıtaatından: 

3- İıtekliler şartnameyi ve iliç liıtelerini her ıiln komi•yon· 
da görebilirler. 

4- latekliler cari seneye ait Ticaret Oduı veaikaıile 2490 
aayıh kanunda yanlı belıeler b11 ite yeter muvakkat teıainat 
makbuzile v-.ya baaka mektubu ile birlikte belli rGa ve ıaafte 
koml•yona 1relmeleri. 

lalde açılacak olan beynel
Selinik ıergiıinde kurul· 
olan Türk paviyonunda 

" editecek eşyanın ıon k11· 
en gün Selinıte rönde

ir. Selanikte Tlirk pavyo-
'lliıerlitiui yapacak olan 

tiye Ticaret konaeyemiz 
~'Ye Türkofiı dekoratörlerin

•klu da Selinite ritmış-

Standardize 
edilecek 

~Pların bozuk ve aakat 
1 YflZGnden bir çok tiki· 

~h •a~ ol?1uttur. Bu. l'İbi 
~ ı.:•ruı önOne reçılmeıi 
~ lal llbul çorap fabrikatör
lıır; ~ içtima yaparak çorap
S lldardize etmete ve fi
~ da bazı tadilit yapma• 

ar ••rmitlerdir. 

talimatna· 

Karamandaki kıtaatın ihtiyacı olan 154.000 kilo un kapalı zarf 
uaulile ebiltmeye konulmuttur. 154.000 kilo unun muhammen tu
tarı 15708 lira olup ilk teminatı 1179 liradır. Şartnameai Konya
da kolordu, lıtanbul ve Ankarada Levazım Amirlikleri, Kara• 
manda alay aatınalma komiıyonlanadadar. 

iatekliler şarinameyi komiayonlaranda görebilirler. Ekıiltmeıi 
8-9-936 salı günü saat onda Konyada kolordu ıataaalma ko~is
yonunda yapılacaktır. lıtekliler mektublarını 8-9 936 ıaat 9a ka· 
dar Konyada kolordu Hbaalma komiayon bqkanlıtına rönder
mit olacaklardar. 

• • • 
Akıehirdeki kıtatın ihtiyacı olan 165.000 kilo un kapalı zarf 

uıulile ebiltmeye konulmuttur. 165000 kilo unun muhammen tu
tarı 168.10 lira olup ilk teminatı 1263 liradır. Şartnameıi Konya
da kolordu, lıtanbul ve Ankarada levazım amirlikleri, Aktehir
de alay ıatınalma komiıyonlarındadır. lıtekliler fartnameyi bu 
komi.yonlarda rarebilirler. Ekailtme 8·9·936 aalı giinü saat 1 l 
de Konyada kolordu ıatınalma komiıyonunda yapılacaktır. lı
teklUer mektublarını 8 9-~ ıaat IOda komiıyonda kolordu ... 
tınalma komiıyonu batkanlıtına ıl>ndermit olmalıdırlar. 

lıtanbul Harici Aakeri 
Kıtaatından 

Erzincan lotaatınan ihtiyacı 
olan 450,000 kilo fabrika unu 
15-9-936 Nlı rOnii ıaat 16 da 
ihale edilmek ilzere k•palı 
zarfla ekıilmeye konulmuıtur. 
Muhammen bedeli 67,500 Ura· 
dır. ilk temi•atı !1,062 lira 50 
kuruıtur. Şartnamelini rarmek 
iıteyenler 3.18 kurut mukabi -
linde TGmen Sabnalma komiı

yonundan alıp 1'6rebilirler. lı· 
tekliler teklif mektublarını 2490 

1ayılı kanuna tevfikaa tauim 

ederek ihale ıaatindea bir ıaat 

•••filine lraclar Erılaeanda TO
mea Sabnalma komiqoau Bat-

kanlıjına makbuz mukabilinde 
vermit bulunacaklardır. 

- -lstanbul Levzım amirliği 
Satanalma Komisyonundan: 
• idareleri iatanbul Levazım 
Amirlitine batlı m4e .. eaat 
için 200 ton yulaf veya arpa
nın kapah zarfına iatekli çık
madıtından 2 EylGl 936 çar 
famba l'Ünü 1aat 14 de Top
hanede Satınalma komiayonun
da pazarhkla alınacakbr. Tah
min bedeli 9000 liradır. ilk 
teminatı 675 liradır. Şartname 
ve numuaeıi komiayonda 
görOlebilir. 1 

lıteklilerin kanuni veıikalari
ile belli aaatte komiayona ıel
meleri. 

2-lnıaat- Tamirat· Nafıa işleri· Malzeme. Harita 

Gebıe Kaymakamlığından: 
Gebae merknlnde yapılacak 

55 ev ile Orhanlı k6Jlade ya· 
palacak 31 ıaçmen evine talib 
çıkmadıtıadan dolayı m ilnaka-

aa on gGn müddetle uzabbiııt· 
br. İhale eyl6lfln &çGncO per• 
tembe 1Gn8 aaat on d8rtte 
Gebze Maliyesinde Komiayon 
huzurunda yapılacaktır. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Ank~ra hutahaneıi için 29 kalem alit ve ciba:ı aabn alıaa
~aktır. lhale.i 12-10-936 pazartesi ıünü •aat 15 de açık ebiltane 
ıle yapılacaktır. Şartname.i her rOn komiıyoaumuzda ,arGlebilir. 
Muhammen tutarı 4368 lira 70 kuruıtur. lateklllerin 328 liralık 
ilk teminat makbuz veya mektubJarile beraber ihale rGnl vakti 

muayyeninde Fındıklıdaki komutanlık aatıaalma komiıyonuaa 
ıelmeleri. 

4·-Müteferrik 

Askeri Fabrikalar Umum Mildilrlüjii Satınalma 
Komisyonundan: 

17,5 Ton Çinko 

Tahmin edilen bedeli 5075 lira olan yukarıda mikdarı ye ein
ıi yazılı malzeme A.keri Fabrikalar Umum MOd6rl8fl 1abaalma 
komiıyobunca 11 eylül 9.16 tarihinde cama ıGnl aaat 15 de ka
palı zarf ile ihale edilecektir. Şartname paruız olarak komiqon· 
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 380 lira 6a kuru· 
fU havi teklif :nelctuplarını mezkür ıOnde Hat 14 e kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3 maddelerindeki veaaikle mezkur pn ve Hatte komiıyona 
mGracaatları. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İfletme Umum 
idaresinden: 

Muhammf'D bedeli 125000 lira olan 2500 ton katran yajı 
12-10-936 puarteıi pnO aaat 15,ao da kapalı zarf uıulile Alaka· 
rada idar~ binuında ıabn alınacakbr. 

ttu i~ firmek iıtiyenlerin 7500 liralık muvaltkat teillillllt ile 
kanun111i ta~la eftili veıikaları, reınit ıuetellla 7 ·S:.• M&n 
3297 No. lu nuabuında intitar etmiı olan talim ....... cWt'.-ln
de alınnnı •-ilca •• teldifleriai ll1lt• ıen Maft 14,ao a bclti Ko
miıyon Reialitiae •Whlel-.'i lbıJDcbr. 

Şartnameler n5 kuru .. Ankara ve Haydarpata veznelerinde 
ıablmaktadır. 

İstanbul Komutanlığı Sabnalma Komiıyonundan: 
9 cu kor için lteheri 300 kilo tartar 15 aded baıkGI ahnacak· 

br. lhaleai 11-9-936 cuma ,OnO ıaat 15,30 •• fçtk ekıiltme ile 
yapılacakbr. Şartname.i her rGn komt.yomaaıuzda .ar1tebilir. 
Muhammen tutarı 18a0 liradır. l.teklilerin 138 liralık ilk teqaiaat 



• 

Sayfa '..! MÜNAKASA GAZETESİ 

PİASA HABERLERİ ' makbuz veya mektublaril~ beraber ihale günü vakti muayeninde 
komutanlık sat ınalma komisyonuna gelmele-ri. 1 

( 1 inci sahifeden devam~ 

lere getirecekleri mahüuller i
çin aşağıdaki öğüdlerin tutul
masını temenni eden broşürler 
hazırlı~arak dağıtmıştır. 

ı . - lıtanbul merkezine gön· 
derılmek üzere yukarıda ismi 
lfeçen Ziraat şube ve sandıkla
rına teılim edile-cek sandıklar 
~aa dara en az elli, en çok 
yuzer kiloluk olmalıdır. Sandık
la~ temiz, sağlam ve iyi çivilen
mış bulunmalıdır. Bir çiftçinin 
mslı , bu miktarı doldurmağa 
k~fl gelmezse, elli veya yüzer 
kıloyu dolduracak şekilde bir· 
kaç çiftçi birleşip aralarında bi
risini mutemed tayin ederek bu 
mutemed vaııtaıile mal bir el-
den Ziraat Bankası şubesine 
teslim edilmelidir. 

2 - Bundan evvel yazıp ta
mim edHen beyannamelerde te
miz toplanmış afyonları ilkönce 
ahndıj'ını, konaklı, kepekli, 
rengi bozuk, çok yaş afyonların 
da en sonraya bırakıldığını ve 
lcataılı afyonların ise hiç alın
mıyacağı bildtrilmiş olduğun· 

dan verilen nHihatleri tutanla· 
ln afyonlarından yani ince top
anmış mallardan mubayaata 
b8flanmıthr. 

Kaba mallar ıonra düşünüle· 
cektir. 

1 

3 - ince malların tesellüm 
keyfiyeti iptidai muamele mua· 
yenesi ve merkezimize ıevki

yatı Eylul nihayetine kadar ya
pılmış olacağından ona göre 
tez eiden davranılmalıdır. 

4 - Teslimat birinci madde· 
de evıafı yazılan sandıklar için· 
de ve yukarıda yazdığımız Zi-
raat Bankalarının şube ve san
dıldanndan en yakın bulunan 
şubeye yapılacaktır. 

5- Ziraat Bankası şube ve· 
ya ıötürülecek afyon s.ıındık

ları Bankanın tayin edeceği 
ekıper tarafından katkısız , taş
sız, toprak11z ve her nevi ec
nebi maddeler karışmamış ol· 
duklarını meydana çıkarmak 
için muayene edilecektir. 

6- Teslimat şehir ve kaaa
balarda mümkün oldu~u tak · 
tirde pazar kurulduğu günler
de yapılacaktır. 

7- Tesellüm merkezi ol· 
mak üzere isimleri yukarda 
yazılı Ziraat Bankası şube ve 
ıandıklarile malların muaye
nesini müteakıb matluba mu
vafık olanlar mal ıahibi huzu· 
rile tartılacak ve beher safi ki· 
lo afyona bir lira avans veri· 
lecektir. Malın hakiki kıyme· 
ti lıtanbulda inhisar liboratua
rında yapılacak muayene ve 
tahlil neticesinde zuhur ede
cek morfin derecesine göre ta· 
Yin edilerek bakiye alacalılar 
bilihare gene malın teslim e· 
dilditi Ziraat Bankası tube 
veya sandıklarınca alakadarlara 
hayale edilecektir. 

8- Mallarını teslim eden 
ınilıtabaile Ziraat Bankası fU· 
beıiace bir emanet makbuzu 
verilecektir. Bu makbuzur. iyi 
•aklanması, kirlenmesine, ,.,. 
hlaıaıına veya kaybolmaaıaa 
meydan verilmemesi lhımdır. 
Zira bil&hare malın bakiye be
delini ahnak için bu emanet 
makbuzunun bankaya iade e
~ilmit olması ıarttır. Mohn tea· 
lım ve tesellümü için icab e
den muamele Ziraat Bankası 
tarafından yapılacaktır. 

(Deva;nı var) 

imtiyaz sahibi ve Yazı itleri 
Dlrektarii; lımail Girit 

Buıldıtı yer ARTUN Buımevi 
Galata Billcu aolrak No. 10 

• * 
Komutanlık birlikleri hayvanatı için 30 adet tavıa halatı sa-

tın alınacaktır. İhalesi H-9 936 pazartesi günü aaat 15,30 da a
çık eksiltme ile yapılacaktır. Muhammen tutarı 480 liradır. Şart
namesi her gün komisyonumuzda görülebilir. isteklilerin 36 lira· 
lık ilk teminat makbuz veya mektublarile beraber ihale günü 
vakti muayyeninde Fındıklıdaki komutanlık aatınalma komiayo· 
nuna gelmeleri. 

b) MÜZAYEDELER 

I ·· Müteferrik 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Satınalma 
Komisyonundan: 

Kadro harici edilen 3.5, 36, 37 sayılı muşların 14·9·936 
pazartesi günü aaat 14 te ayrı a1rı açık arttırmaları yapılacaktır. 

2- Tuınlanan tutarları 35 sayılı için 3..500. 36 sayıla için 
2800 ve 37 sayılı için 3200 liradır. 

3- Şartnameleri Komisyondadır. Görülebilir. 
4- istekliler ilk teminat olarak 35 sayılı için 263, 36 sayılı 

ic;in 210 ve 37 sayılı için de 240 liralık teminatlarile Komisyona 
ıelmeleri. 

İstanbul Belediyesinden: 

Beyotlu Belediye zabıtası tarafından müsadere edilen ve sa
hipleri zuhur etmeditinden sepet, isporta, küfe ve buna benzer 
eşya satılmak üzere pazarlığa konulmuştur. Bu eşyaların hepsine 
43 lira 5 kuruş fiat tahmin olunmuştur. Şartnamf'si levazım mü· 
dürlüğünde görülür. istekli olanlar 350 kuruş muvakkat temınat 
makbuz veya mektubiyle beraber 28 Ağusloı 936 cuma günü sa· 
at 14 de daimi encümende bulunmalıdır. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
-------------------------------------------------~ 

Şartname ve nümunesi mucibince 100,000 metre kır
mızı çizgili kanaviçe 31-8·936 tarihine rastlıyan pazar· 
tesi günü saat ı 5 te pc.zarlıkla satın alınacaktır . istekli
lerin şartname ve nümunesini görmek üzere her gün ve 
pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte yüzde 7,5 
güvenme paralarile birlikte Kabataşta İnhisarlar levazım 
ve Mübayaat şubesi Müdürlüğündeki alım komisyonuna 
müracaatları . 183 (312) 3 3 

46 teneke gaz yağı 
J 800 kilo dizel yağı 
1000 kilo vakum yağı 

.. • • 

60 teneke benzin ı 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı malzeme şartnameleri 

mucibince 1-9-936 tarihine rastlayan Salı günü saat 15 te " 
pazarlıkla satın alınacaktır. isteklilerin şartnamelerini 
görmek üzere hergün ve pazarlık için de tayin olunan 

gün ve saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte Ka
bataşta inhisarlar levazım ve Mübayaat şübesi müdür
lüğündeki Alım komisyonuna müracaatları (428) 1853 - 3 

• 
* * 

Şartnamesi mucibince nısfı 10 18 ve nısfı 18 50 eba
dında 1000 ton krible maden kömürü 3 t ·8-936 tarihine 
rastlayan pazartesi günü saat 14te pazarlıkla satın alı· 
nacaktır. İsteklilerin şartnameyi görmek fizere hergün 
ve pazarlık için de tayin olnnan günde yüzde 7,5 mu
vakkat teminat paraıiyla birlikte Kabataşta Levazım şu
besindeki alımıatım komisyonuna müracaatları. 

461 
468 
471 

476 

477 

(674) 209 2- 3 
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Seulement la lettre iı fil· 
trer, caolin, feltapat, terre 
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A Dahili kutru 14 661 
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H (Fransızcada E) f1 
V den (Franıızcad• _; 

Yalnız cam, ~ 
maden, deriler 
yazan hususi kal,_ 
karbon kalemleri 

706 
709 
710 H (Fransızcada E) 

V (Fransızcada fl 
Z (Fransızcada G) 

711 
718 
853 Umumi kontenjaO 
859 mine ıöre . 
imza: Buchberıer Ş. Şa 

2 numaralı merbut 
Uıte il 

Türk rümrük 
tarife No 

90 Yazlık erkek 
kadın içtn 

l06 A 
B 
c 

12!. A 2 
288 C den yalnız 

eraklit 
324 c 
328 A dan Yalnız ı•· 

8 
341 c 
377 E 2 

zete içill 
tomar balill' 
de kitıt 

378 D l, 2, 3. 4 
379 1C2 

102 
379 llA3 

il 8 1, 2, 3 
il D I, 2 3 

418 
448 A dan Yalnız 

ve lbtik 
5.12 A 1 

5.15 
541 

D 

700 B 
861 den 

Lehimleme için çubuk 
imza: Buchbarıer Ş. 

(Son) 

530 
531 

533 
534 
535 A 

536 
537 

538 



~Oı28 MUNAKASA GAZETESi Sayfa 3 

İstanbul Defterdarlığından: Burgazada : Manastir caddesi eski 1 O 'mü
kerrer sayılı 894 metre ve 22 
desimetre murabbaı arsanın 
tamamı. 

616 
617 
618 

~ille h 
t atun 

~a 
llltthatun 

Muhamme kıymet 894 22 
1 

619 
620 
621 
625 

Lira K· Kınalıada : Saraydar caddesi eski 10 sayılı 
267 metre murabbaı arsanın 

tamamı. 

Y eniköy Güzelce Ali Bağlar 
mevkii eski 1 16 mükerrer sa· 
yıla 4454 metre ve 93 desimet· Kandilli 

160 20 
626 
627 

re murabbaı tarlanın tamamı. 40 

: Kilise sokağı eski 75 yeni 
5' sayılı evin l /2 payı. 75 00 

628 
632 
634 

: Yeniköy Kakavya sokağı eski 
5 yeni 19 sarı h 7 4 metre 69 
desimetre murabbaı arsanın 
tamamı. 

P a pa·s köprüsü sokağı eski 3, 
5, 7, 18, 20, 24, 26, ve tapu 
kaydına göre 32 yeni 3 ila l 9 
numaralı ahşap evleri müşte-

mil 2263 metre murabbaında 
bostanın tamamı. 
Haremeyn sokağı eski 45 ye
ni 35 sayılı 57 metre 46 desi• 
metre murabbaı arsanın l ·4 
payı. 

Yedinci sokağı eski 23 yeni 
21 sayılı 171 metre 23 desi· 
metre murabbaı arsanın 6da 
4 hissesi. 
Mahallesi Fesliğen sokağı yeni 
41 ·43 sayılı 33 metre ve 32 
desimetre murabbaı arsanın 
tamamı. 

Birinci kısım Barutane cadde· 
si eski 59 sayıh 57 metre ve 
46 desimetre murabbaı arsa
nın tamamı. 

Emincami mahaJlesi samancı 
sokağı eski 14 yeni 36 sayı

lı evin 2400de 1875 hissesi. 
Yalı mahallesi balıkpazarı 

caddesi yeni 55 sayılı dükka
nar. 5760 l l 520 hissesi. 
Cafer ağa mahallesi Kuşdili 
caddesi eski 1 yeni 103· I 03 1 
sayılı bostanın 1 ~ hissesi. 
Yenişehir mahallesi dere· 
boyu caddesi eski 83 yeni 8 l 
sayılı dükkanın tamamı. 
Korenti sokağı eski 30 yeni 
26 sayıh arsanın tamamı. 
Direkçi başı sokağı eski 37 ·39 
yeni 45 sayılı hanenin tamamı 
İkinci kısım çifıe cevizler sokağı 
eski 6 sayılı 84 metre mura b · 
baı arsanın tamamı; 

: Sahaf muslahittin mahellesi cin 
deresi sokağı eski 4 yeni, 17 Ha 
25 sayılı bostanın J 20 360 hisse· 
si· 

: Umraniye mahallesi badem· 
li bahçe mevkiinde Diş bos
tan sokağı eski 3, 4, 5, 6, 6, 
sayılı köşk ahır ile tarlanın 
64 de beş payı. 

: Divanyolu caddesi yeni 67·67 1 
sayılı ev ve deponun J 19 721 
payı 

: Divanyolu caddesi yenı 69 
7 l sayılı dükkan ve fırının 
1 3 hissesi. 

: Kilise sokağı eski l 7 1 1 9 yeni 
9-1 1 sayılı ev ve dükkanın 1 8 
hissesi. 

: Çirağı Hasan Samancı oda· 
ları eski 77 yeni 57 sayılı 
80 metre murabbaı ve 44 de
simetre arsanın tamamı. 

: Palas ve yağhane sokağı es
ki 13 yeni 103-6 sayılı iki e
vin 8 1 O payı. 

: Haci Salaş sokağı eski 21 mü
kerrer sayılı 287 metre ve 30 
desimetre murabbaı arsanın 
tamamı. 

: Süruru mahallesi adalar so
kağı eski 19· 19 mükerrer sa
yılı 96 metre murabbaı arsa
nın tamamı. 

Arnavutköy 

30 

Arnavutköy 

Burgazada 

1200 
Kınalıada 

: Yeni mahalle sokağı yeni 45 
sayılı 41 metre ve 27 de· 
simetre murabbaı arsanın ta
mamı. 

: Dere sokağı eski 22 yeni 15 
sayılı evin J 9 4 O payı. 

: Hacı Balaş sokağı eski 2 l mü
kerrer sayılı 64 metre ve 
94 desimetre murabbaı arsa
nın tamamı. 

: Livadya sokağı eski 2 15 sa· 
yılı 405 metre murabbaı arsa· 
nm tamamı. 

35 00 

95 00 

47 46 

283 50 
14 25 Kınalıada : Narlıyan sokağı eski 60 sayı· 

lı 57 metre ve 45 desimetre 
murabbaı arsanın tamamı. 
Suyulu sokağı eski 13 mükerrer 
sayılı 790 metre murabbaı arsa
nın tamamı. 

Çengelköy 

68 80 

Kınalı ada 

66 64 

Kına hada 

143 65 

Kınaiıada 

558 34 

Aziziye livadyayi cedit sokağı 
eski 1 54,56 sayılı 676 metre 
25 desimetre murabbaı arsanın 
tamamı. 

Livadyayi cedit sokağı eski 
11 55 sayılı 100 metre 50de
simetre murabbaı arsanın ta
mamı. 

Kılınççi caddesi eski 28 sa
yılı 7 40 metre murabbaı ar· 
sanın tamamı. 

40 22 

395 ()() 

304 32 

·10 20 

222 00 
, Kınalıada Kılınççi caddesi eski 30 ıa

yılı l 800 metre murabbaı arsa
nın tamamı. 

400 00 

2700 
j Feriköy 

00 
Birinci kısım Doci sokağı eski 
80 sayılı 258 metre ve 57 de
simetre murabbaı arsanın ta
mamı. 

ti30 00 

129 
400 00 Burgazada Kızıltoprak sokağı eski 1, 1 1, 13 

sayıh 459 metre 68 desimetre 
murabbaı arsanın tamamı. 

40 

69 
1 

2l9 84 
960 ()() Kandilli Yeni mahalle mektep sokağı 

eski 1 yeni l - 3 sayılı evin 
tamamı. 

294 ()() 

21 l 34 

101 51 1 

892 50 

1840 00 

75 00 

32 18 

360 00 

287 30 

Çengelköy 

Fatih 

Kadiköy 

Suyolu sokağı eski 13 mükerrer 
sayılı 430 metre ve 95 desi
merte murabbaı arsanın tamamı. 

Dülger zade mahallesi çamaşır
hane sokağı eski 1- 3 sayılı 
arsanın tamamı· 

Osman aga Süğütlü çeşme so· 
kağı eski 1 yeni 30 sayılı dük· 
kanın 5 32 payı . 

800 00 

323 9.1 

563 10 

312 50 
Yukarda yazılı mallar 25-9-936 curııa günü saat 14 e 

kadar peşin para ve pazarlıkla satılacaktır. Satış bedeli· 
ne istikrazı dahili ve yüzde beş faizle hazine tahvilleri 
de kabul olunur. İsteklilerin yüzde yedibuçuk pey akçe
lerile haftanın salı ve cuma günleri İstanbul Defterdar
lığı Milli Emlak Müdürlüğünde müteşekkil satış komisyo· 
nuna müracaatları. (f.) (741) 214 

539 
544 
545 
548 
549 
550 
552 
553 
555 
557 

558 

c 

A 
B 
B 

(La suite en troi•iemc page) 

568 
569 E E.xempt 
573 
574 
580 
580 

B 
A 
8 
D 
H (Texte rr~nçaia E.) 
B 

H (Texte funçais E) 1,3 

645 

648 
649 
651 

652 
653 

656 

658 
659 
660 

661 

663 
664 

665 
666 
6tn 

669 
70'2 
70..~ 

700 
709 
710 

711 
718 
85.'i 

A 
li 

Avec l' autorisation du 
Ministere coınpetent. 

Avec l'autorisation du 
Ministere de l 'Economic 

Avec l'autorisation du 
Ministere de l'Economie 

,, " ,, " 
" " " " L' importation dea ma-

cbines it coudre est li· 
bre lea autres articles 
necessitent r autorisation 
du Ministere de l'Eco
nomie. 
Avec l 'autorisation du 
Ministere de l'Economie 

Avec l'autorisation du 
du Ministere de l'ag· 
ticulture 

" ,, de l ' economie 
A 1, 2, 3, 4, 5 
B 
c 
ti (texte françaia E) 
V ( ,, ,, F) 
A 

A 
c 
D 
H (Texte françaiı E> 
V (Texte français F) •eu· 

lement les crayoni 
speciales pour ecrire 
sur le verre, sur la por 
celaine, sur le metal , 
sur la peau et les er!'· 
yons charbonn~•. 

H (Texte fr. E) 
v ( ,, ,, r) 
Z ( ,, ,, G) 

D' apres le regıme de 
contingentement general. 

Signature: Buchberger 
Ch. Saradjoglou 

Annexe N. 2 
Liste il 

N. du tarif 
douanier turc 

quantite 
pour 6 mois 

Kg. 
90 

125 
288 
324 
328 

341 

377 
378 
379 

379 

418 
447 

532 

535 
541 

Seulement deı cein· 
tures pour bommeı 
et dames. 
A 
B 
c 
A 
C Seulemcnt 
C L'heraclite 
A 
B 
C Seulement du 

papier en rou· 
leau pour les 
joumaux. 

E 2 
Dl,2,3/4 
1 c 2 
1 D 2 
il A 3 
il B 1, 2, 3 
il D 1, 2, 3 

25 
1.500 

250 
250 
2011 

150.000 
50.000 

500.000 
50.000 

40.000 
10.000 

2.500 
1.000 
1.500 
1.500 
2.500 
2.500 

500 

A Seulement lea chaua· 
aon• et galoche• 7.50() 

A 1 2.500 
D 4.000 

5.000 
100.000 

703 B 2.000 562 
563 

582 
586 
598 
607 
613 
614 
615 Seulement les appa· 86t Baton pour aou .. 

240 00 

564 
565 
567 

reils microphotog-raphi· v dure · 
ques e-t leurs acces- Signature: Buchberger 
ııoirs. Ch. Saradjoılou 

7.500 

-
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Pour la Publicite ı'adre11er 
a l' Adminiıtratioa Journal Quotidien des Adjudicationı 

lere Annee No. ıa5 

............. _ 1 ---------··---··-··-................. 1, 
ı SOMMAlRE: ı 

f A) Adjuclicationı au Rabaiı . i 
t 1 - Conatructioa, Reparation, Travaux Publicı, Cartopapbie et ... , 

VENDREDI 

Prix Ht. 1830, caut. prov. 138 L. 
Adj. ouverte. Coaıınisaion d' A
chat du Commandanat d'lstanbul, 
vendredi 11 9-936 a 15 h. 30. 
Cah des eh. a la Commission. 

36 et 37, appartenant au Com- 1 
mandanat General d'lıtanbul de 

ı 2 - P,.o4luitı Chimique et Pharmaceutique-laatrumenta Sani ı 
. taire1-F ournitwe pour H6pitaux ı 1 B) Adjudications 

3- Dıver1. t 
B} Adjudicatiom a la Surenchere. l a la Surenchere 

la Surveillance DouHiere, et mİH• ı 
horı ıervice par cette Adminietra
tion. Priı e1t. reıpeettvement 
3500, 2800 et 3200 L. Caut. prov. 
263, 210 et 240 L. Adj. ouverte 

et ıeparement. Com. d' Achat du 

Commandanat General •uımen• 
tionnt>, lundi 14 9-936 a 14 h. 
Cah. dea eh. a la CommİHİon. Loiı, Deueb loiı, Traiw de Commerce Vente des mouche1 No. 35, l 

~-------------------------------------------------
Les avantages procures par notre journal 

a ses abonnes 

Rn debors t.le son contenu, le. «.Vunukasa Gazete-· 
sfo of/re ,; ses abonnes les avanla!fe.<.; suiııanls: 

1.- il pıU/Jlie en ıupplemenl Le lexle en f rancais 
de toutes les lois, decrets-loi, trailes de comme.rce, 
lisles des contingentements elr. et les soumet gratui
lement ti ses abonnes. 

2 il met yracieuument <i la disposition de se!C 
abonnes un spüiali&t~ en mailere jiscale, capable el 
crperimente, pour toute consultalion, afin de resoudre 
les queslions epintuse.'i de (ise et d'impôt. 

:ı. - l.e Bureau de Traduction «Poliglol» tfferlue, 
,; l'intenlion dt nos abonnes une esı·omple dt 2.; 
pour cent da11s leurs travaux de traduclion et de copie. 

....;~--------..-----------------------------------~----
A) Adjudicatlons au Rabais 

Lois, Decrets lois. Traites de Commerce 

Accord tendant a la rerularisation deı ecbanres 
de marchandises entre la 

Turquie et l' Autrlcbe 

Article 5- En yue d'assurer 
le developpement des exporta
tione, les deux gouvcrnementıı 

IODt pretı İl char.g-er, le1 org-a· 
nisation• eompetenteı, de l'appli· 
cation dcs m?sureı ıu!lı·cptibles 

de reali1er ce but. 
Les moyens Einancicrs ıeront 

&ISUfC9 de la part des deux fOU· 

vernement.. 

Article 6 Si, durant la pe--

Republique de Turquie et la Ban
que Nationale d' Autriche, echan· 
reront le• certificatı d'orifine et 
les duplicatu "8,, eatamp illeı, en 
leı annexant aux certificatı de 
paiement prevuı par l'article 4 
de l'accord de clearinr. 

ADMINISTRATtOPI 

., POLIGL.01' '' 

Bureaux de traduetkt' 

l<ııı> Rıllur N 17, Gal•" -
T elefoae: 4'!Pl1 

Adres e Tclegra~~:~~ 
letanbul - llONAJV-· 

165 
278 
281 A 

c 
285 
298 
30'l 
305 
307 A 2,3 

B 
c 
D 

315 
321 
323 B 

c 
324 A 

B 
D 

325 
329 
3.10 
3.11 
3.14 
3.15 
3.17 
341 A 

• D 
342 B 

1-

caut. prov. 53,45 L. Adj. ouverte. 
Com. speciale ıiereant a la Di
reetion de l'Hyfieae et de l' Aı· 
ıiıtance Sociale d'lıta•bul, le 9· 
9-936 it 14 h. 30. Cah. deıt ctı. 

et liıte deı medic&111enb a la 
ditc Commi11ion 

riode oü le prPıent accord sera 
en vigueur, l'une dea parties 
contractanteı romperait l't>qui
libre d'echanges de marchandises 
en adoptant de nouvcllu interdic
tiona ou bien en introduiunt 
deı mesurea ıuıccptiblca de mure 
d'une mani~re certainc aux im
porlationı du autres particıı con· 
tractantes, la partie qui a ı1ubi 

une prejudi<·e aura le Jroit d'e 
ıciger d'entrer immrdiatt"ment en 
pourparlera. Dans le cas oü, leıı 

pourparlers n 'auraient pu abou· 
ti a un aecord et a une nouvelle 
combinaison, dans un delai d'un 
moiı a partir de la date oi.ı la 
demande de pourparlen aura ete 
formulee, la partie convaincue 
d'avoire ıubi deı torts, pourra 
toujours denoncer le preıent ac· 
cord, avec un preaviı d'un moiı. 

D) Pour leı cu ou la marchan 
diıe ne aerait pal directement ex
portee, de nouveaux certificata 
d'origine (A et 8), delivre• pour 
une partie de la marchandise, par 
le con1ulat du payı exportateıar 
dans le port libre de transit, 
pourr.'.>nt remplacer les certificatı 
en queıtion. il ıera in1erit, danı 
ceı certificatı, le montant t>quiva
lent it la quantitr de1tine au payı 
iınportateur, •ur bue de la va• 
leur oıı la marchandi1e indiquee 
danı l'original du certificat d'o
rigine. Leı prescriptioH du pa· 
ragraphe ( A) seront rralement 
appltqueeı a l'rg-ard dt- cea certi
licats d'origine d,;livrı•a par leı 
consulatı. 

1 345 A 
8 

Conıtruction - Reparation 
Trava.uJ Publicı,Materiel de 
Conıtruction Cartograpbie 

* • • 
L'adı. relative a la Construc· 

tion de 55 lorementl d'immi

rrank a Guebze et de 31 lore

•••t• a Orbanli a ete prolonree 

.&. 10 jour1, faut• de •oumilıion· 

aaire. Elle aura lieu lf' jeucli, 3-9-
936 a 14 h. par devant la Com· 

•"8ion, ıpecialelieseaat au souı

Gouvernorat de Guebze. 

- 2 -

Produita Clai•iques et ı 
Pllarmaceutiques - lnstru• 
lllenta Sanitairea - F oar· ı 

_ n~re pour Hôpitaux 

Nafthtaıine 2000 kiloı. Adj. de 
tre a ıre. Com. d' Achat de l'ln· 
tesaclance Militaire d'lıtanbul İl 
Tophane, mercredi 2-9-936 it 14 
h. 30. Livrable le jour me19e de 
l' d' d' • ıu ıcatioa. -Proct ·~-uı'- mUicaux 39 lob, 
pop ~r l'Hôpittl 4e Ojerrahpacha. 
rıx eıt '!llAA 1 c. 

25 75 
L · ""'"• J, caut. pro.v. 

' • Acli.de rre a rre.Com. 
P.erqaeaeate de la M . ·pa1·t. , UDICI 1 e 
4 latanbul, vendrecli 28-8-936 a 
14 h L· • 11te au bure&111 de la Co•-
•i•ion. -

Midlca•eata 81 eıp6cu, pour ... ..._ __ . --••.-...ta du SaHto 
riuaa de Heybeli. Pris e1t. 712,56 

Appareilı et inltrumentl ıa· 
nitaire1 29 10rtes, :pour I' Hôpital 
d' Ankara. Prix est. 4368,70, t•aut. 
prov. 328 L. Adj. ouverte. Com. 
d' Aehat du Commandanat d'ls· 
tanbul a Findikli, lundi 12-10·936 
a 15 b. Cah. d .. eh. a la Com
mi11ion . 

-3-

Diverı 

Huile de roudron 2500 ton· 
nH. Prix e1t. 125000, caut. prov. 
7500 L. Adj. 10uı pli cachete. 
Admiaiıtration Generale deı Che· 
miu de Fer de l'Etat a Anlı:ara, 
lundi 12·10-936 a 15 h. 3C. Cah. 
des eh. aux g-uichets d'Ankara et 
de Haydarpacha, moyennant 625 
P. 

Zinc 17,5 tonnu. Prix e1t. 
5075, caut. prov. 380 63 L. Adj. 
ıouı pli cachete. Com. d'Achat 
de lı Direction Gf.nerale de. Fa
briques MilitairH, vendredi 11-9· 
936 a 15 iı. Cala. d .. eh. ırat. a 
la Commassion. 

-
Corde peur 9ourie a cbevaux 

30. P• Prix eıt. 480, caut. prov. 
36 L. Adj. ouverte. Com. d' A· 
chat du Ce•maadaaat d'lıtaabul, 
lundi 14-9·936 a 15 h. so. Cah. 
d.ı eh. l la Coamiaıio•. -e ... uıe .... kıto., 15 pie 
"9, pour ı.. 9me Corpe 4' Ar•e•. 

Article 7- A) Lea exporta · 
tiona Turquea İl l' Autriche d ks 
exportatienı Autrichienne en 
Tnrquie ı'effectueront avec lu 
certificata d'oririne delivre par 
la Cbambre de Commerce et 

1 

d'induıtrie Turqnc ou par la 
Chambre de Commerce et d"in-

1 

duıtrie Autrichienne competents. 
(Anneıeı 3 et 4). 

Le duplicata •s,, du certi
ficat d'oriırine, sera revetu du 
visa de l'adminiatration douaniere 
d'importa•ion et remİM au desti
nataire de la marchnndiıe en 
queıtion. Le de1tinataire remet
tra ce document a la banque 
d 1emiS1ion de son payı chargee 
d' effectuer le paiement confor· 
mement a l'aecord de clearinr 
Turco-Autrichien. 

8) Le1 exemplaire1 A et B de1 
documentı en queıtion ıeront con
ıidereı comme un ıeul document 
et au ca1 ou les deux partie1 le 
juıreraient neceıaairu, le1 eonıu
latı donaeront le vi&a, comme ı'il 
ı'ar-i11ait d'un document a un ıeul 
exemplaire. 

C) La Banque Centrale ou la 

Article 8- Le prt!1ent accord 
ıirnc en date d'aujourd'hui ura 
en vig-ueur poıar uae duree de ıix 
moiı, a partir du 21 Juillet 1936. 
Le present accord ıera proroıre 

pour une duree illimitec au ca1 
oiı a ne ıera PH annule deux 
moiı avant l'expiratioa et les 
deux partie1 co•tractants auont 
le droit de le denoncer avec un 
preavis de deux moiı. 

F.n foi de quoi leı deleruea 
ont ıigne le preıent accord. 

Le preıent accord a ete redire 
en deux exemplaires, a Ankara, le 
23 Juillet 1936. 

Sir-nf: Kari Buchberıer 
Ş. Saracotlu 

Annexe N. 1 
Llate 1 

N. de tarif douanier 
Turc 

66 
78 C uir artiflclel 
89 
99 

102 
16.1 
108 
125 A 1 

82 
126 
139 B TreHu da chapaaux, 

fabrlqueu uaMıuem•t.· 
I 

348 
M3 
355 
M9 
l66 
l67 
B 
3ti9 
370 
371 
377 

378 

379 

-ı: 
J90 
l92 -412 
413 
417 
441 
442 
444 
445 
448 
448 ... 
452 
40a 

A 

C4 
04 
E I, 3, 4 
F I, 2, 3, 4 
E 
F 
ıc 1, 3, 4 
D 1, 3, 4 
E 
F 

il 8 4 
C4 
D4 
E 
F 

111 

B 


