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.... 30 &ı.9il5 tarilünd• mdk6r BliDkadan ~ l»IWirilm\t· 
~ 24-5-8 taMhillde Pariate.. yapılan vek~ 1111118~ 
~: tereke• veya müaferiden ta.afiye i9inl yapacaldan JUi· 
ımm lmltd .ııı Banka ile allkaaı olanlann lıtanbulda Galata· 
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1 Birinci 'f eşrin 1936 

ŞikAyeti olanlara 
Gaulemlzi hem devalı i resmiyegi ve hem de alcika

dar muessesati tuccariyeyi memnun ede ek ve ihtlyac
larını lemamlyle karşılayaca/c şekilde tekdmıd ettir 
mek için elimizden gelen fıer Jedakarlı!Jı yapmaktan 
çekinmiyoruz. Görulecek noksan ve kusurları talıri
ren ve ya telefonla bize ihtar edecek al10neler11111 
minnet/ar o/uru=. Cunku gayemi~. kari/erimizi mem
nun etmek ve memlekete mu/ t olmaktır 

komla yona 
••• f6rebllhler. MGn•· 
kaaa Merzifon arttırma ve ek-
nlwe komisyonu tarafından 
20-lo-136 ÇIU'famba ıilnü aaat 
15.aD da yapdacatından iateldi

lerin ilk teminat maldauzlarile 

•lılUde teklif mektablarını ... 
at 15 e kadar vermeleri. 



Sayfa ?. 

PIASA HABERLERİ 

(1 inci sahifeden devam) __ _.......__ ____ , 

30 milyon lira sermayeli 
bir evkaf bankası kurulacak 

Evkaf umum müdürlüğü bir 
Evkaf Bankası tetkiline karar 
Yermiıtir. Bir taraftan, İstan
bu~da ve Türkiyenin diğer yer
lerındeki tarihi ehemmiyet ve 
kıymeti haiz eserlerin imarına 
çabtılırken, öte tar aftan da 
Vakıf idaresi azami tasarruf 
teminine utra,nıaktadır. 

Bu makaadla tesis edilecek 
Evkaf Bankasınan mütedavil 
sermayesi 30 milyon Türk lira-
81 olacaktır. Bu paranan şimdi
den 500 bin lirası temin edil
miı bulunmaktad1r. Bu para 
Evkaf idaresinin müeccel icare· 
lerinin 20 ıeneliklerinin toplan
maundan birikmiştir. Bundan 
başka bütün Evkaf irad ve a
karları da bankaya devredile
ceti cihetle mevzuubahs ıerma
ye yak1n bir meblağda atide 
temin edilecektir. Bankan1n te
euiiıünden ıonra şimdiki te
f errüatlı Evkai tetkilab kıs
aıen kaldmlacaktır. 

Fındık fia tları 

Fındık fiatleri son günlerde 
4-5 kurut daha yükselerek 
hepsi 65 kuruşu bulmuştur. is
panyadaki karışıklıkların ve 
ayni zamanda takip ettiğimiz 

umumi klerinı aiyasetınin ta
bii bir neticesi olarak bu yük
•-litin devam edeceği umul· 
maktadır. 

Ancak, fiatlar bir miktar 
daha yükaelditi takdirde Al
manyanın koyduğu fiat haddini 
reçeceti için bu memlekete 
bir mGddet daha it yapılacağı 
ıanııolunmaktadır. Mamafi bu 
yıl, bilhaaaa, lnriltere, Fransa 
ve Çekoslovakyadan da fındık
larımıza talepler t'aki olduğun
dan fındık piyaaasına endite 
vereaıiyeceği beyan edilmekte
dir. -
Buğday ihracatı başladı 

Bu sene memleketimizde 
butday mabaGlünün diğer 
•emleketlerdeki darlığa mu
kabil bol olması buğdayı az o
lan memleketlerin alıcı piyesa
ııııı bize çevirmiştir. Bir kısım 
memleketler daha rekolte se· 
ilesinin ba,ında bu darlığı his· 
•~tmete ba,lamıılar ve sipa
rlflere riri,mitlerdir. Bu me
yaada Yunanistan, Filistin ve 
Kıbrıatan talepler vaki olmuı
tur. Bu talepler Gzerine anlaş
ınalar yapılmıştır. Filistin ve 
~ıbrıı için Meninden, İstanbul· 
an butday yilkleDmektedir. 

lıtihlik resmi alınacak 
maddeler 

• Belediye vergisi ve resimle
~: kawnıUQ 28 inci maddeainin 
1 k fıkran mucibince benzol ve 
eter dö ben.olden gazolin ve 
hazine laya.en kiloda 1 kuruf 
ve kuvvei naubarrike olarak 
kullanılan kauaa yatından ma
zut veya buna kıyasen 5 kiloda 
20 para btihlik resmi alınması 
Şehir Meeliıince kararlqtınl· ....... ,. 

imtiyaz aahibi ve yazı itleri 
Direktörü-: lımail Girit 
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k~ddema. beher hektara istenilen ücretin fazlalığı ve yevmi mez
kurda talıp çıkmamasından hali hazır haritaların olbaptaki şart
n~meıine tevfikan yapılması 12-10-936 tarihine kadar bir ay i
çınde pazarlıkla ihalesinin yapılmasına k~rar verilmiştir. Muvak
kat teminat 50 liradır. 

~ayınd.ırhk Bakanlığınca verilmiş ruhsatnameyi haiz taliplerin 
bu ıte daır şartnameyi Geyve Belediyesinden isteyebilecekleri 
ilin olunur. 

3-llaçlar, Klinik ve ispençiyari afat : 

Ankara Vilayeti Satınalma Komisyonundan: 

1- Kapalı zarf usulile 500 kilo sülfat nikotin satın alınacak
tır. 

2 - Muhammen bedel 2250 teminat 168,75 liradır. 
3- Eksiltme 4 ikinci teşrin 936 saat 15 de Necati bey ma

hallesinde Saylavlar sokağında Ferah apartmanında ziraat müca
dele müfettifliği dairesinde yapılacaktır. 

4- Şartname Ankarada adı geçen müfettişlikten, İstanbulda 
ziraat müdürlüğünden parasız verilir. 

5- İsteklilerin teklif mektublarını teminatlarile birlikte mu· 
• ayyen günde 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü maddelerinde 

zikredilen vesikalarla eksiltme saatinden bir saat önceye kadar 
komisyona vermeleri. · (M) ---1 

4 -Makineler, Motörler, sair teferruatı 

lstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
2 No.lu dikim evi için bir adet bez kesim makinesi ile 10 a

det yedek biçağı ve teferruatı 27 • I ~936 sah günü saat 14 te Top
hanede satınalma komisyo~unda açık eksiltme ile alınacaktır. 
Tahmin bedeli 600 liradır. ilk teminatı 45 liradır. Şartname ve 
kataloğu komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

5- Nakliyat: 
Kırklareli Vilayetinden: 

Kapı Çerçi ve 
aded adet 

Edirneden Kırklareli merkezine 600 400 
Edirneden Lüleburgaza 798 465 
Edirneden Babaeskiye 750 500 
Edirneden Vizeye : 000 600 

Yukarıda cinı ve miktarı yazılı kapı ve çerçevenin nakil
leri pazarlık auretile icra edileceğinden talib olanların 2 · 10-936 
gününde Kırklareli iskan Müdürlüğüne müracaatleri. 

6-Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Halı v.s. 

Kocaeli İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 
1- Eksiltmeye konulan iş: İzmitte Şimendifer caddesinde 

kain çifte ambarlar dahilinde yaptırılacak 870 aded seyyar ah
şab sehba. 

2- Yaptırılacak seyyar sehbaların toptan keşif bedeli 3360 
lira 37 kuruştur. 

.3- isteklilerin bu işe ait şartname ve resimli kefif cetvelleri
ni inhisarlar Umum Müdürlüğü, Kocaeli, İstanbul Baş, Adapazarı, 
Hendek, Düzce Müdürlükleri ve Geyve, Bolu Başmeınurlukları 
Yaprak Tütün şubelerinden bilibedel alabilirler. 

4-;- Eksiltme 12·10-936 tarihine musadif pazartesi günü saat 
15te lzmitte inhisarlar Kocaeli Başmüdürlüğü merkezinde teşek
kül edecek Komisyonda açıl.. eksiltme usulile yapılacaktır. 

5- Ekailtıneye gireceklerin 252 lira veya bu miktarı ihtiva 
eden milli bir bankanıD teminat mektubunu ve şartnamede yazı· 
h vesaiki hamilen yukanda yazılı gün ve saatte Komisyona mü
racaatleri . 

7 ·Kereste, tahta ve saire 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

1 - 20 metre mikabı dişbudak kalası açık eksiltme ile müna-
kasaya konmuttur. 

2- Tahmin bedeli 3800 lira olup ilk teminat! 285 liradır. 
3 - İhalesi 16-10-936 cuma günü saat 15tedir. 
4 - Ek"ıiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3üncü 

maddelerindeki belgelerile ihale gün ve aaatında M. M. V. sa· 
tınalma komisyonuna vermeleri. 

* • • 
Devlet Demiryolları İdaresince 162i) lira keşifli 40.500 metre 

/ :ıurabbaı çam azmanı sahnahnacaktır. Bak: Sözü geçen İdarenin 
!!!!!Matefferik" haneainde intişar eden ilanına . 

8· Mahrukat -Benzin-Makine yağları ve saire 
İranbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan; 

M ı:t~nbul Yollama MGdGrliltü Deniz vasıtaları için 2000 kilo 
od r~ :at;nın :uarlıtı 2-1()..936 cuma günü saat 15 de Topha

~e ; •Tına. mab 22°ı:!•yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 150 
ır• ır. emına '"" liradır. Şartııa n • • ıarillebilir. iatekl'l • belli me ~e- numunesı Komısyonda 

ı erm saatte KomıllJ'Ollll relmeleri. 

İstanbul Belediyesinden: 
Belediye ve müessesatı için (Karaağaç müesseB'

1 
•1, 

dahildir.) için lazım olan 101267 kilo mangal köınilrll 'e 
10000 kilo kesilmiş mete odunu ayrı ayrı açık eksiltlll:. 
konulmuştur. Bir kilo kömüre 3 kuruş 50 santiaı, 0 ,rt
için de 1 kuruş 30 santim fiat tahmin olunmuştur. Ş tJJ 
namesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekiiler 2 

).iri 

numaralı kanunda yazılı vesika ile kömür için 266 b1JS 
odun için de 97 lira 50 kuruşluk ilk teminat ':°ak ~ 
veya mektubile beraber (bir gün evveline kadar ılk 
minatı yatırılması daha muvafık olacağı) 15-10·936 ~ 
şembe günü saat 14 de daimi encümende bulunınahcbl 

(M) 

Ankara Cezaevi Direktörlüğünden: 
Ankara ceza evinin 936 malt senesi ihtiyacı için 30 bill 

yerli kok kömürü 25 bin kilo meşe kömürü, 45 bin kilo k 
meşe odunu ile 500 kilo kırılmış çıra 16 gün müddetle açı 

silt~eye konulmuştur. " 
isteklilerin yüzde 7,5 teminatı muvakkate akçesi olan 'lJI tJt 

88 kuruşluk banka mektubu veya o miktar paranın Ankar• ~ 
terdarlığı veznesine yatırıldığına dair makbuzlarile birlikte ye~ 
:hale olan 13-10·936 tarihine müsadif salı günü saat l 5te 1'11...wl: 
Cumuriyet Müddei Umumiliğinde müteşekkil komisyona ......... ~ 
meyi görmek ve fazla izahat almak isteyenlerin Cebecide 
evi direktörlüğüne müracaatları ilin olunur. 

9-Müteferrik 
lstanbul Belediyesinden; 

İtfaiye dershanesi için lazım olan menteşe, makas, ispaııY0~ 
vida, çivi ve saire ki hepsi 14 kalem malzeme pazarlığa k0

11 

muştur. Bunların hepsine 79 lira 15 kuruş fiat tahmin oluJJlllof' 
tur. Şartnamesi encümen kaleminde görülür. istekliler 585 IJıt' 
ruşluk ilk teminat makbuz veya (bir gün eveline kadar ilk -; 
~i~at~n ya~ırılması daha muvafık olacağı) mektubile berabef .., 
bırıncı teşrın 936 perşembe günü saat 14 te daimi encüllle....
bulunmahdırlar. 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatından: 

2500 adet portatif çadır kapalı zarfla eksiltmeye konınd 
Tahmin edilen bedeli 16875 lira olup ilk teminat parası 1255 
6.1 kuruştur . ihalesi 19-10-936 pazartesi günü saat 15 te dir. 
namesini görmk ve almak isteyenler ya bizzat veya bir " 
vasıtasiyle M. M. V. Sahnalma komisyonundan alabilirler. ftf'll 
bere ile şartname gönderilmez. Eksiltmeye gireceklerin 2490 
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde istenilen belgelerle tenı 
ve teklif mektuplarını ihale günü saat 14 e kadar Ankarada 
M. V. Satınalma komisyonuna vermeleri. 

Devlet De!Diryolları ve Limanları işletme 
Umum İdaresinden: 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aıağıda ya 
grup malzeme her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 12-1 
günü Haydarpaşa gar binası dahilindeki Birinci İşletme K 
yon.u tarafından eksiltme ile satın alınacaktır. 

isteklilerin malzeme hizalarında yazılı muvakkat teminatla 
nunun tayin ettiği vesaikle ve kanunun 4üncü maddeıi •"*
hince işe girmete minii kanuni bulunmadığına dair beyaıı 
vermeleri lazımdır. Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada elti 
işletme Komisyonu tarafından parasız olarak verilmektedir. 

1- 23,360 kg. pamuk izole !>akır bobin teli, 171 ke-. mubt 
ebadda galvanize çelik bandaj teli, muhammen bedeli 115 
89 kuruş ve muvakkat teminatı 8 lira 70 kuruıtur. 

2 - 525 aded muhtelif ebaJ ve şekilde bilyalı yatak nıuh1 
men bedeli 1177 lira 15 kuruş ve muvakkat teminatı 88 lir• 
kuruştur. 

3 - 500 kg. bakır çıplak tel (6 ve 10 m2hk) muhammeo 
deli 380 lira ve muvakkat teminatı 28 lira 50 kuruıtur. 

4 - 16.140 M. bakır izole tel 1.5, 2.5, 4 ve 6 m mlik mub 
men bedeli 751 lira 23 kuruş ve muvakkat teminatı 56 ıid 
kuruştur. 

5- 10,000 M. harici çift telefon kablosu muhammen b 
1050 lira ve muvakkat teminatı 78 lira 75 kuruştur. 

6- 1350 kıı. bakır levha muhammen bedeli 616 lira 95 
ve muvakkat teminatı 46 lira 30 kuruştur. 

7 - 40,500 M3 çam azmanı muhammen bedeli 1620 Ut6i 
muvakkat teminatı 121 lira 50 kuruştur. 

8- 1433 aded muhte-lif ebadda adi ve duble bina catll• 
aded vaıon camı muhammen bedeli 981 lira 19 kurut ve 111 

kat teminatı 74 liradır. 

Posta T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

1 - 70,000 adet Varnon orta kömürü kapalı zarfla 
ye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 8400 muvakkat teminat 630 lir 
3 - Eksiltme 11-tl ·936 tarihinde ve Hat 15 te Ankarad• 

ta T. T. Umumi müdürlüğünde toplanacak komisyonda y 
caktır. 

4 - Talipler teminatını idaremiz veznesine tealim edec 
alacakları makbuz veya kanunen muteber teminat mektubıl 
şartnamede yazılı belgelerle teklif mektubunu ıhtiva edecek 



ıs"'• rnühürlü zarfları mezkür tarihe müsadif çarşamba günü 
e kadar komiayona teslim edeceklerdir. 

.... Talipler, müteahhitlik ehliyet vesikalarını haiz ohtcak-
• 

Şartnameler Ankarada Levazım müdürlütünde, lstanbul
•zım ayniyat muavinliğinden parasız olarak verilecektir. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma 
Komisyonundan; 

250 ton ham mağnez.it 
tlanıin edilen bedeli 3 bin lira olan yukarda miktarı ve cin

rnalzeme Askeri Fabrikalar Uinum Müdürlüğü Satınalma 
onunca 16 10-936 tarihinde cuma günü saat 14 de açık 
e ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyon

'°etilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 225 lira ve 2490 
lı kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkür 

e ıaatte komisyona müracaatleri. 

• • • 
35 kalem lastik boru ve ıaire 

illin edilen bedeli 3325 lira olan yukarda miktarı ve cin
rnalzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınal-

IQisyonunca 15-10-936 turihinde perşembe günü saat 14 de 
•lcıiltme ile ihale edilecektir. 

ame parasız olarak komisyondan veilir. Taliplerin mu· 
teminat olan 249 lira 38 kuruş ve 2490 numarala kanunun 

.J rnaddelerindeki vesaikle mezkür gün ve saatte komiıyo· 
~acaatleri. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satinalma Komisyonundan 

1 O ton fosforlu bakır 
~ınin edilen bedeli (7500) lira olan yukarda miktarı ve cin
'tılı malzeme Asic:eri Fabrikalar Umum Müdürlflğü Satınalma 
~onunca 11-11-936 tarihinde çarşamba günü saat 15te ka
~f ile edilecektir. Şartname parasız olarak komiıyondan 

• Tatiblerin muvakkat teminat olan 562 lira 50 kuruş ve 
laurnara b kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mez.kür 
te ıaatte komiıyona müracaatları. 

Kilo Flatin vernik. 
,, Sikatif vernik. 
,, 
,, 
,, 
,, 

Mavi v:rnik 
Kırmızı vernik. 
Kırmızı lak. 
Alfalt lak. 

• • * 

illin edilen bedeli ,5872) lira olan yukarda miktarı ve einıi 
IQalzeme Aıkeri Fabrikalar Umum MüdürlOtü Satın Alma 
onunca 9· 10-936 tarihinde cuma günü saat 15 te kapalı 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 
Taliplerin muvakkat teminat olan (440) lira (40) kuruı ve 

~'lrnaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki veaaikle mezkür 
ıaatte komisyona miiracaatları. (M) 

M0ZA VEDELER 
teferrik 
~oz Deri ve Kundura Fabrikası T. A. Şirketinden: 
4'i °"936 tarihinden 30-9-9.17 tarihine kadar fabrikamız Kireç-

teıinden çıkacak anntı ve kazıntalar (karnular) 5-10-936 • 

MÜNAKASA GAZETESi 

tarihinde saat 15 te açık artırma ile satılacaktır. Muvakkat temi· 
nat akçesi 1000 liradır. 

Arıntı ve kazıntıları görmek için fabrika ~eri sermühendisliği
ne ve şartname için Fabrika Ticaret servisine müracaat oluna
bilir. 

İstanbul Defterdarlığından: 

Cins ve bulunduğu mevki Muhammen 
Bedeli Lira 

Dolmabahçede mülga establi amirede saklı ıekiz si
lindirli ve 278 143 No.lu motörle mücehhez Buick 
marka kapalı binek otomobili: 
Ayasofyada Sultanahmet Çeşmesi arkasında yanmış 
Adliye sarayı bahçesi içindeki binada saklı 173 par· 
ça muhtelif cins ve boydaki Halı, kilim ve benzeri eşya 
Kiğıthanede Çağlıyan köşkü bahçesile dere boyunda 
yıkılmıf olan muhtelif cinsde 100 ağaçdan kereste 
ile 764 kental odun: Karaağaç kerestesi gayri 
mamul met"e mikabı: 
Di,budak kereıtesi ıayri mamul metre mikabı: 
Odunun beher kentali: 

Yukarıda cins ve bulundukları yerler yazılı 

175 

715 

7,42 
8,75 
0,25 

menkul eınval hizalarındaki bedeller üzerinden açık arttırma usu
lile satılacaktır. İsteklilerin ve ıeraitini ötrenmek istiyenlerin 
8-10-936 perşembe günü ıaat 14te yüzde 7,5 pey akçelerile Def· 
terdarhk Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan komisyona gelmel~ri. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden:_ 

1 - 17-9·936 tarihinde isteklisi çlkmadığından dolayı 
ihalesi yapılmamış olan Toptaşı deposu arkasındaki sa
hada yaptırılacak olan 3430 lira 13 kuruş keşif bedelli° 
3 ambarın inşası yeniden pazarlık suretile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Pazarlık 8-10·936 tarihine raıtlayan perşembe 
günü saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mübayaat şube
sindeki alım komisyonunda yapılacaktır . 

3 - Muvakkat teminat 257 lira 25 kuruştur. 
4 - Şartnameler bergün inhisarlar inşaat şubesinden 

alınabilir ( 1541} 282 3-4 

* • • 
15 0,000 metre çift katlı katranlı fitil 

1,000,000 " üç ,, ,, ,, 
1 25,000 ,, Tek kordelalı 
125,000 ,, Su altında istimale mahsus fitil 

1- Yukarda nevi ve miktarı yazılı fitiller 12·10-936 
tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15te pazarlıkla 
satan alınacakbr. 

2 - isteklilerin şartnameleri görmek üzere her gün ve 
pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte yüzde 7,5 
güvenme paralarile birlikte Kabataşta Levazım ve Müba
yaat şubesindeki Alım Komisyonuna müracaatları. 

(1540) 283 3-4 
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Sayfa 3 

1f ratelli S PERCO 
Galata. Gümrükleri kartmnda 

Hürdaverdigar Han. 
Telefon: 44792 

Amsterdam - Kompani Ro 7al 
Neerlandeı. dö Navigaayon a 
vapör Anvers, Rotterdam, A· 
msterdam ve Hamburg için ya· 
kında hareket. 

MEROPE vapuru 5-10-936 
tahmil 

CERES 15-lci Teş.-936 vapuru 
tahmil. 

Nerlandez kompanyaıının 
nehri vapurları limanlar i ;in 
hususi ve seri seferler. 

Bütün limanlar için Neer· 
hndez Kumpanyası ile anlqıl
mak suretile bütün dünya li
manları için doğru kontimen
tolar verilir. 

İTHALAT SERVİSi 
Amsterdamdan beklenilen 

vapurlar. 
CER ES vapuru 3-10-936 
MEROPE yapu u 5-10-9.16 
POSERAON vapuru 30-10-936 

ltalyan Seyahat Kumpanyası 

Dünya seyahat teşkilatı 
Götürü seyahat 

Otellerde oda tutulması 
Deniz yolu biletleri 
Hava yolu ,. 
Demiryolları ,, 
Bagajların ıigortaıı 

İtalyan demir yollarında 
yüzde 50 tenzilat 

Galata Gümrükleri karşııında 
Hudaverdigar han 

Telefon : 44792 
da FRATELLI SPERCO 
ne:rdinde C. 1. T. ye müra · 

caıt olunur. 

Nippon Yusen Kaisha 
JAPON VAPUR KUMPANYSl 

Yakohama, Kobe, Sinl'apur, 
Colombo, Süveyiş, Port-Said, 
Beyrut ve btanbul limanları 

arasında doğru seferler: 
Pire, Marsilya, Liverpool ve 

Glukov. 
(dofru ve aktarmaıız) 

SIMA MARU 18-11 936 
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a_, ( Dünkü nüıhadan devam ) 

~bu maddenin evvelki fıkraıında yapılan tadi
~fqz kalmak fArtile, 1 mart 1930 muahedeıi, 

la· ?'adduinin muaddel hükGmlerine tefvikan, 
it ıbbardan ıonra inkıza müddetine kadar, me· 
e kalacaktır. 

ren, 9 ay müddetle mer'iyette kalacaktır. Mezkur 9 
aylak müddetin inkızuından üç ay evvel Akid Hükü
metlerden herhangi biri tarafından diterine anlat· 
manan feabi ihbar edilmediti takdiTde böyle bir ih
barın yapılacağı tarihten itibaren üç aylık bir müd
detin inkızasıaa değin anlaıma mer'iyete girdiğinde, 
Ticaret ve Tediyat Anlaıması mer'iyetten sakıt ola
caktır. 

"' 71 C Kimyevi gübreler (Ziraat Vekaleti müıa· 
adesile). 

89 Makina kayı'ı hortum ve makinalarda 
müstamel sair deri ve kösele mamulitı 
mevaddı saire ile müretteb veya srayrı 

müretteb). 
98 A Merinos ve tevyot: 

1. Kirli. 
ı... MADDE 17 
4 ., •ıııa,ma ve protokol tatbikabııda : 

!thas• Devlet teıkilitı ve mGneasesatı dahil 
Gıere ferdleri, firrQalan ve korporuyonları 

•der. 
~iilrk emteaıı,, Tiirkiyede yeti,en, istihsal veya 
.. •ıa emteayi ifade eder. 
) "tttGttebid kırallık emteuı ,, Mettehid Kıral-

• 'tifea, istihsal ve ya imal ed!len emtiayı ifade 
~ .. tel .. 

Urkiyedeki eıhu,, Türk Hükiimeti ve Devlet 
it. d~ ~ahil olmak üzere aslen TGrkiyede ikamet 

tııt,-· •11 ticaret eden eıhu ve korparuyonları ifa-
\1'· 

"'11ttehid Kırallıktaki ethaı,, ulen Müttekid 
"' ikanaet veya ictayi ticaret eden eıhas ve 
.-oıdarı ifade eder. 

ltı, MADDE 18 
" anlaıma imza tarihinden on bet 1f ün ıoara 

llreeektw. 
••l&fma, mer'i1ete vaz'ı tarihinden itiba· 

Yukardetki ahkimı tatdikan vaziülimza, salahiyettar 
Murahhular, iıbu anlatmayı ima etmişler ve mühür
lemiılerdir. 

Londrada 2 eylôl 936 tarihinde, her iki metin ay· 
nı derecede muteber olmak üzere, Türkçe ve lnri
lizce iki nüıha olarak taazim edilmittir. 

BiRiNCi LiSTE 

Yanlarında+ itareti bulunan tarife numaralanna 
giren etya, 17-2-1935 tarih ve 2 2004 sayılı kararname
nin 5 inci maddesi hükümlerine röre sipariılerinden 
evvel ait oldukları Veklletlerden izin alınmak auretile 
idbal olunabilillr. 

Tirk 
Tarife No . 

31 

32 

Eıya 
Sanayide müıtamel ve tarifenin başka 
yerlerinde zikrolunmayan diğer hayvani 
yatlar. 
Hamızah ıahmiye (tarifenin baıka yer
lerinde zikreclilmiyea • 

2. Yıkanmış 
3. Taranmış. 
4. Boyanmıı. 

102 Her nevi yünden ve kıldan iplik (örme 
ve ve dokuma makinaları için muuraya 
sarılı iplikler de dahilidir). 

ex 112 Yalnız bant halinde tuir bezleri ve tor
balıan, makina kolanları ve kartlan. 

132 8 Sun'i ipekten boyalı ve boyuız iplik ve 
ibrifim (müfredat üzere sablabilecek ıekil
dekiler de dahilidir). 

*ex 218 Viaki, cin (Gümrük ve lahi .. rlar Veklleti 
müaaact.U.). 

2.10 Beziryatı (kaynamış ve kaynamamı,). 
ex 295 Yalnız ağaçtan her nevi dokuma tezrihı 

ve akümülatör mücerridleri ve aksamı. 
3.10 Kopye ve yazı çoğaltma kitıtları. 
335 HasHs kitıt (her kalınlıkta). 

"' 339 Oyun kitıdı (Gümrük ve inhisarlar Veki• 
leti mlsaadeaile). 

349 Mekteb kitapları, srazeteler, mevkut mec· 
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A) Adjudications au Rabais. 

1 - Construction, Reparation, Travaux Publics, Cartographie ete. 

2-Ameublement • Mobilier pour Habitalion et Bureaux • Tapisse. 

rie - Linoleum, T apis ete. 

3 - Machines, Moteurs, Aecessoires et Huiles pe>ur machine. 

4- Bois de Construction, Planehes, P<!teaux ete. 

5 - Combustible • Charbon - Carburant. (Benzine, ete.) 

6 Divers. 

AVIS ET COMMUNIOUES: 
Aux importateurs de marchandises japonaises 

Ceux qui voudraient acheter des produits japonais en eompensa
tion sont pries de s'adresser le vendredi 2-10-936 jusqu'a 16 h. au 
monopole des matieres stupefiantes en vue de se renseigner sur les 
eonditions de l'enehere. 

Du Chirket Hai'riye : 

La duree des cartes munies de photographies, et comportant une 
reduction d'environ 33 pour eent delivres par le Chirket aux honora
blcs riverains du Bosphore viendra a expiration le soir du 10 Oeto
bre. Les cartes qui leur seront delivres ~ı nouveau dans lea memes 
conditions ont ete confectionnees pour la duree de trois mois en vue 
de fournir plus de facilitcs a nos honorables voyageurs. Ceux qui le 
desireraient, pourront se les proeurer en s' adressant, a partir du ler 
iusqu'au aoir du 10 Octobre 1936, a la Direction du eontrôle de 
l' administration centrale du Chirket Hayriye. 

A) Adjudications au Rabais 1.lı. a la Commission d' Achat du 
Ministere de la Dt~fense Nationa
le a Ankara, moyennant 750 P. 1-

Construction - Reparation 
Travaux Publics,Materiel de 
Construction Cartographie 

* • • 
L'adj. relative aux travaux de 

modification au Laboratoire Cen
tr al d'Etlik (Prix est. 19611,32 
L.) qui devait avoir lieu le 24-9-
936 a t'te prolongee d' un mois et 
se fera de gre a gre. 

* • • 
L'adj. relative ala eonstruction 

* • * 
de 14 tanks souterrains (Prix est. 
144956,76 L.) a ete remise au 
6-10-936, mardi a 15 h. Cah. des L'adj. relative a la levee de la 

• 359 

366 

367 

369 

ex 370 B 

371 

372 
38o B 
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mualar, kataloklar, fii cari cetvelleri (hangi 
lisanda olursa olsun). 
Ticaret defterleri, çek defterleri ve sair 
defterler, karneler, bloknot albümler, ba
vullar, yazı altlığı (sumen) klasörler, kitap 
ve evrak için kaplar (adresli numarah o
olanlar da dahilidir) (İktisad Vekaleti mü
sadesile). 

Kasarsız, yahnkat (tek telli) pamuk ipliği: 
B. 14 den yukarı 24 İngiliz numarasına 
kadar (24 numara dahildir). 
C. 24 lngiliz numarasından yukarı. 
Kasarsız, bükülmüş, pamuk ipliği (iki ve 
ya daha ziyade telli) 

Kasarlı pamuk ipliği (tek veya daha ziya
yade telli). 
Boyalı, ıstanpah (tek veya ziyade telli) 
pamuk ipliği. 
Parlak (merserize) kasarlı, kasarsız veya 
boyalı (tek veya daha ziyade telli) pamuk 
ipliği (yalnız 20 numaradan yukarı olanlar). 

Müfredat üzere satılabilecek hale getiril
miş pamuk iplikleri (kasarh, kasarsız, bo
yalı, bükülmüş, bükülmemiş) ağaç marka, 
ufak çile, yumak, zıvana vesair şekillerde). 
Pamuk at ipliği ve sicim. 
Tül-bobino (perdelik tül ve sair •urette 
fasone tülleı) (kasarsız kasarlı veya bo
yalı). 

417 

443 

444 

445 

446 

449 

452 

453 

454 

JEUDI 

carte topographique de Gueyve , Comptabilite des Eeoles Superieu-
qui devait avoir Jieı . le 11-9-936 res a Djaghaloglou, lundi 5-10-
a ete prolongee, faute de soumis- 936 a 9 lı. Cah. des eh. grat. a 
sionnaire, d'un ınois, et se fera l' Aca<lt> mie susmentionnee. 
de gr e iı gre. - 4 

- A - bl_-:__
2
t- M b'l' - ı --Bois de Construc;ion, -ı 

meu emen o ı ıer Pi h p 
H b.t t' t B ı anc es, oteaux ete. I pour a ı a ıon e u-

reaux Tapisserie- Lino- ı - Planche de frene, 20 metres 
__ l_eu_m, }'apis ete. cube~. Prix est. 3800, caut.prov. 
Gueridons en bois, porhtifs '.285 L. Adj. ouverte. Com. d' A-

870 pieees, pour le eompte de la ehat du Ministere de la Defense 
Direction Principale des Monopo- Nationale a Ankara, vendredi 
les de Kodjaeli a lzmid. Prix est. lo-10-936 iı. 15 h. 

3360,37, caut. prov. 252 L. Adj. Bois de sapin 40.500 metres 
ouverte. Com. speeiale siegeant eubes. Prix est. 1620, eaul.prov. 
a la Direetion susnornmce, lundi 121,50 L. Adj. ouverte. Com. de 
12-10-936 a 15 h. Cah. des eh. la Pre111iere Section d'Exploita-
grat. a la Dir. l. enerales des Mo- tion des Chemins de Fer de \'F.-
nopoles a Ankara et aux Dir. tat iı Haydarpacha, le 12-10-936. 
Principales de Kodjaeli et d'lstan- Cah. des clı. a la dite Commis-
bul. cıion. 

-3 ,- ---
Machines, Moteurs, Acces· 

soıres et Huiles pour 
Machine 

Machine pour couper l"etoffe 
une picee. 

Couteaux de rechange et ac
eessoires 10 pieees. Prix est. 600, 
caut. prov. 45 L. Adj ouverte. 
Com. d'Aehat de l'lntendance Mi
litaire d'lstanbul ~ı Tophane, mar
<li 27·10-936 a 14 h. Cah. des eh. 
et eatalogue a la Commission. 

Machine d' exp erimentation 
pour la fixation des forees mcea
niques, d'une puissanee de 30 
tonnes, a installer au Laboratoirc 
de &'Aead{·mie des Beaux-,\rts. 
Fabrication de l'usine "Alfred J. 
Amsler et Co,, de Sehaffousc 
(Suisse) ou de l'usine "Mannhei
mer Maschinen Fabrik, Moh et 
F erderhaff,, a Mannheim (Allema
gne). Prix est. 6000 L. (y com
pris le montage). Caut. prov. 450 
L. Com. speciale siegeant a la 
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Combustible, Charbons, 1 

Carburant. (Benzine, ete_. _I 
Motorine 2000 kilos, pour les 

moyens de Transport Maritime 
de la Direction de l'Expedition 
d'Istanbul. Prix est. 150, eaut. 
prov. '.22,50 L. Adj. de gre iı gre. 
Com. de l'Intendanee Militaıre 
d'Istanbul a Tophane, vendre<li, 
2-10-936 iı 15 h. Calı. deıı eh. a 
la Commission. 

Coke indigene 30,00) kilos. 
Charbon de bois de chenc 25,000 

kilos. 
Bois de ebene, eoupe 45,000 ki· 

los. 
Bois resineux 500 kilos. (Pour 

les besoins annuels -ie la prison 
d' Ankara). Caut. 7 ,5 pour eent, 
soit 220,88 L. Adj. ouverte. Com. 
speciale sicgeant au Ministerc Pu
blic d' Ankara, mardi 13-10-936 a 
15 h. Calı. des eh. a la Di.rP.c
tion de la prison a Djebcdji (An
kara). 

Charbon de brasero 101267 ki-

--
1 OCTOBRE t 9~ 

o 
los. Prix cst. 3,50 P. le k· 
prov. 266 L. , I ~ 

Bois de ehe ne coupe ~ı 0• 

kilos. Prix est. 1,30 p, I 
Caut. prov. 97,50 L. COdl' 
Adj. ouverte et separcme~~iP'\ıl 

Permanente de la Murıı, t4 
d'lstanbul jeudi ıs-ıo-936 ~~de 

tıO 
Cah. des eh. a la DıreC 
l'Economat. 
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Divers 

Fil de coton 
en euivre 23,360 kg. ,,e 

ıı ' Fil pour bandage, e 
1
1'• 

galvan ist~ 17 J kg-. Prix est· 
caut. prov. 8,70 L. 

Lit a bille de diff. for~7,l 
dim. 525 pieces. Prix est. 1 
eaut. prov. 88,30 L. 

1 
Fil mı en cuivre (de 60~, 1 

mm) 500 kg. Prix est . .'.38 
prov. 28,50 L. 

F·1 1, d" J. ı en cuivre, iso e • 4 
2,5 de 4 et de 6 m m. 16.'.3 
tres. Prix est. 751,23, cııu1 · 
56,35 L. 

Cıible double d'eııte 
pour telephone ı o.ooO 111 

Prix est. 1050, eaut. proV· 
L. 

Cuivre en feuate, t'.3 
Prix est. 616,95, 
46,30 L, 

Verre a vitre, ordirı111 

double, de diff. dimensiotl 
picces. 

Verre pour " agon 25 P 
Prix est. 981,19, eaut. pro 

A . ııtf 
L. dj. ouverte et sep St' 
Com. de la Premiere 

eh pıl 
d'Exploitatron dcs e 
Fer de l'Etat iı HaydarP' 
12-10-936. Cah. des eh· ~ 
la dite Commission. 
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Kenvir, jüt, rami ve tarifede gayrı mez
kur sair mevaddı nebatiyeden mensucat 
ve mamulatı (rengi tabii de veyahut boyalı)· 
Dişçilikte müstamel lastik, kauçuk ve ma
mulatı (boya, madeni toz ve sair mevatf 
ile mahlut olsun olmasın). 

ex 471 
1 • 

Yalnız tasfiye toprağı, kaolin, feldsP' ~t 

Vülkanize kauçuktan levha, yaparak şerit, 
çubuk boru ve bunların adi maadin veya 
mevaddı saire ile mürettep olanları. 
Bisiklet, otomobil, araba, vesair vesaiti 
nakliye tekerleklerine mahsus iç ve dış 
lastikleri ve şeritleri (Mevadı saire ile 
müretteb ve gayrı müretteb). 
A. İç ve dış lastikleri. 
B. şeritler. 

Alestiki mensucatla lastiğe batırılmış veya 
bir tarafına veyahut arasına lastik sürül-
müş veyahut lastik yaptırılmış mensucat. 
Tarifenin başka yerlerinde zikredilmiyen 
sair kauçuk mamulatı (mevaddı saire ile 
müretteb veya gayrı müretteb). 1 

Yere sermege mahsus linoleom, kaptoli- J 
kan, muşambaları (parça veya top halin
de). 
Duvar, raf sofra ve mobilya örtmeğe ve 
kaplamağa mahsus muşambalar (parça 
veya top halinde). 
Mücellit muşambası (her nevi) mühendis 
ve resim muşambaları ve emsali sair ince 
muşambalar. 

477 D 

~ 481 c 

489 

501 

519 
520 A 

523 

ve ateş toprağı. "f'~ ~ 
Asbestos (amyant), bitumen ve ııı 0 ı 
leri ve bunların mamulatı (terkibirıde, 
ya neseinde kauçuk veya elyaf ve} 

maadidi adiye bulunanlar ve kağıt: 
"bl kava, alçı çimento ve boya 11 

1, 
vaddı adiye ile mahlfıtan mamul ~ t 
da dahildir}. Mevaddı sairP. ile 111~', 
veya gayrı müretteb) (iplik, siciın. ıPf 
lat, salamastra, şerit, hortum ve ka

1111 

linde). r 
Pişmiş kilden ve topraktan ateş tıı •il 

kiremit (İktisad Vekaleti müsaade'
1 

Porselenden, mineden ve emsalinde" 
dişler. 

F otograf camı (üzerinde 
dahilidir) 
Halis çelik ve hususi çelikler. 
Her nevi demir veya çelik (dört 1 
yuvalak, beyzi, köşeli, çubuk, v~e 
köşebend E, T, V, L. Z, 1, şekli" 
tarifenin başka yerlerinde zikrolıı", 
sair şekillerde) (delikli ve astar boi 
lanlarda dahildir. (adileri). 
Demir veya çelik saç levhalar ( diiı 
oluklu) ve çenberlik veya şerit: 

(Devamı var) 


