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t-rabük demir .. 
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~•dolu ajansının Londra 
~ rnuhabiri bildiriyor: 
"•bükte kurulacak demir 
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iÇİNDEKiLER: 
Piyasa Haberleri 

a) Münakasalar 
Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 
inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 
ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alatJ Hastane levazımı 
Elektrik·Havagazı·Kalorifer tesisat ve Malzemesi 

- Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v. s. 

Kereste - Tabtav. s. 
Mobilya, Ev ve Büro eşyaları muşamba hah v. s. 
Ziraat "llakineleri ve levazımı 
Mahrukat, Benzin, Makine yağları v, s. 

Nakliyat 
- Müteferrik 

b) Müzayedeler 
l - Müteferik 

a) MÜNAKASALAR 

.. 2 Birinci Teşrin 1936 

.................................................. 191! 

Şikayeti olanlara 
Ga:efrmi:i hem dr'ııairi l'l'~mİ,L/t'yi ue hem de altika· 

dar mries.çesali /ıiccariyt'yi memnun ederek ve ihtlyac
larım temamiylt' karşılayacak şekilde tek<'muil ettir 
m ek için t'limi::den !Jt'len /ı er jedaktirltğl yapmaktan 
çekinmiyoruz. (;ürıllecef,. nnksa11 ve kusurlan lahı ·i
rt'n ue ya lt>l e_/(m/a b!::e i/ılar ,·del'ek a/ıonelaimize 
mi nnetlur o/uru:. ( .'cinkti yaye111i:, kari/erimizi rnetll 

un etmek V<' lll<'lllfrkt>lt• mıijıl olmaktır. 
................................................... --

Tunceli Nafıa Direktörlüğünden: 

1- Eksiltmeye konulan iş : "Dördüncü Umumi Müfettişlik mın· 

takası dahilinde takriben 102 kilometre uzunluğundaki Eliziz-Pü
lür yolunun tesviyeyi turabiye , sinai imalat ve makadem şosesi 
inşaatı,,du. 

Bu işlerin tahmin edilen bedeli 500,000 liradır. 
2 Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır : 

A - Eksiltme şartnamesi . 

B - Mukavele projesi. lbüdürü Mr. Nixon, mua
Sornmerville Smith, diğer 
~ zevat bulunmut ve İm · 

•onra bir ziyafet veril-
1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

C- Bayınduhk işleri ge-nel şartnamesi . 

D - Tes iyei turabiyP., şose ve kargir inşaata dair fenni şart-

~lfette Mr. Nixon tarafın· 
~ilhassa, dostane ve Tür
iıı sermaye ve iş ademla
''zettiği büyük emniyet· 

is bir nutuk irad edil· 
... Keti namına söylenen 
"•dideki sözler bunu ta
ibiş VP. F. Kurduğlu ta
ln mukabele edilmittir. 

Mısır piyasası 

l.t.nbul piyasasında yeni 
lbahsülü üzerinde yapılan 
leler de fiatların düşük 

lt görülmektedir. 
ıa,, istihsal mıntıkalar.mı
'°tuııdan henüz mllhsül a
lbıt olduğundan fiatların 
,., ancak mııur rekoltesi 
lldaktan sonra mümkün 
'~tır b . 
't Piyasada mühim mık-
~ lbaıar istihsal eden mem-

l'rden biri de Romanya-
• .... 
, İnbula gelen haberlere 
~ brailde yeni mahsulun 

'& 25 bin ile 22,500 ley a
i:'· l •atılmıştır. 
'•t feçen seneye nazaran 

" • Romanyanan bu se
~•ıar rekoltesi 4 milyon 
~ illin edilmektediı . Yal-

llun 5 yüz bin tonu ih
'dilecektir. 

~abns için belediyeye 

" Yapılan teklifler 
,~•di_y~nin tehirde otob~ı 

•çın verdiği karar u
lnuhtelif firmalar tara-

. thndiye kadar yapılan 
~ 15 i bulmuttnr. Oto
il fÜmrllk resminden is-

._'di~ecetine dair olan ka
. •rıyete girdikten sonra 'r•. bu firmalardan birine 
•rı ıipariş edcıcektir. E· 
Olabüı ifletme imtiyazı 

~'-'iıa Gzerindedir. Bu se-
''ç~ bahara doğru faaliye· 

''ceti umulmaktad1r. 

(1)----- --
·~--. 2ci sabifada) 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan ; 

İstanbul Komutanhğına bağh kıt'alar hayvanab için 600 ton 
yulaf 19-10-936 pazartesi günü saat 15 le kapalı zarfla satınah

nacaktır. Muhammen tutara 37500 liradır. Şartnamesi komisyonu
muzda görüldüğü gibi 250 kuruş mukabilinde verilebilir. İstekli· 
)erin 2813 liralık ilk teminat makbuz veya mektuplarile 2490 No. 
lu kanunun 2, 3üncü maddelerindeki yazdı vesaikle beraber iha· 
leden en az bir saat evveline kadar teklif mektublarını Fındık· 

lıdaki Komutanlık Satınalma Komisyonuna vermeleri. 

Edirne Kültür Direktörlüğünden: 

Cinsi Aza Çoğu Fiab İlk teminatı Şekli 
Sadayağ 5900 K. 7500 80 450 L. Kapalı 

Edirne orta okullarının Mayıs 936 sonuna kadar ihtiyaçları o
lan miktara yukarıda yazalı sade yağma istekli çıkmadığından 
tekrar 24-9·936 gününden itibaren 15 gün müddetle eksiltmeye 
konulmu,tur. 

Vermeğe istekli olanların şartnameyi görmek ve almak iste· 
yenlerin Dairemize baş vurmalara ve 2490 sayılı kanunun hü
kümlerine göre hazırlıklarına yaparak 12-10-936 pazartesi günü 
saat 15 te dairemizde toplanacak olan komisyona gelmeleri ilan 
olunur. 

Ankara Levazim Amirligi Satınalma Komisyonundan: 

Manisa merkezindeki kıtaat müessesat ihtiyacı için kapal' 
zarfla münakasaya konulan 39'2 ton una verilen fiat pahalı gö
rüldüğünden 2490 sıayıh kauunun 40 ıncı maddesi mucibince bir 
ey zarfında pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Şartnamesi 255 kuruş mukabilinde Manisada askeri satın 
alma komiıyonundan alınabilir. 

3 - İhalesi 14-10-936 çar,amba g6nü saat 11 de Maniaada as
keri satın alma komisyonda yapılacektır. 

4- Muvakkat teminat 3798 liradır. Beher kilosunun muham
men bedeli 13 kuru,tur. 

5- İstekliler ticaret odasıncia mukayyet olduklarına dair ve· 
sika ve muvakkat teminatları ile birlikte belli gün ve saate Ma
nisada askeri satın alma komisyonuna müracaat etmeleri. 

2- inşaat-Tamirat· Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

lstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Yoldan 100-150 metre dahilinde ve beheri 12 X 7 X 3,45 eba· 
dında olmak üze"e 4 yeni bina yaptmlacaktır. ihalesi 16-10-936 
cuma giinü ıaat 15 te kapalı zrrfla yapıla.cakt . Hepsinin muham
men keşif bedeli 12250 lira 36 kuruştur. ilk teminatı 918 lira 75 

~~. 1 Şartname ve ketif vesairesi Komutanlık lntaat şubesinde gö-
rülebilir. İıteklilerin ilk teminat makbuz veya mektublarile 2490 1 

numarala kanunun 2,3 üncü maddelerindeki vesaikle beraber i· 
haleden en az bir ıaat evveline kadar teklif mektublarına fan• 
dıklıdaki Komutanlık Sahnalma Komisyonuna vermeleri. 

name. 
E- Hususi şartname. 
F - Silsilei fiat cetveli. 
G Taş, kum, su grafiği. 
İstiyenler matbu Bayındırlık işleri genel şartnamesini ve fenni 

şartnameyi dairede tetkik ve mütalea ve diğer şartnameleri ve 
evrakı on iki buçuk lira bedel mukabilinde Ankarada Nafıa Ve
kaleti Şoseler İdaresinden ve Elazizde Tunceli Nafıa Dairesinden 
alabilirler. 

3- Vahidi fiatlarda zam yapılan bu inşaatın eksiltmesi 19-Bi
rinciteşrin-936 tarihinde pazartesi günü saat 15te Tunceli Nafıa 
Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

4- Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5- Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 23,750 lira muvakkat 

teminat vermesi ve bundan başka Ticaret Odası vesikuanı ve 
Nafıa Vekaletinden istihsal edilmiş yol ve teferrüatı müteahhit
liği ehliyet vesikasına haiz olup göstermesi lazımdır. 

6- Teklif mektubları yukarıda 3üncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Elazizde Tunceli Vilayeti Nafıa Dairesi
ne getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabi
linde verilecektir. Posta ile gönderilen mektublarm nihayet 3ün
cü maddede yaZ1h saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mü
hür mumile iyice kapatılmış olması lazımdar. Posta ile olacak ge
çikmeler kabul edilmez. 

Naf•a Bakanlığından: 

l - Eksiltmeye konulan iş: Ankarada Yüksek Ziraat Ensti
tüsü Teşrih odasında yapılacak ahşap galeri inşaatıdır . Götürü 
olarak yaptırılacak olan bu imalatm keşif bedeli 2701 lira 43 ku
ruttur . 

Bu işe ait evrak şunlardır. 
A - Eksiltme sartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Hususi şartname ve tarifname, 
E - Keşif cetveli, 
F - Proje. 
İsteyenler bu evrakı 13 kuruş bedel mukabilinde Yapı işleri 

U. Müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 14-10-936 tarihinde çarşamba günü saat 16 da 

nafıa Vekaletinde Yapı işleri eksiltme komisyonu odasında açık 

eksiltme yoliyle yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 182 lira • 61 kuruş 

muvakkat teminat vermesi ve sanat okulu mezunu olması veya 
bunlardan biri ile müştereken teklif yapıp mukaveleyi birlikte 
imzalaması lazımdır. 

İslekilerin bu vesaiki havi zarflara 3 üncü maddede yazalı H· 

atten !>ir saat evveline kadar eksiltme komisyonu reisliğine mak· 
buz mukabilinde vermesi mukcazidir. 

Zonguldak Vilayeti Nafıa Müdürlüğünden: 

Zonguldak Vilayeti içinde Zonguldak·Çaycuma-Barhn yolu
nun 26+ 000 nca kilometresinde 27,000 lira kefif bedelli Ufab 
Çaycuma köprüsünün tamiri ve sahilin tahkimile ahşab geçici 



Sayfa ?. 

Hava Tehlikesi 

Hava Tehlikesini bilenler
rin arasına katılmayanlar! a
cele ediniz. Yurt sizi ödeve 
çağırıhyor. 

Hava filolarımız her gün 
bir az daha kuvvetleniyor . 
Bu gelişmeyi istediğimiz de· 
receye çıkarmak için Hava 
Tehlikesini bilen üye yazıl
malıyız. 

Türk ulusu el 
işi başarı ile 
H avatehlikesini 

attığı her 
bitirmiştir. 

yok etmek 
için giriştiğimiz savaş ta za

ferle bitecektir. 
Türk Hava kurumu 

PİASA HABERLERİ 

(1 inci sahifeden devam) 

Kahve ithali münakasası 

Kahvımin bir elden idaresi 
ınün!lkasası 7 teşrinievvelde 
yapılacaktır. 

Yeni şekle göre bu işi ta -
ahhüd edecekler 2 yüz bin li · 
ra teminat gösterecekler, kah
veyi bir elden getirmeyi üze
rine alacak tüccan veya grupa 
kahve mukabilinde hiçbir su
retle döviz verilmiyecektir. 

Müteahhid grup, kahve'buh
ranına sebebiyet vermemek ı · 

çin en az 10 bin çuval kahve 
stoku bulunduracak. getirece
ği mala mukabil harice Türk 
malı ihraç edilecektir. 

Fransız rejisi 400 bin kilo 
türk tütünü alacak 

Franıı:ı rejisi geçeu sene 
mahsülünden 400 bin kilo tü
lün almak için bir münakasa 
açmıştır. Münakasaya yerli bir
çok firmalar iştirak etmektedir. 
Tütün tacirleri bu seneki mah
sül için de ecnebi memleket
lerle taahhütlere girişmektedir· 

ler. Bu sene diğer senelerden 
daha fazla ihra<'at yapılacağı 

umulmaktadır. 

1hracatçılarımız zarar 
görmiyecekler 

Fransız frangımn rlüşürül

meııinin Türk piyasalarında ya
pacağı tesirleri tetkik etmek 

MÜNAKASA GAZETESİ 

köprüsü yapısı inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 
Eksiltmesi 16-10-936 cuma günü saat 15 te Zonguldak Nafıa Mü
dürlüğünde Eksiltme Komisyonu odasında yapılacektır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müleferri diğer evrak 135 kuruş 
mukabilinde Zonguldak Nafıa Müdürlüğünden alınacaktır. 

Muvakkat teminat 2025 liradır. Eksillmiye girmek istiyenlerin 
Resmi Gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye 
tevfikan müteahhidlik ehliyet vesikasile Ticaret Odasından 936 
yılında alınmış vesika ve muvakkat teminatlarile birlikte teklif 
mektublarını yukardaki günde ihale saatinden bir saat evveline 
kadar Naf1a Müdürlüğü odasında topl.ınacak komisyon reisliğine 
vermeleri ilan olunur. 

Urfa B~ediye Reisliğinden: 

Urfa şehrinin hali ha.zıı haritasının alınması münakasaya ko· 
nulmuş ise de talip zuhur etmediğinden arttırma ve eksiltme ka
nununun 46 ıncı maddesinin (R) fıkrası mucibince 22 eyh1l 936 
tarihinden itibaren bir ay müddetle kazarlıkla ihale edileceğinden 
isteklilerin Urfa Belediye reisliğint" baş vurmaları ilan olunar. 

Ankara Tohum lslah İstasyonu Direktörlüğünden: 

Müessesemizin Keçiören şosası ile birleştiği yere yaptırılacak 
165 lira keşif bedelli bahçe kapısı Ankara tohum ıslah istasyo· 
nunda toplanacak eksiltme komisyonu tarafından 2- I0-936 cuma 
günü saat 10 da ihale edilecektir. 

Resim, keşif ve şartnameleri görmek isteyenlerin hergün mü
essese direktörlüğüne ve pazarlığa girmek isteyenlerin de yuka
rıda yazılı gün ve saatte komisyona başvurmaları. 

_3-İlaçlar, Klinik v:e . i~pençiyari alat : 
İstanbul Komutanlığı Satıcalma Komisyonundan: 

Ordu sıhhiye ihtiyacı olan 14 kalem İspençariye malzemesi 
5-10-936 pazartesi günü saat 16 da açık eksiltme ile satın alına· 

caktır . Muhammen tutarı 2852 liradır. Şartnamesi komisyonumuz
da görülebilir. isteklilerin 214 liralık ilk teminat makbuz veya 
mektublarile beraber Fındıklıdaki Komutanlık Satın alma lrnmis
yonuna gelmeleri . 

* • * 
İstanbul Komutanlığına bağlı hastaneler ıçın ihtiyaç olan bin 

çift hasta terliği 7-10-936 çarşamba günü saat 15 de açık 

eksiltme ıle satın alınacaktır. Muhammen tutarı 1450 liradır . Şar· 1 

namesi komisyonumuzda görülebilir. İsteklilerin 109 liralık ilk 
teminat makbuz veya mektuplarile beraber Fındıklıdaki komu
tanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

4 -Elektrik, Havagazi-Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatından: 

Müstahkem mevkiinin göstereceği yerde 2508.'l lira 54 kuruş 

bedeli keşifli telefon hattı inşası kapalı z~rfla eksiltmeye kon
muştur. İhalesi 1() birinciteşrin 936 cuma günü saat 16 da İzmir
de Kışlada Müstahkem Mevki Satmalma komisyonunda yapılacak
tır . İlk teminat akçesi 1882 liradır. Şartname , keşifname resim
leri hergün komisyonda görülebilir ve ihaleden laakal 3 gün ev
vel bu işi yapabileceklerine dair İnşaat Komisyonundan alacak 
)arı ehliyetname vesikalarını komisyona göstermek mecburiye
tindedirler. Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalarla te
minat ve teklif mektublarını ihale saatinden en az bir saat evvel 
komisyona vermis bulunacaklardır . 

ve ihracat la cir le r i m izi n bu '~--~~!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!~!!!!!!!'!!!!!'!!~!!!!!!I 

yüzden zarara uğramamalarını 

lemin edecek tedbirler almak 
üzere iktisad vekaletinde ala
kadar vekaletlerin mümüssiller· 
inden mürekep bir komisyon 
kurulmuş ve ilk toplantısını 
yapmıştır. 

İthal edilen ambalajlar 
hakkında 

Kabulü muvakkat suretile 
llttirilecek ambalajlardan kam
biyo ınevkilerinin haberdar e
dilmesi getirilen ambalaj eşya
sının ayni memleketler ve ayni 
firmaya mal sevki suretile ia
de edileceğine dair alakadar
lardan taahhüdname alınması 
lüzümu Gümrüklere tamim e
dilmiştir. 

Türk-lsveç ticaret anlaşması 

Müddeti kinunuevvelin bi 
rinde bitecek olan Türk·İsveç 
licartt anlaşması feshedilmiş
tir. Yeni anlaşma için müza
kerelere bugünlerde başlana- ' 
caktar. 

5-·Mensuc~t . Elbise· Kundura - Çamaşır v.s 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

İstanbul Leyli Tıp Talebe Yurdu talebesi ıçın mevcut nfimu
ne \ve şartnamesine göre 416 aded palto açık eksiltme suretile 
yapılacaktır. 

1- Eksiltme: Cağaloğlunda İstanbul Sıhhat ve İçtimai Mua
venet Müdürlüğü binasındaki Komisyonda 16-10-93() cuma günü 
saat 14,30 da yapılacaktır. 

2- Muhammen fiat: Bir aded paltonun muhammen imaliye 
fiatı 500 kuruştur. 

3- Muvakkat teminat: 156 liradır. 
4- istekliler Çemberlitaş civarında Fuatpaşa türbesi karşı

sında Leyli Tıp Talebe Yurdunda nümuneyi görebilirler ve şart
nameyi de parasız olarak alabilirler. 

5- İsteklilerin cari seneye aid Ticaret odası vesikası ve bu 
işe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka ınektublarile 
birlikte vaktinden evvel komisyona gelmeleri. 

* • • • 
lstanbul Leyli Tıp Talebe Yurdu talebesi için mevcut numu-

ne ve şartnamesine göre 771 çift kışlık talebe iskarpini açık ek
siltme suretile yaptırılacaktır. 

1- Eksiltme: Cağaloğlunda İstanbul Sıhhat ve İçtimai Mua
venet Müdürlüğü binasındaki komisyonda 16 · 10-936 cuına günü 
saat 15 te yapılacaktır. . 

2 Muhammen fiat: Bir çi~ iskarpinin fialı 525 kuruştur. 
3 !\f uvakkat teminat: 303 lira 58 kuruştur. 
4 - istekliler Çemberlitaş civarında Fuatpaşa türbesi karşısın-

l b Y d d · .. b· 1· )er "e da Ley?i Tıp Ta e e ur un a nümuneyı gore ı ır 

meyi de parasız olarak alabilirler. . 
1 

f/C 

5 - İsteklilerin cari seneye aid Ticaret Odası vesık•• 
işe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka 
birlikte vaktinden evvel komisyona gelmeleri. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul SatıP 
Komisyonundan: 'ti 

. . 160 takılll 1 - Askerleşmeyen muhafaza menıurları ıçın alı 
faza elbisesinin 5.10.1936 pazartesi günü saat l5te k•P 
eksiltmesi yapılacaktır. ..6 j 

2- Tasınlanan tutarı 17400 liradır. ı61" 
3- Şartname ve evsaf ve örnek komisyonundadır, .-11 

lir. ktıılıl"' 
4 · İstekliler 1305 liralık ilk teminatlarını teklif nıe 

birlikte saat 14te komisyona vermeleri. 

6·Kereste, tahta ve saire 

İstanbul Liman işletme idaresinden: oı 
İdare ihtiyacı için 200 m. 3 meşe kovuşu, !00 m. 3 ;:ç, 1 

vuşu, 50 m. 3 gürgen , 100 m. 3 köknar, 30 m. 3 kara~ 
fabrika tahtası, 500 tavanlık çıralı, 300 kıreç)i çıralı, tıll 
lama, 33 eğri meşe odunu, 25 ton koşmalık odun. •• d• 
nacaktır. Bunların pazarlığı 2 10-936 cuma günü saat 10 r 
man hanında yapılacaktır. İsteklilerin fazla tafsilat ve t• 
için her gün levazım .şefliğine rnüracaltları ilan olunur. 

7 -Mobilya., Ev ve Büro eşyası, Muşamba, 

Ankara Valiliğinden: 
Emrazı zülıreviye h.ıstanesine 20 adet hasta 

caktır. Mübayaa açık eksilte iledir. 
Şartnameler hastaneden her zaman alınabilir. 

1
1,t 

Muvakkat teminat! 40 liradır.Vilayet Muhasebesine ya.tı:i 
alınacak makbuzla eksiltmeye girilebilir. Eksiltme 2 birıll 
cuma günü hastanede saat 14te yapılacaktır. 

8-· Zmraat makineleri ve Levazımı 

' 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti İskall 
Umum Müdürlüğünden: 

1- Orta Anadolu vilayetlerin" yerleştirilen göçoıeaıl 
Eberhard fabrikasının "Ksnya 2. E . 5. W,, ve Rudaak fa 
nın "S. P. 5. S. T . ,, markalı pullukları tipinde olmak iiS 
aded pulluk imali pazarlıkla eksiltmiye konulmuştur. Bıı 
ların nümuneleri, fenni ve idari şartnameleri İskan uııı0 

dürlüğünde mahfuz olup talihler resmi talil günleri hari'. 
üzere hergün saat 9dan 17ye kadar müracaatle nümuneY1 

ve şartnameleri meccanen alabilirler. I 
2- Pazarlıkla ihalenin 15-10-936 perşembe günü saat 

Sıhhat Vekaletinde Hususi Komisyonda yapılacağı . 

9- Mahrukat -Benzin-Makine yağları ~e 

Başvekalet Daire ve Levazım MüdürlüğündeJI: 

1 Eksiltmeye konulan iş, on dört bin litre benzin. 
2 İhale , açık eksiltme suretile yapılacaktır . d r 
3 Tahmin edilen bedeli üç bin yedi yüz seksen lir•; 
4- Eksiltme 14-10-936 çarşamba günü saat 15 te b•~t~ 

levazım müdürlühündeki eksiltme komisyonunda yapılaca 
5 - Muvakkat teminatı iki yüz seksen üç lira elli k 

Eksiltmeye girecekler bu parayı maliye merkez muhafe . 
veznesine teslim ile alacakları makbuz ile birlikte koOI 
müraacat edeceklerdir. b~ 

6 - Eksiltme şartnamesi levazım müdürlüğünde görüle 

1 O- Nakliyat: 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum İdaresinden: 

Bir sene zarfında 156519, 196 ton tahmin edilen J-l•Y:ıif. 
limanı ~e . deposu kok ve made~. kö°:'ürii tah~mil v~. f~~ 
15418, 16 lıra bedelle ve aşağıda gosterılen eşkal dahıluıd 
liyeler bir sene için kapalı zarf uıulile ekıı;iltmeye koıa,t 
Eksiltme 16-10-936 cuma günü saat 15te Haydarpaşada ı '
sı dahilindeki 1 inci işletme komisyonunda yapdacaktır• 
girmek istiyenlerin 1156.37 liralık muvakkat teminat, ebfl 
kanunun tayin ettiği diğer vesaik, teklifi muhtevi maırll 
siJtmeden bir saat evvel komiıyon reisliğine teslim 1 

lazımdır. 

Teklif mektublarında aşatıdaki müfredatın her birille 
cins itibarile ayrı ayrı fiat dercedilecek ve bu fiatlar. e~~/ 
edilecek ve şartnamenin tamamen okunup kabul edı)chJ 
meşruhat verilecektir. Fiatların hatasız ve silintiıiı r• / 
yazı ile yazılmış olması lazımdır. Şartnameler ve maı~• 
jeleri komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. ,; 

Ameliye A - Vapur anbarından supalan yapmak Y 
vagon üzerine veya vapurun güvertesine veya rıhbnı• 



üzerinden supalandaa açık vaıona bo

.\mneİiye C- Supalaadan arka ile vagona veya yerden v.,a 

an çuvallı olarak alıp vaıona botaltmak. 
.\ıaaeliye D- Cemilerin içinden veya yerden arka ile depo
teya vaıona tatımak. 
~ipe E- Her nevi vagondan arkıı ile elli metre muafe 

nde depoya tahliye veya idare vinçi ile ıemilerden alıp a· 
••ronlara botaltmak. 
.\ııaeiiye F- Depo ıtokundan malLinelere veya vagonlara yük
•lc. 

.,. ..... t Demiryolları v-e Limaalan i,ıetme U. İdaresinden: 

4-atıda ciaıi eb'a41ı ve miktara yaaılt malzeme 1252 lira 44 
f tahmin ltedeli üzerinden 16-16-9.18 cuma ıünü ıaat onda 
darpaıada gar hinaıı dahilindeki 1 ci itletme komiıyonu ta· 

•• ~ık ekıiltme ile 1atan abaacaktar. ~u ite girmek ilte· 
icı 94 lirahk muvakkat teminat vermelerı ve kanunun tayin 

i veuikle ekıiltme riinü ıaatine kadar komiayona müraca• 
lizımd.,.. Bu ite ait şartnameler komiıyondan para11z olarak 
maktadır. 

19 adet 4674 kilo 1 x 1500 X 308() ve 
155 ,, 7554 ,, 3 x 2000 X 1-000 m m lik demir levha. 

Buraa Nafıa Madürlüğlinden: 

Alb tane.ini memurini feaniyeye ve 42 tane.i de yol mil· 
ellerine mahluı olmak Oıel'e ceman 48 çadırın 1atın alınmaıı 

liraya muhammen bed .. ile eksiltmeye konmuttur. 
2- Eksiltme açık ekıiltme ıuretile yapıladakbr. 
3- Bu ite aid tartnam• ye evrak funlardır: 
1'- Ekıiltme tartaa1Peıi, 
8 - Mukavele projesi, 
C Huıuıi tartaame, 
I> Fen~ .. rtaame, 
!.- Reaim. 
l.tiyealer 1: u ...,taame ve evrakı Buraa Nafıa Dairesinde gö-
. ve1a beclelsiı aldırabilirler. 
4- Ekıiltme,. rirebilmek için isteklilerin 180 lira muvakkat 
nat yerm•i ve yukarda yazılı evrakı imza eyleme.i ve res
•luıuetlı 2400 liralık çadır 1ap1p t.edün ettitiae dair ve.i
l&t:ermeıi lbımdır. 
il- Eluiltme 16-16-936 cuma günü 1aat 15 te BurH Vilayet 

1 EncGmeninde yapılacaktır. 
8- lıt~klUer te.-ıbıatlarile berabe.- 5 inci macldecle yazılı aa

Viliyet Daimi Encilmeniocle bubmmalan lhamclar. 

Milli Mndafaa V ekileti sabnalma Komiıyonandan: 

1- Muhtelifcinı ve ebaddaki çelikler kapalı zarfla eklliltme
lonpuıttur. 
t- Tahmin edilen bedeli 38,840 lira olup ilk temiaat paraıı 

IJradır. . 
;ı lbaleıi 16 ikinci tetrin 9.16 pazarteai ıiine Hat 15 dedır. 
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latan bul Harici Askeri 
Kıtaabndan: 

1500 adet arka çantaıı ve 
1800 adet ekmek torbaıı ka
palı zvf la eksiltmeye konmuı
tur. Tahmin edile• bedeli 
11370 lira olup ilk teminatı 852 
lira 75 kuruıtur . İhalasi 19 1 ci 
Tetria DM pazarteai gilnü saat 
11 dedir. 

\ _b-=-)_M___,;;;0;;.... .;;;;:;Z;._;:A;..:..._V~E D E L E R 

Şarteamesini görmek ve al
mak istiyenler ya bizzat veya 
bir vekil vasitaıile M. M. V, 
Satınalma komisyonundan ala- ı 
bilirler. Muhabere ile ıartname 
gönderilmez. Ekıi itmeye gire
ceklerin 2490 1ayılı kanunun 
2, 3 üçüncü maddelerinde is· 
tenilen belgeleriyle teminat ve 
teklif mektulSlaranı ihale rünG 
•at 10 na kadar Lakarada M. 
M. V. ıhtınalma komiıyonuna 
vermeleri. 

lsianbul Liman Sahil Sıhhiye 
Merkezi Satınalma 
Komisyonundan: 

- Merkezimize oit kavak 
istimbotu açık ekıiltme ile ta
mir ettirilecektir. Keşif bedeli 
1953 liradır. 

Bu ite aid ıartname tunlar· 
dır: 

A- Fenni t•rtname 
B - idari tartaame 
3 - lıtekliler bu t•rtname 

ve evrakını parasız ohrak lı
tanbul limanı nbll sıbhıye 
merkezi levazımından alabilir· 
ler. 

4- Eksiltme 16 birincitet
rin 9.16 cuma günG Hat 14 de 
Galatada Kara Muıtafa pafa 
sokağında mezkür merkez sa· 
tınalma komiıyonunda yapıla
caktır. 

5- Eksiltme açık olacakbr. 
6- Eksiltmeye ıireceklerin 

146 lira 50 kuru' muıvakkat 
teminat paraıı ile en aı 3 bin 
liralık bu ıibi tamirab yaptı• 
ğına dair bir ehliyet v•ikası 
16stermeıi ••rttır. 

1-Müteferrik 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Satınalma Komiıyonundan 

Eyübne. Bahariyede Silahdarağa Fitek ve saçma fabrikuında 
bir adet FIY AT marka kabili ıeyrüsefer ve qiçbir arıza1ı olaıı
yan bir otomobil 16-10-936 cuma günü saat 14 te Sabpazarında 
Askeri Fabrikalar satınalma Komisyonunda açık arttırma ile sa· 
tılacakbr. Muhammen bedeli 90 liradır. isteklilerin muvakkat te· 
minatı olan 675 kuruşu Beyotlu Malmiidürlljiine yabrarak o gGa 
ve saatte Komiıyonda bulunmaları. Otomobil herıOn fabrikada 
görülebilir • 

İstanbul Gümrükleri Satış İtleri M&dürlllğünden: 
Gümrük aatıtından: Sarayburnunun 4 1ayılı anbarındaki adre1 

(E. C. X· P.) markali 847 ıandıkta 50.196 kilo 500 gram gayri ıaf 
atırlığında 7560 lira değerinde bozuk kesme teker fıtanbul'ıüm
rüğünün satıt müdürlüğünde kapah zarfla satılacakbr. Şartname
meler paruız bu müdGrlükten verilir. Zarflar 20-10-936 günü 1a• 
st 16,5 da Htlf salonunda açılır. Muvakkat teminat mlkdarı 561 
liradır. iıtekliler ticaret odası vesikalarını teklif mektublarına 
koymaları ve ıartnamenin arkasındaki yere yazılmıyan teklifle
rin kabul edilmiyeceği ve mektubların 20-10-936 günü Hat 15,5 
ta kadar makbuz kartılıjında müdürlüğü verilmui llin olunur. 

L 

İstanbul Defterdarlığından: 
Adet Cinsi Muhammen kıymeti 

Lira 

1 

Altın cep saatı ve kordon. 
,, ,, ,, içi maden 

Elmas ortası kırmızı taşlı yüzqk 
,, tek tat kolu elmaalı yüzilk 
,, tek tatlı yilztık 

Ortua yakut, kolu elmaslı yilziik 
Elmas tek taşlı kolu mineli 

28 
12 
12 

100 
17 
80 

ve elmaslı yOzilk 200 
O Giimüş ve Nikel paralar 6 
f) Hurda glimüş 90 ayar 1410 gram 18 
Yukarıda yazılı mücevheratın 9-10·936 cuma güııll 

saat 14te hizalannda yazılı muhammen kıymetler iizerin· 
den Sandalbedesteninde Belediye Mezat itleri Miidilrlliü 
Dairesinde satılacajı ilAn olunur. (8) (1595) 293 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1000 çift Karol (Sağ ve sol) 
3000 adet bağlantı zinciri 

-

Ş.rta .. eli 194 llurtat mukabilinde M. M. V. Satın ~a -
.._. _ _.an allnabllhı. ş.taame almak için ya biuat veya bır 

siad.,....k ahbraaahdır. Muhabere ile tartname rinderi
aWmlmalıdır. Muhabere ile fUbuım• glinderilemu, 

imtiyaz aahibi ve yazı itleri 
Direktörü: lımail Girit 

Yukanla cins ve miktarları yazılı malzeme numune ve 
fenni şartnamesi mucibince 5·10·936 tarihine rastlıyan pa
zartesi günü saat 16 da pazarlıkla satınalınacakbr. istekli· 
lerin şartname ve numunesini görmek üzere her gün ve pa• 
zarlık için de tayin olunan f&n ve saatte yllzde 7,5 güven
me paralarile birlikte Kabataşta inhisarlar Levazım ve mil· 
bayaat şubesi Müdürlüğündeki alım komisyonuna mlracaat-

S- E119ittmeye fİreceld•in ekıiltme kanununua 2, 3 iincü Buıldıiı yer: ARTUN Baıımevı 
elerinclekl belteleriyle birli ide temiut ve teklif mektupla-

M V k · Galata Billur sokak No. 10 itti. lh.le ıatıacla111 bir Hat evvel M. • • omııyonuna verme-
' ları. ( 1420) 270 3-3 

lrk-lngiliz Ticaret ve Tediye AnlaşmaSI 

( DlokG nGsbadan deyam ) 

A. Adüri, 
8. Bakll', çinko, nikel, allminyum, ral· 
vuidi veya oklitli, 
C. Reaimli, ııtampalı, bo1ah ve ilke. 

Quli11 y.e,a çelik tel, muanen uzunluk• 
lutfa IMlihllt oıuıuda dahildir. (Bakır, 
kalay, çinko, nikel, kurtun, aliiminyum, 
plv...Wi•e o~ 
Toprak ve .u alb elektrik kibloları (her 

nevi mevacl ile mOoeldıez) 
Demir ip veya halat 46r.sGıünde veya için· 
de meYadtlı llftye ola.tar da dahildir). 
Fonttaa, demir veya çelil.ten klnk, boru 
her neYi rmptiyeleri ve bunlann lmpakları 
(ıırb YeJ• katnmlı be& ve .. ire i·e tecrid 
edtlmif olanlar da dlıbil6}: 

• A. Dakme (font) (lkt11atl Vekileti 
mlıad ... Uel. 

B. Demir veya- ~elikten. 
C. Her nevi madeale. fM'NDizli. 

V eaalti nakliye dlnrilleri, Yllfları (her ıe· 
kilde), tekerlekleri, ve tekerlek çemberle· 
ri ve1alr akumı (utar boyalı oı.un ol· 
muıa). 

F oattaa, demirden kaba mamullt eze&mle: 
Cuak peta, direk, deliDDtif ve deliame-
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mit levhalar,. demiryolu makuları ve işa· 
retleri, intaatta mOıtamel çatılmış ve ça
tılmamıı almam, betonlarda müstamel ke· 
ıilmif, zambalanmıt ıaç levhaları, tekem
mül etmiı alib mihani!riye aksamından 
maac:la remi, demiryol, ftmiryol eblii,4 
veıaire için zikredıtmiyen ıair icaba m• 
mulit. 
Demir vida, civata, somun ve ıoMuD 
pulları (rondela). 
Demirkaaa (mevadcb nire ile milretteb 
veya gayrı müretteb). 
Her nevi demirden el alib (ıaplı veya 
ıapaız): 

Aı. Her nevi deıt•e, difli difaiz (Hıaar
lar 

dahilidir.). 
B. Ete 
C. KGrek. kazma, balta, yaba, çapa, bel, 

ön. 258 rramtln fasla aikleti olan 
çekiçler, brmık, ..ıa, kGakO, taıçı 
111aı.. ve bfaldarı, 

D. Her nevi ziraata 1Dlatamel maku, 
bat bıptı, ol'akt ttrpa. koyun kırp- ! 
ma ve tenekeci maı..tan, menrene 
kukaç, kuer, reade " batk• yer· 
lerde zikredllmiyea dllfer ve ...... 
mam alttı. 

H. Bwrp, cett.1, perf•l, çap lSlçGeü, 
yiv apa aletler, tor..ttl•, kerpeten, 

539 

546 
MI B 

552 
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250 grama kadar 11kleti olan çekiç· 
ler, bik ve oyma kalemleri, her nevi 
biz, el makkablan. 

V. Zikredilmiyen sair alit. 
Bıçakçılık efyaaı ezcümle: Bıçak, kitıd 
bıçaj'ı, kılıç, çakı, çatal, kqık, makas ma· 
kinalı ıaç makası, uıtura, makinalı ustura, 
trnak tuvaleti edevata, fındık kıran, tirbi· 
ıon, ve emıali: 
H. Sair mevad ile mOrettcb veya ıayrı 
mGretteb V. makinalı makaı ve uıtura 

lann yedek yilzleri. 
ltneler: 

A. El ve makine ipeleri, dilr:if ve nakit 
ve örgGler için (bqları yalcbılı olan 
tanlar da dahildir). 

B. Toplu itn•, çen•el it-e, bt, çorap, 
tifi, firkete, çuvaldız, ve olta lfaeıi. 

G. Cam, aelllloid, plallt, Hdef, kehri
bar, bata, filditi M cliter adi me
vaddan bqh yey6at bunlarla mü· 
rett.b itMlw• 

Demir kalem uçları. 
Demir bidon ve fıçı, Gatüvaae ıazo 
hazine, şımandıra ve em.ti (meva~~-•A; 
ile müretteb ve gayrı mlrettebt~~--·~:\7t 
ıalv an illi). 
Tarifenin bqka yeıl•i.-de ziluecW. 
demirden bardavatçıbk etyaıı ·~ıe . . ,.. ....... _,.,._. 
mutbak takım~ 10fra takımı, kah .e 
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SOMMAIRE: 1-

A) Adjudications au Rabais. -3-

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

2- Produits Chimique et Pharmaceulique • lnstruments Sanitaİl'es -

Construction - Reparation 
Travaux Publics,Materiel de 
Construction Cartographie 

Construction de trois batisses 
(Dim. 12X7X3,45 ehacun). Prix 
esl. 12 250,36, eaut. prov, 918, 75 
L. Adj. sous pli cachete, Com. 
d' Achat du Commandanat Militai
re d'lstanbul a Findikli, vendredi 

HabilJement - Lingerie

Chaussures ete. 

par le Commandanat de l~yı 
Forte d'lzmir. Prix est. 25 ııfpl• 
caut. prov. 1882 L. Adj. sD pi•' 
eachete. Com. d' Achat de I• 10e 
ce Forte d'lzmir (a la C•'e t6 
d'lzmir), vendredi 16-10-936 

3

0
p 

-~ı 
h. Cah. des eh. a la Coınfll1 

___ - _ 6 -___-/' Antiquites ete. 

3 - Tissus en tout genre • Habillement - Lingerie • Chaussures ete. 

4 - Agriculture - Machines et F ourniture Aratoires ete. 

Confection de 416 palletots. 
Prix est. 500 P. la piece. Caut. 
prov. 156 L. 

5- Electricite - Gaz - Telephon • Chauffage Central. lnstallations. 

6 - C'ombustible - Charbon - Carburant. (Benzine, ete.) ı 16-10-936 a 15 h. Cah. des eh. a 
la Section des Conslruclions de 
ee Commandanat. 

Escarpines 771 pieces. Pri x 
est. 525 P. la pi ece. Cııut. pro\. 
303,58 L. 

Combustible, Charboıı•· 
etC· Carburant. (Benzine, 

- -. J 
Benzine 14000 litre. Prı:(,AdJ• 

7 Divers. 

lndustrie - Finances - Commerce 
Le coniingent 

La dire<'.on des Douanes d'lstanbul a reçu notification de la part 
du conting~.nt qui lui a f>te designe sur la liste d'Octobre . Istanbul 
teçoit sur les diıpositifs 213 B, 1134 kilos et 227 B, 1015 kilos, sur 
les dispositifs 236 A, 4546 kilos et 272 A, 960 kilos; sur le dispo
sitif 276 C 30.600 kilos, sur le dispositif 532 A, 21 ,269 kilos, sur le 
dispositif 543, 1786 kilos, sur le dispositif 674, 1550 kilos, sur le dis
poeitif 700 A. 2192 kilos. 

Papier d' emballage 
Notifteation a ete faite aux Douanes pour qu'elles se fassent deli· 

vrer des engagements par eeux qui importeraient du papier d'embal
lage a titre provisoire, les obligeant a en in former les bureaux de 
chanıe et a restituer leur contrevaleur aux memcs firmes en leur ex
pediant des produits du payı. ----

L' autorisation d' exporter 
Selon la loi sur l'exportation le delai pour l'obtention du permis 

d'exporter que delivre la Chambre de commerce cchoit le 15 Decem
bre. La loi prevoit qu'un negociant qui voudrait entreprendre des af
faires d'exportation alors qu'il n'en avait pas faites jusque la, devra 
demander le permis selon les prescriptions du Ministere de l'Eeono
mie Nationale. Ces dispositions ont ete prises pour empec:her que 
des hommes d'affaires qui ne soient pas connus fassenl du lort a la 
rt:putation des produits turcg en en exportant qui ne soient pas im:
proclıables. 

La mine d'Ergani 
' Le eapital de la Societe miniere d'Ergan i sera porte de 3 millions 

a 4 millions et demi et iı cet effet l'assemblee generale de la Soci t'·
te eAt convoquee le 15 Novembre. 

La So iete envisage de construire d'Ergani a Prala une voie de 
transport aerienne par ciible qui facilitera le transport du cuivre. 

555 A 

557 A 

558 

665 
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takımları, lamba ve aksamı, fitü, kahve 
değirmenleri, et makinası, musluk, kova 
banyo, apteaane levazımatı, dirhemler, 
ateş kürek ve maşaları, hayvan çanları, 

üzengi, şişe kapsülleri ve emaali ve ma
mulatı (mevaddı saire ile müretteb veya 
gayrı müretteb): 

A. Adileri 
B. Boyalı, cilalı, sırlı, veyahut sair ma· 

denle galvanizli. 

Bakır lama, çubuk, (maktaı her şekiJde) 
tahta veya yaprak halinde (adileri). 

Bakır boru, boru raptiyeai ve aksa~ı (her 
nevi) (adi ve boyalı). 

Bakırdan ceryanı elekrikide müstamel tel 
ve kablolar (diğer madeni tellerle mahlut 
olanlar da dahildir): 

l. Listik,gütaperka, kağıt, aıbestos ve 
saire ile tecrid edilmiş. 

2. İpek veya sun' i ipek ile tecrid edil
miş (mevaddi saire ile mahlut ipekli 
olanlar da. dahildir). 

3. Tecrid edildikten sonra ayrıca kurşun 
veya demir borularla veya aair suret
le mücehhez. 

Bakırdan çilingir ve hırdavatçı eşyası ez
cumle: Mobilya kapı ve pencere edevatı, 
gam, mahmuz, zil çıngırak, muyluk, yor
gancı çivileri, el aletleri, mobilya ve kar-

474 8 
ex 577 B 

ex 579 B. 

605 
607 D 1 

607 H 1 
607 z 

617 B 

618 

619 

632 
• 634 

Construetion de g-alerie en 
bois a l'lnstitut Sup~rieur d'A· 
griculture a Ankara. Prix est. 
2701,43, caut. prov. 18'2,61 L. 
Adj. ouverte. Com. d'Enehere 
du Construct\on au Ministere des 
Travaux Pnblics a Ankara, mer
eredi 14-10 936 a 16 h. Cah. des 
eh. a la Oirection Generale des 
Constructions de ce ministere, 
moyennant 13 P. 

* * • 
L'adi. relative a la levee de 

la carte topographique de la ville 
d'Ourfa, a ete prolongee, faute 
de soumissionnaire, d'un mois, 
a parfü du 22-9-936 (De gr~ a 
~re). 

- 2-

Produits Chimiqucs et -ı 
Pharnıaceutiques - Instru
mcnts Sanitaires - F our- 1 

niture e_our Hôpitaux _ 

F ourniture Pharmac<!utiques 
14 lots (Pour les besoins sani
tnires de l'armee). Prix est. 
2852, caut. prov. 214 L. 

Babouches pour les Hôpitaux 
rattaches au Commandanat Mili
taire d'lstanbul 1000 paires. Prix 
est. 1450, caut. prov. 109 L. 
Adj. ouverte et separement. Com. 
<l' Aehat du Commandanal Mili-
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Adj. ouverte et s~parement. 
Com. speciale siegeant a la Di
rrelion de l'Hygicne et de l' As
sistance Sociale cl'Istanbul, vc::n
dredi 16-10-936, respectivement 
a 14 h. 30 et a 15 lı. Cah. des 
eh. grat. et Pchan tillon au Foyer 
des Etudianls de MedeC'İne a 
Tehem berli tache, 

-4 -

Agriculture - Machines et 

F ourniture Aratoires ete. 

Fabrication de 500 charrues 
fouilleuses, (pour les immigres 
installes dans les Vilayets cen
traux de 1' Anatolie) d'ııpres les 
modeles "l<onya. 2. E. 5. W" de 
la fabrique Eberhard, ou "S. P. 
5. S. T.,, de la fabrique Rudsok. 
Adj. de grc a gre. Com. Specia
le siegeant au Ministe re de PHy
giene, jeudi 15-9-936 a 15 h. 30. 
Cah. des eh. et echantillon grat. 
a la Oirection Generaıe des lm
migrt's du Mınistere de l'Hygiene 
et Je I' Assistance Soci ale a An
kara. 

5 

lnstallation et Materiel 
d'Electricite, de Gaz, 
de Chauffage Central 

lnstallation du reseau tele-

3780, caut . prov. 283,50 ı .. de IJ 
ouverte. Com. d'Enchere ıs 

D irection de l 'Econoınat ~~rı· 
Presidenee du Conseil a Arıcılı · 
mercredi 14-10-936 iı 15 h· c o· 

J •ı;.C des eh. a la Direction de 
nomat. 

- 7------l Divers --:, 

Fer en plaque, dim. 7)(l~o' 
3noo m m. 19 pieces 4674 k1 

, 

Fer en pl'lque, dim , 3 2~1 
1000 m m 155 pieces 7254 k1 q.l 
Prix est. 1252,44, \.aut. proı/p ( 
L. Adj. ouverte. Com. de Ja ~ 
mi ere Secti on d'ExploitatiotııJ 
Chemins de Fer de l'Etat iı P 

darpaeha, vendredi 16-10-9 
10 h. Cah. des eh. grat. 
Commtssion. 

Bacbe pour tente 48 pie 
Prix est. 8400, caut. prov. ısD 
Adj. ouverte. Com. Perınatl~ 
du Vilayet de Bursa, verıdr 
16-10-936 a 15 h. Cah. de5 

. 1 D ·ı· .. ı• grat. a a irection des r .. 
Publics de Bursa. 

Acier, de dim. et forn1tS J~ 
ferentes. Prix est. 38640, c' ı 
prov. 2898 1.. Adj. sous plit 
chett'·. Com. d' Achat du MirıiS ~· 
de la Defenıe Nationale a AC, 

' ra, lundi 16 11-936 Ü 15 h. ~ 
des eh. a la dite Commissiotı• 
yennant 194 P. 
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yola ve sair emsali (mevaddı saire ile 
müretteb veya gayrı mürettebJ: 

A. Adi veya boyalı. 

"' ü45 Kapsollar (Gümrük 
müsaadesile. 

ve İnbiaarlar Vekaıeti 

B. Cilala veya nikel yeldıılı veya oksit· 
li. 

Külçe halinde tutya (çinko) ve halitası. 
Külçe, çubuk, tahta halinde lcall!y ve ha
litası (lehim dahil köhne·mamulat hariçtir). 
Yalnız pasta ve krem tüpleri ve bbbi 
müstahzarlarr a id yazılı yazısız boyalı bo
yasız kapsuller. 
Gramofon, fonoğraf, grafofon, 
Gramofon, fonoğraf, grafofon plakları ve 
kovanları (her şekilde ve neden mamul 
olursa olsun) (dolu). 
Gramofon iğneleri (adi madenlerden). 
Başka yerde zikrolunmıyan aletı musikiye 
aksamı teferruatı ve yedek parçaları. 
Sinemotograf ve fotograf film ve pelikül· 
leri (dolu). 
Telli telgraf ve telefon makinaları ve ak~ 

samı fenniyesi (tellerle, piller ve otomatık 
telefon santralının mesned çerçiveleri ha~ 
riçtir.). 
Telıiz telegraf ve telefon mürsile ve ahiz-e 
makinaları ve bunların eçhize ve aksamı 

ve fenniyesi. 
Alatı vezn\ye. 
Tarifenin başka yerlerinde sarahaten veya 
temsilen zikre-dilmiyen aair alat (iktisad 
Vekaleti müsaadeaile). 

• 649 

ır. 651 

• 652 

653A 
• 657 

"' 658 

Her nevi kuvvetle 
(kazanlarile birlikte 

. .ı•' mutenarrık makın , 
. • ,ııil' 

(lktaaad Vekalet• 
sadesile). ~' 
Su, hava, petrol, benzin, ve petrol müft~ . 
katı ve sair kuvvetler Ue (elektrik 111iJ'f 
tesnadır) müteharrik motörler (kurulftl11

, . -~ veya kurulmamış (lktısad Vekaleti ınıt 

desile). o 
Elektrik motörleri (elektro motör) din•111İ' 
(alternatif, kontinü) transformatör, k 0111

11
• 

tatör, rezistans. bobin, manyeto, buji, ııo 1 .. " vertisör, distribitör, vantilatör aapirator ıfl 

mümasuerı (kurulmuş veya kurulm•ıtl 
(İktısad Vekaleti müııaadesile). 
Akümlatör ve yed~k plakları. "' 
Kabili nesç mevaddı işliyen makinalar ·~ 
aksamı ezcümle: tarama, atma veya did•, 
leme, koza ve çekirdek ayıklama, boy11ı11 ti 
vesaire makinaları (kurulmuş, kurulm•"'' 
İktısad Vekaleti müsadesile). 1 
Torna, teeterc, rende, zımba, hadde ,,,e, çl' 
kiç makinaları civi, teneke, kutu m•-"111 J 
ları cam imalinde ve camcılıkta müst11 f1l,1 

makinalar, çimento makina ve kahP111 f 
taş kırma makinaları ve meadinderı, tO 

(Devamı var) 


