


Sayfa 2 

PİASA HABERLERİ 

( 1 inci sahifeden devam) 

leket mahsüllerinin geniş mik
yasta mübadelesinin teminine 
çalışılacaktır, 

Diğer taraftan haber aldığı
mıza göre, Nafıa vekaleti İran 
transit yolundaki nakliyatın as
vesaitle vekalet tarafından ida
resi için yeni bir proje hazır
lamaktadır. Bitirilir bitirilmez 
tatbik edilecek olan projeye 
göre Trabzonla İran hududun
daki transit yolunda asri tesi
sat yapılacaktır. 

Şimal memleketleri yaş 

meyva almak istiyorlar 
Şimal memleketleri tüccar

larından tanınmış bir kaç firma 
lürkofise müracaat ederek 
kleringten yaş :nevva .saban al
mak istediklerini -bildirmişler
dir. 

Bu firmalar yaş meyvaların 
ihraç şartlarını sormakta ve 
gelecek seneler için bu ticare
ti daha gen;ş mikyasta devam 
ettirmek arzusunda bulunduk
larını ilave ederek Türk mey
va ihracatçı firmalarile tanış

tırılmalarını istemektedirler. 
Türkofis, alakadar ihracat

çıları vaziyetten haberdar et
miştir. 

• 

Üzüm ihracatımız 

Yeni mahsül üzümün ihraç gü
nü başlangıçından 12-9·936 ak
şamına kadar mühtelif piyasa · 
lara 6,762,490 kilo olarak tes
bit edilmiştir. 

En çok Almanya 2,523,761, 
İngiltere 2,498, 176 kilo üzüm 
almıştır. 

En az cenubi Afrika 2,250, 
Danimarka 1,570 kilo almı,lar
dır. 

Ayni müddet zarfında İzmir 
borsasında 5,918 930 kilo incir 
muamele görmüş, en çok İn
giltere 2,538,321 kilo, Almanya 
1,214,957 kilo, en az Danimar
ka 1,390, Malta 1,133 kilo in· 
cir almışlardır. 

ihracat tüccarına vesika 

İhracatı mürakaba kanunu 
mucibince bütün ihracatçılara 
Ticaret Odası tarafından veril
mekte olan vesikalar 15 birin
cikinun ayına kadar tamamile 
alikadarlarına verilmiş buluna
caktır. 

Oda vesika alan ibrcatçı
lardan müktesep hakki olan
lar için de ayrıca · tahkikat 
yapmaktadır. 

ihracat taciri olmıyanlara 
katiyen vesika verilmivecek, 
muvazaa yapanları cezalandı
racaklardır. 

Veıikalar tamamile dağıtıl
dıktan sonra ihracatçı olmı
yanlar hiçbir suretle harice 
mal göndermeyeceklerdir. 

Emlak bankası hakkuıdaki 
rapor 

Emlak Bankasında tetkikat 
yapmak üzere getirilen Fransız 
mütehasıısı tetkikatını bitire· 
rt•k raporunu Maliyeye vermiş
tir. Maliye Vekili, raporu tet
kik ettikten sonra Emlak ban
kaıında İcab eden tadilat ve 
ıılahat yapılacaktır. 

Bu rapor banka te,kilitında 

(Devamı 3 üncü 1ahifede) 

MÜNAKASA GAZETESİ 

6-İfaçlar, Klinik ve İspençiyari alat: 
* • * 

Cerrah paşa hastanesi için lazım olan 54 kalem tıbbi ecza 
µazarlığa konmuştur. Bak: İstanbul Belediyesi İlanlarına. 

7-Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v_.~~ 

• • • 
Zührevi hastalıklar hastanesine alınacak 50 tane karyola 

açık eksiltmeye konmuştur. Bak: İstanbul Belediyesi ilanlarına. 

8-Saraciye ve teferruatı, demir aksamı ve 
. 

saır 

Temizlik işlerı için 800 kilo sabunlu kösele, 300 kilo şaplı 
kösele ve 200 kilo vaketa alınacaktır. Bak: İstanbul Belediyesi 
ilanlarına. 

9 --Mensucat - Elbise · Kundura · Çamaşır v .s 
İstanbul Harici Askeri Kıtaahndan: 

0500 metro mavi renkte kışlık elbi,elik kumaş kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. Tahmin edilen bedeli 17875 lira olup ilk 
teminatı 1340 lira 6 kuruştur. İhalesi 21-10-9.36 çarşamba gunu 
saat l ide dir. Nümune ve şartnamesini görmek istiyenler hergün 
saat 15 ten 16ya kadar komisyona müracaat edebilirler. Eksilt
meye girece1derin kanunen istenen belgelerle teminat ve teklif 
mektublarını en geç ihale günü saat IOa kadar Ankarada M. M. 
Vekaleti satınalma komisyonuna vermeleri. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Askeri Tıbbiye Okulu için 16811 =tdet gömlek 8-10·936 perşem
be günü saat 14,30 da Tophanede Satınalma Komisyonunda açık 
eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 2688 liradır. İlk teminatı 
201 lira 60 kuruttur. Şartname ve nümunesi komisyonda görüle 
bilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte komis
yona gelmeleri. 

İstanbul Belediyesinden: 

Karaağaç müessesesi işçilerine yaptırılacak 205 bne meşin 

önlük açık eksiltmeye konulmuştur. Bunların hepsıne 412 lira 
fiat tahmin olunmuştur. Şartnamesi Levazım müdürlüğünde gö
rülebilir. İsteklilerin kanunda yazılı vesika ve 30 lira 90 kuruş
luk ilk teminat (bir gün evveline kadar ilk teminatın yatırılması 
daha muvafık olacagı) makbuz veya mektubile beraber 19-10-936 
pazartesi günü saat 14 te Daimi Encümende bulunmahdırlar. 

l O- Mahrukat -Benzin-Makine yağlan ve saire 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonundan: 

Milli Müdafaa Vekaleti Deniz Merkez Satınalma Komisyonun
dan: 

1- Tahmin edilen bedeli 11500 lira olan WOO ton kardif kö
mürünün pazarlıkla münakasası 7 birinciteşrin 936 çarşamba gü
nü saat 15te Ankarada M. M. Vekaleti binaa.ındaki Komisyonu
muzda yapılacaktır. 

2- Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün ve mitnakasaya 
iştirak edeceklerin de mezkur gün ve saatte 863 lirahk muvak
kat teminatlarile Komisyona müracaatleri. 

• • * 
1- Tahmin edilen bedeli 12000 lira olan 600-700 lon mazutun 

pazarlıkla münakaaası 7 birinciteşrin 936 çarşamba günü saat 14-
te Ankarda M. M. Vekileti binasındaki Komisyonumuzda yapı

lacaktır. 
2- Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün ve münakasa· 

sına iştirak edeceklerin de yevmi mezkurda 900 liralık muvak
kat teminatlarilıe Komisyona müracaatleri. 

Tahlisiye U. Müdürlüğünden: 
İdaremizin sis düdükleri ve sair fenni tesisat için pazarlıkla 

36 buçuk ton yerli malı kok kömürü satın alınacaktır. Pazarlığa 
girmek istiyenlerin 60 lira teminat akçelerile beraber 8-10-936 per
şembe günü saat J4te Galatada Merkez Rıhtım hanının 4üncü 
katında Tahlisiye Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonuna mü
racaat etmeleri. Bu husustaki şartname hergün sözü ııeçen Ko
misyonda görülebilir. 

lıtanbul Belediyesinden : 

Belediye makinelerine lüzumu olan 62000 litre motörün açık 
ekailtmeye konulmuttur. İhale gününde giren bulunmadığından 
eksiltme 5-10-936 pazartesi gününe uzatılmıttır. Bir litre motörine 
6 kuru, fiat tahmin olunmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlü -
ğünde görülebilir. İstekliler kanunda yazılı vesika ve 279 liralık 
ilk teminat (bir gün evveline kadar ilk teminatın yatırılması tfa
ha muvafık olacağı) makbuz veya mektubile beraber yukarıda 
yazılı ründe saat 14te Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

Divanı Muhasebat Riyasetinden: 

Muhammen bedeli 5100 lira olan 120 tonu mecburi ve 50 to
nu ihtiyari olmak üzere 170 ton kalorifer için türk antrHiti 21 

f uıııhle 
Teşrinievvel 936 çarşamba günü saat l ide kapalı zar .... 11df 
Ankarada Divanı Muhasebat idare ve hesap işleri ınüdürlut;eı0i 
salın alınacaktır. Bu işe talip olanların 383 lira muvakka! s•,t 
natle kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gun 
ona kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır . ~d:t•İ1 

. l . mu ... 
Şartnameler Divadı Muhasebat idare ve hesap ış erı 

tinden paraııız olarak ahnır. 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: "'~ 
Evvelce talibine ihale verilen mallar şartnamesin~ ~u 1.r 

görülmediği için mukavelenamesi feshedilen iki ton dıese 
yeniden açık usulile eksiltmeye konulmuştur. 

İhalesi 16-10-936 tarihine raslayan cuma günü saa 16 te 
tada Merkez Rıhtım hanının 4 üncü katında Tahlisiye 

11 

Müdürlüğü Satınalma Komisyonunda yapılacak olan bu Y;l 
muhammen bedeli 680 lira ve muvakkat teminat miktarı 
radar, İstel..lilerin ihale saatine kadar teminatlarını daire 
sine yatırmaları lazımdır. Şartname sözü geçen Komisyon 
rülebilir. 

lzmir Muhasebei 1 Iususive Müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli Tonu 23 lira 

İzmir Vekaletieİdarei Hususiyesine merbut devair \ e rııil obl 
satın senelik ihtiyacı olan 337,650 kilo kok kömürünün "'

111 
yaası 25-9-936 gününden 15-10-936 gününa kadar 20 gün 

1, 
detle ve kanalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Ek•'"' 
şartlarını görüp okumak istiyenlerin her gün Muhasebei . ti~~ 
ye Müdiriyeli Varidat kalemine ve eksiltmeye girmek istıye klif 
de ihale ~ünü olan 15-10-936 perşembe günü saat 11 de t• 
mektublarını depozito makbuzlarile birlikte Vilayet Daimi ~ 
menine le\ di etmel~ri lüzumu ilan olunur. O-' 

Şartname sureti lstanbul belediyesi Hesap işleri Müdürlilf 
de gönderil ıniştir . 

istanbul Belediyesinden: 
.... t• 

Ton Tutarı İlk telll1 

340 Kiriple maden kömürü 4760 357 
200 Tüvenan " 2200 ı65 
D .. k"" 1 . .. " k d . "kt l l aıı•""-uş un er evı ıçın yu arı a cıns ve mı ar arı yazı ı 

kömürleri ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnalll 
1 Levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler kanunda yazılı 

sika ve (bir gün evveline kadar ilk teminatın yatırılması d 
muvafık olacağı) hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz 'I 
mektubile beraber 19-10-936 pazartesi günü saat 14 te Dail!Iİ 
cümende bulunmalıdırlar. (M) 

11-Miiteferrik 
Ankara Bölge Sanat Okulu Direktörlüğünden: 

Okulumuz atölyeleri ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı 
lı olan muhtelif el takımları ve gereçler açık eksiltmeye ko 
muştur. İstekli olanların şartnameyi görmek ve fazla mal 
almak için her gün okul direktörlüğüne ve eksiltmeye girec 
rin de 19-10-936 pazartesi günü saat l 4te Kültür Bakanlıf1 

okullar sağışmanhğındaki okullar alım satım komisyonuna k 
nun tarif ettiği belgelerle birlikte gelmeleri. 

Cinsi 
Muhtelif el takımları 
ve gereçler 

Miktarı 

46 kalem 
Muham. 
1251.65 

7,5 
t'\tarı 

lira 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

1- 2500 adet portatif çadır kapalı zarfla eksiltmeye lı 
muştur. 

2- Tahmin edilen bedeli 16.875 lira olup ilk teminat pıt 
1255 lira 63 kuruştur . 

3- İhalesi 19-10-936 pazartesi günü saat 15 dedir. 
4- Şartnamesini görmek ve almak istiyenler ya bizzat "'~ 

bir vekil vasıtasile M. M. V. satın alma kamisyonundan al• 
lirler. 

Muhabere ile şartname gönderilemez. 
5- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 il t 

maddelerinde istenilen belgeleriyle teminat ve teklif mektubl• 
nı ihale günü saat 14 de kadar M. M. V. satın alma komis)' 
vermeleri. 

• • * 
Düşkünler evi için lazım olan kundura malzemesi 

konmuştur. Bak: İıtanbul Belediyesi iıanlarına. 

b) M Ü Z A V E D E L S 
1-Müteferrik 

Haydarpaşa Lisesi Satmalma Kurumundan: 

1 Haydarpaşa Lisesi pansiyonu yemekhanelerinde, 1 1 
te,rin 936 tarihinden 31 Mayis 937 tarihine kadar topla 
olan ekmek kırıntıları ve yemek artıkları açık pazarlık sur 
satılığa çikarılmıştır. 

2- 8 aylığın tahmin bedeli 240 liradır . 
3 - Pazarlık 6-10-936 salı günü saat 15 te İıtanbul 

Direktörlüğü binası içinde toplan"acak olan kumisyonda 
caktır . 
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sahibi ve yazı itleri 
birektörü: lımail Girit 

iı yer: ARTUN Basmıevı 
t.l.ta Billur sokak No. 10 

MÜNAKASA GAZETESi 

4- İstekliler şartnameyi görmek lzere mekteb idare1lne mü
racaat edebilırler. 

5 İsteklilerin pazarlık günü yüzde 7,5 nisbetinde ilk temi
' natlarile birlikte Komisyona gelmeleri. 

. - -
lstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Kuleli Askeri liıeıil!de mevcut olup takriben 3300 kilo sıkle
tinde olan bir adet hurda dizel mot6rü 8·10-93~ pertembe rGnü 
saat i5 de Tophanede Satınalma komisyonunda pazarlıkla satıla
caktır. Tahmin bedeli beher kilosu iki buçuk kuruıtur. Teminatı 
12 lira 37 kuruştur. Şartnamesi komisyonda göriilebilir. istek
lilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

İstanbul Belediyesi ~anlan 
Cerrahpaşa hastanesi için lazım olan 54 kalem tıbbi 

ecza pazarlığa konulmuştur. Listesi ve şartnamesi encümen 
kaleminde görülebilir. Bu eczaların hepsine 495 lira bedel 

tahmin olunmuştur. istekliler 37 lira 13 kurutluk ilk te
minat makbuz veya mektubile beraber (bir giin evveline 
kadar ilk teminatın yatırılması daha muvafık olacağı) 
6-10·936 salı günü saat 14 de daimi encümende bulun-
malıdırlar. (B) 299 

• • • 
Zührevi hastalıklar hastanesine alınacak 50 tane kar

yola açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi levazım 
müdürlüğünde görülebilir.· Bu karyolalarnın beherine 16 lira 

bedel tahmin olunmuştur. İstekliler 2490 N. h kanunda 
yazılı vesika ve 60 lirahk ilk teminat makbuz veya mek. 
tubile beraber (bir gün evveline kadar ilk teminatın yatı
rılması daha muvafık olacağı) 19· 10-936 pazartesi günü 
saat 14 de daimi encümende bulunmalıdır. (8) 298 

• • • 
Düşkünler evi için lizım olan kundura malzemesi açık 

eksiltmede talibi çıkmadığından pazarlıta konulmuştur. 
Şartnamesi ve malzeme listeıi levazım mldlrliijtlnde g6-
rülebilir. Bu malzemenin hepsine 1090 lira fiat tahmin o
lunmuştur. istekliler 2490 N.lı kanunda yazılı vesika ve 
82 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
(bir gün evveline kad~r ilk teminatın yabrılmaaı daha 
muvafık olacağı) 19-10·936 pazartesi giiall saat 14 de 
daimi encümende bulunmalıdırlar. (D) 300 

• • ılı 

Temizlik işleri için alınacak 800 kilo sabunlu k6sele 
300 kilo şaplı kösele ve 200 kilo vaketa yapılan açık 
eksiltme de talip çıkmadığından pazarlığa konulmuıtur. 
Şartnamesi Levazım müdürlUğiinde görülebilir bunların 
hepıine 2150 lira fiat tahmin olunmuşlür. istekliler 2490 
N. lı kanunda yazılı vesika ve 161 lira 25 kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber (Bir gün evve· 
line kadar ilk teminatın yatırılması daha muvafık olacağı) 
19-10-936 pazartesi f6nü saat 14 de daimi encümende 
bulunmalıdırlar. (8) 297 

-1 ngiliz Ticaret ve Tediye Anlaşması -26 -

(iktisad Vekaleti müaaadesile). 

Sayfa 3 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: -
187.66 lira keşif bedeJli Maltepe barut deposunda 

yeni inşa olunan tecrit deposu etrafına yapılacak toprak 
siperler işi, pazarlıkla eksiltmeye konulm-:.ıştur. 

2- Eksiltme 5· I 0·936 tarihine raslayan pazartesi günü 
saat 15 de Kabataşta inhisarlar Levazım ve mubayaat Şu
besindeki alım komisyonunda yapılacağından isteklilerin 
tayin olunan gün ve saatte yüzde 7 ,5 güvenme parasile bir
likte sözü geçen komisyona e:elmeleri. ( 1405) 269 3-3 

* ılı • 

1 - Şartname ve keşifnamesi mucibince 2001 lira 
48 kuruş keıif Bedelli Maltepe tütün Enstitüsünde yapı
lacak 375 metre tülündeki yolun inşaatı pazarlık suretile 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 14-10·936 tarihine raslıyan Çarşamba 
ğünü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mübabaat Şube· 
sinOeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - lsteklileı·in plin ve şartnamesini görmek üzere 
hergün ve pazarlık için de tayin olunan güu ve saatte 
yilzde 7,5 gllvenme para1ariyle birlikte yukarıda ismi ge• 
çen komisyona müracaatları. ( 1694) 292 2 4 

f ratelli s p E 8 CD i ıtalyan Seyahat Kumpaıyası 
Galata Gümrükleri kar,111nda 

Hürdaverdirar Han. 
Telefon: 4479'l 

Amsterdam - Kompani Roıal 
Neerlandez dö Na\rigaıyon a 
vapar Aavera, Rotterdam, A
msterdam ve Hamburg için ya· 
landa hveket. 

MEROPE vapuru 
tahmil 

CERES 15-lci Te,.-936 vapuru 
tahmil. 

Nerlandez kompanyaaının 
nehri vapurları limanlar i ;in 
buausi ve seri ıeferler. 

Bitün limanlar için Neer-
1 andez Kumpanyuı ile anlatıl· 
mak ıuretile bütln dünya li
manları için dojru korıtimen

tolar veril\r. 

iTHALAT SERViSi 
Amsterdamdan beklenilen 

vapurlar. 
CF.RES vapuru 3-10-936 
MEROPE yapu u 5-10-9.16 
POSElDON vapuru 30· 10-936 

Dünya seyahat tetkilita 
Gatürü seyahat 

Otellerde oda tutulmaıı 
Deııiz yolu biletleri 
Hava yolu ,. 
Demiryollar• ,, 
Bagajların sigortuı . 

İtalyan demir yollarında 
yüzde 50 tenzilat 

Galata Giimrlkleri kartı•ında 
Hudaverdigar han 

Telefon : 44792 
da FRATELLI SPERCO 
nezdinde C. l. T. ye müra 

caıt olunur. 

Nippon Yusen Kaisha 
JAPON VAPUR KUMPANYSI 
Yakohama, Kobe, Sinıapur, 

Colombo, Süveyif, Port-Said, 
Beyrut ve l•tanbul limanları 

arasında dotru seferler: 
Pire, Marsilya, Liverpool ve 

Glaıkov. 

(doıtru ve aktarmaıız) 
UMA MARU 18-11 936 
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704 Sanaiyia mahsus müatahsal madeni boyalar 

( Dünkü nüıbadan devam ) 

raktan ve ataçtan etya imalinde kullanı
lan sair makinalar ve aksamı (kurulmuı, 
kurulmamıt) (iktııad Vekaleti müsaadeıile). 
Dik~ makinaları, elbiıe, ıapka, ayakkabı 
ve saireyi dikmete mahna, örgG itleme 
ve tül makinaları ve bunların makina ak
samı ve yedek parçaları (itneleri müstes· 
nadır) (elektrikli olanlar dahil (lkbıad Ve
kileti müaaadeaile) 

6661 Bilyalı yataklar (rulman) bilyab ve maka
ralı veya muarab her nevi. 

706 Uzvi, suni boyalar (kömür katranı yatın
dan müstahsal): anilinler' alizarinler, auni 
çividler ve tasfiye edilmit tabii çividler 
(her tekilde ve zikredilmiyen sairleıi. 

Tipoıraiya, litorrafya, mGcellid hurufat 
dizme ve deikme makinaları ve matbaa
cıhta mahsuı sair makinalar ve bunların 
abamı (lktiaac Vekileti mOaaadeıile) 
Dikit ve yazı makinalarına aid masa, tab
la, kapak ve ay•klan. 
Her nevi ziraat makinalar ve ziraata miis· 
tamel alit ve edevat ve bunlann akaamı 
(Ziraat Vekileti mGsa•de•ile). 
Her nevi tulumbalar ve aluamı mayiat, 
pz, bava ve nire için. 
Detirmen makinaları, hamur, makarna, 
teker, •ucuk, veaair mek6labn imal ve 
ibarına mahau• makinalar, buz makinaları, 
titeleri yıkayan ye 5tfitcü makinalar, ütO 
ınakinaları, çamaıır yıkama makinalan ve 
tarifede zikrolunmıyau •air bilcGmle ma
kine ve aksamı (kurulmuı ve kurulmamıt) 

666 2 Makinaların veya cihazların mihaniki ak
samı, demirden, çelikten ·nsair adi ma
denlerden (•air maclenlerle müretteb olsun 1 

o~mas~n) a~ifenin baıka yerlerınde iıimle
rıle zıkredalmemiş olanlar, beher parça-
ıının ttırlıtı (İktiaad Veklleti mO.aadeaile) 

* A, B, C, D. 15 kilodan ziyade. 
E., F. 15 (hariç) kilodaaı az. 

657 A 1 Binek otomobilleri (sıkleti 900 kiloya ka-

679 
dar~. / 
Veloıipet (kaç tekerlekli olurıa olsun) 

oyuncak veloıipetler hariç ve poıta paketi 
ve ıaire tatımata mahıuı veloaipetler 
dahildir. 

* 694 C 2 Toz halinde antra•it ldknlrG (on milimet-
reden fazla olanlar parça •ayılır) (lktiaad 

697 
Vekileti mlaaadesile) 
TGrk kırmızı yatı ve sGlfooleatlar' sillfo 
rezinatlar, madeni yatlarla mGttabzar ol-
sun olmum. 

702 D Pru•ya mavi•i ve emsalı ferro ıiyanik 

703 A 
7().1 B 
703 D 

boyalar ve utrumlar her nevi. 
Matbaa mGrekkebi (her neft)• 
Yazı mGrekkebi. 
lıtampa boyası, yan maklnuı .-ıdi, çini 
mtrekkebi, ve em•ali mGrekkebler. 

1CYT Anilin tuzu, fenol, ve naftol mürekkebab 
(boyacılıkta kullanılan uzvi müstahzar bo
yacılıkta kullanılan uzvi mGatahzar boya 
bazları). 

709 B v~rnik (bronzlu, alüminyumlu ve boyab
lardan maadası). 

710 H Karbonat, bikarbonat, klorür, klorat, kos
tik, (hidrik) bilkimya saf permanıanat, 

sulfat, silikat ve baıka yerlerde zikrolun
mıyan · potaıyum emlihı. 

711 H Adi su tik. 
711 V Karbon at, asetat, bOrat, biborat, 

(boraks), at, klorat, klorür, ko•· 
tik •af, sG t, biiülfat (aeldeılober), 
sOlfit, biaü llfit, bipo-aülfit, nitrit, 
ıaf klorür m ve tarifenin batk a 
yerlerinde zi iyaualr sodyum emllhı. 

712 A Amonyak m , lrlöt amonyum. 
725 H SOlfat (ıa1n saf) ve sair bakır emlabı. 
754 T Banzoik, bütirik, brom idrik, ıaliailik, ıit-

rik tıartirik hamızları. 
757 B Amonyak, potu, ıud ve ıair ıaplar 

• 760 Fare, pire ve emıali hapı:at itilihna mab 
ıuı her nevi mGatahzarat (tıos, macun, a 
yi ve aair tekillerde) (Sıhhat ve içtimai. 
Muavenet Vekileti 11,10.aadesile ). 
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A) Adjudications au Rabais 
-1-

il pital de Ojerahpacha. Prix est. 
495, caut. prov. 37, 13 L. Adj. dt" 

1 
gri· a gre. Com. Permanente de 

_ _ la Municipalite d'lstanbul, mardi 
Construction - Reparation ı 6-10·936 a. 14 h. Calı. des clı. au 

Travaux Publics,Materiel de Burt>:ıu de la Commission. 
-3-

Construction Cartographie 

Conshuction d'un mur de 
ıoulevement, rue Devriye iı. 

Moda. Prix est. 2539,81, caut. 
prov. t 90,50 L. Adj. ouverte. 
Conı. Permanente de la Munici
palitc d'lstanbul. lundi 19-10-936 
a 14 h. Cah. des eh. a la Direc· 
tion de l'Economat. 

Reparation au Depôt de ma
teriel d'aviation a Ankara. Prix 
est. 311,58 L. Adj. de grt'· a gre. 
Coın. d' Achat du Ministere de la 
Defense Nationale a Ankara, lun
di 5-10-936 iı 11 h. 

* * • 
L'adj. relative a la fourniture 

de 62000 litre de motorine a la 
Munic·ipalite d'lııtanbul a ete re· 
mise, faute de soumİHİonnaire, au 
5-t0-<J:l6, lundi iı 14 lı. (Adj. ou
verte). 

2-

Produits Chimiques et 1 
Pbarmaceutiques - lnstru-
ments Sanitaires-Four- 1 

niture pour Hôpitaux 

Medicaments - 54 lots pour l' Hiı· 

- 2H -

Habillement - Lingerie 

Chaussures ete. 

Tablier en cuir 206 pieces, 
pour lcs ouvriers des Abattoirs 
de Karaaghatch. Prix est. 412, 
eaut. prov. 30,90 L. Adj. ouver· 
te. Com. Permanente de la Mu
nicipalite d'lstanbul, lundi 19-10-
936 a 14 h. Cah. des eh. a la rn
rection de l'Eeonomat. 

Etoffe bleu pour habit d'hi
ver 6500 metres. Prix eııt. 17875, 
caul. prov. 1340,06 L. Adj. ııous 
pli cachete. Com. d' Achat du Mi
nistere de la Def ense Nationale a 
Ankara, mercredi 21-10-936 iı 11 
h. Cah. des eh. et echantillon a 
la Commission. 

Chemises 1680 pieces, pour 
les etudiants de l'Ecole Militaire 
dt" Medecine. Prix est. 2688, caut. 
prov. 201,60 L. Adj. ouverte. 
Com. d' Aehat de l'lntendance Mi· 
litaire d'lstanbul a Tophane, jeu-

SAMEDI 

<li 8-10-936 iı 14 lı. 30. Calı. de.s 
clı. et c·C'lıantillon a la Commiıı· 
sion. 

- 4-

Ameublement Mobili er 
pour Habitation et Bu

reaux Tapisserie- Lino· 
leum, Tapis ete. 

50 Lits pour l'Hôpital des Ma
ladies VPneriennes d'lstanbul. Prix 
est. 16 L. ehaeun. Caut. prov. 
60 L. Adj. ouverte. Com. Per
manente de la MunicipalitP d'ls· 
tanbul, lundi 19-10-936 a 14 h. 
Cah. des eh. a la Direclion de 
l'E~onomat. 

5 -

lnstallation et Materiel 

d'Electricite, de Gaz, 

de Chauffage Central 

lnstallation de ch'tuffage cen· 
tral dans le baliment de la Di
rection des Sapeurs-Pompiers. 
Prix est. 1937, eaut. prov. 146 
L Adj . ouverte. Com. Permanen· 
te de la Municipalite d'lstanbul, 
lundi 19-10-936 iı 14 h. Cah. des 
eh. a la Direction de l'Economat. 

-6 

Machines, Moteurs, Acces· 

soıres et Huiles pour 

Machine 

Scies, fraises ete. - Prix est. 
34400, caut. prov. 2580 L. Adj. 
sous pli caehete. Com. d' Achat 
de la Direction Gı~nı•rale dt>s Fa· 
briques Militııircs a Ankara jeudi 
19-11-936 a 15 h. Cah. d~s eh. 
a la dite Commission, moyennant 
72P. • (M) 

Appareils telegraphiques por
tatifa picct"s 22. 

Appareils telegraphiques, fi· 
xes pieces 25. 

Pieces de rechange 10 lots. 
Prix esi. 11594,90, caut. prov. 
869,6'2 L. Adj. sous pli eachel~. 

- 29 -

782 Lanolin, gliserin, kazein. gramdan fiOO grama kadar. 

* 815 B Gazidrofil vesaire tıbbi gazlar ( iyodlular 
hariçtir) (Sıhhat ve İçtimai Muaver~et Ve· 
kileli müsaadesile) 
Tarifede gayrı mezkur serom ve aşılar, 
ecsamı kimyeviye, eczayı tıbbiye ve müı
tahzaralı tıbbiye ve kimyeviyei sınaiye: 

A. Ecsamı kimyeviye ve eczayi tıbbiye. 
"' B. Müstahzaratı tıbbiye ve seromlar ve 

a,ılar (Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaleti müaaadeıile) 

107 Ari'i kimilen pamuk yün mensucat: 

A . Metre murabbaının sıkleti 200 
grama le adar 

B. Metre murabbaının sıkleti 
gramdan 600 grama kadar 

201 

C. Metre murabbaının sıkleti fj()O 

gram ve ondan yukarı 

125A2 Safi ipek ve suni ipeğin gayrı me
vaddı lifiye ile mahlüt yün dokuma 
kum.ı• veya keçeden şapka veaair 
başlıklar (mevaddı saire ile müret-

Administration Gen~rale clea Clıe
mins de Fer de l'Etat a Ankara, 
lıın<li 16-11-936 a 15 lı. 30. Calı. 
des clı. grat. :ı l'Eeonomat a An
kara et au Serviee <lcs Livraisons 
et des Exp~ ditionı a Haydar· 
pacha. (M) 

-7 -

Sellerie - Harnacherie 

et Accessoires 

• • • 
L'adj. relative a la fourniture 

de 800 kilos de euir savonneux, 
de 300 kilos de cuir iı. l'alun et 
de 200 kilo de vadıette se fera, 
de grc a gre, l~ lundi 19-10 936 
it 14 h. Par devant la Com. Per
manente de la Munieipalitc d'ls
tanbul. 

8-

Combustible, Charbons, 

Carburant. (Benzine, ete. 

Charbou crible 340 tonnes. 
Prix est. 4760, caut. prov. 357 L. 

Charbon tout-venant 200 ton
nes. Prix est. 2200, caut. prov. 
165 L. (Pour I' Asile des Pau
vres). Adj. ouverte et scparement. 
Com. Permanente de la Munici· 
palite d'lstanbul, lunui 19-10-936 
a 14 h. Cah. des eh. a la Oirec
tion de l'Eeonomat. 

Huile Diezel 2 tonnes. Prix 
e-st. 680, caut. prov. 51 L. Nou
velle adi. ouverte, le contrat avec 
l'entrepreneur ayant t~tr rı•silie, a 
la suite de la non eoneordanee 
des marchandises livres avec les 
cah. des eh. Com. d' Achat de la 
Direction Generale de Sauvetage 
a Galata, Merkez Rihtim Han, 
vendredi 16-10-936 a 15 h. Cah. 
des eh. a la dite Commission. 

Coke 337 ,650 kilos, pour les 
besoins annuels des Departements 
et des Etablissements rattaches a 

la Comptabilite Speciale 
yet d'lzmir. Adj. sous 
tt'·. Com. Permanenle. 
d'lzmir, jeudi 15-11 -9 
Cah. des eh. au Buread 
cettes de la Direction dd la 
tement en question, et 
reetion de la Comptabıh 
Municipalite d'latanbul· 

Anthracite ~ t20 ( 
toire) ~ı 170 (facultative) prlJ 
pour chauff age eentral. 
5100, eaut. prov. 383 L 
sous pli eachete. coın· il 

sicgaant iı. la Comptabilıt 
Cour de Compte a Ankar' 
eredi 21-10-936 a 11 h. C• 
eh. grat. a la dite Oırect -

Charbon Cardiff ıoOO 0 

Prix est . 11500, eaut. pro" 
Mazot 600 iı. 700 tonoel 

est. 12000, caut. proV 
Adj. de gre a gre et seP11 

Com. Centrale des Achat• 
times du Ministere de la ~ 
Natlonale a Ankara, ııa 
7-10-936, respectivem"nt 
et :ı 14 lı. Calı . deı 

Commission. 

9-

Divers 

Reparation du Mot 
"Kavak.. Prix est. J95 
prov. 146.50 L. Adj. 
Com d' Aehat de l' Adın. 
re du Littoral du Port d' 
rue Karamoustafapaelıa a 
vendredi 16-10-936 a 14 

des eh. gr at. a l'Econoınat 
te Administration. 

* • * 
L'adj. relative a la f~-· 

de cordonnerie pour l' !"' J 

Pauvres se fera de gr ; 
lundi 19-10-936 a 14 h. 

1 

vanl la Com. Permanenl 
Municipalit{• d'lstanbul. 

- JO 

C. Metre murabaının sıkleti yüz elli 
(dahil) gramdan (200) grama ka-
du ~an ~ 

2 

2 

D. Metre murabaının sıkleti yüz (da
hilı ıramdan ( 150) grama kadar 
~an ~ 

E. Metre murabaının sıkleti 70 (da · 
bildir) gramdan (1001 grama ka· 
dar olan 40 

F. Metre murabaının sıkleti 70 
gramdan aşağı olan 40 

379 2 Top halinde boyalı pamuklu men· Müstahzaratı kimyeviyei sınaiye, triklo
retilen. 
Sair çocuk oyuncakları (Noel ağacına mah
sus olanlar da dahildir). 

teb veya gayrı müretteb) erkek için) 
238 A Toz halinde hardal 

400 Kg. 
2 

•ucat metre murabaının sıkleti: 
c. 150. (dahil) anından 200 grama 

B. Adi meadinden. 
C. Kauçuktan, sellüloitten, deriden ve· 

sair gayrı mezkur adi mevaddan. 
1 

861 Tarifede temsil olunmayan etya. 
iKiNCİ LiSTE 

Türk 
Tarife No. 

106 
E,ya 

Safi yünden mamul bafka yerde zik
roluamıy•n mensucat (örme kumaf
lar da dahildir) (mevaddı saire ile 
nıüretteb olsun olmasın): 

A Metre murabbaının sıkleti 200 
grama kadar. 

B Metre murabbaının ııkleti 201 

ı 
Senelik 

Kontenjan 1 

(Metrik ton) 1 

3 

377 Ham (kaaarsız), boyaeız, basma ha· 
linde olmayan mensucat: 

C. Metre murabbaının sıkleti yüz 
elli (dahil) gramdan (200 grama 
kadar olan 

D. Metre murabbaının sılrleti yüz 
elli (dahil) gramdan ( 150) kadar 
olan 

E. Metre Murabbaanın sıkleti 70 
(dahildir) gramdan 100) grama 

kadar olan 
F. Metre murabbaınan ııkleti 70 

1rraaadan aşatı olan 
378 Beyallatıha" (kuarh), boyuız buma 

hahnde olmayan menaucat· 

20 

20 

20 

20 

kadar olan 20 
D. 100 (dahil) gramdan 150 grama 

kadar olan · 20 
E. 70 (dahil) gramdan 100 grama 

kadar olan 20 
F. 70 gramdan &fağı alan 20 

i
l 379 2 İpliği boyalı, yollu ve kareli pamuk

lu mensucat metre murabaınan sık· 

1 

leti: 
C. 150 tdahil) rramdan 200 ıırama 

kadar olan 2" 
O. 100 (dahil) gramdan 150 grama 

kadar olan 2" 

(Devamı var) 


