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İÇİNDEKİLER: 

a) Münakasalar 

Kanunlar, Kararnameler Ticaret M uhadeleri 
Piyasa Haberleri 

Erzak, Z<:hire, Et, Sebze v. s. 
inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 
llaçlar, Klinik ve ispençiyari alc1t. Hastane levazımı 

Kereste • Tahta v. s. 

Nakliyat Boşaltma - yükletme v. s. 
Müteferrik 

b) Müzayedeler 

1 Müteferrik: 
2 Emlak 

. 
IYASA HABERLERİ 

Tesçil edilen ihracatçılar 

İhrncatın murakabesi hakkın
daki 3018 numaralı kanun mu
cibince ıhracat tüccarlarının 
tesçilı ve vesika tevzii işi ta· 
mamlanmıştır. İstanbuldan Ti
caret Odasına 270 tücca't ibra· 
catçı olarak miiracaat etmiş ve 
Odaca yapılan tetkikat netice· 
sinde bunların gösterdikleri 
malları ihrac ettikleri ve 19..'.\5• 
senesinden evvel de ihracat iş
lerile uğraştıkları görülerek 
kendilerine i cab eden vesika 
verilmiştir. Şu vaziyete göre, 
İstanbulda eski ithalatçı olarak 
270 şahıs ve firma vardır. 

Yaş meyva ihracatı 

Yaş meyv:ı ihrac mevsiminin 
başlaması üzerine hazırlıklar 
başlamıştır. 

Son hafta içinde 5,.30-6 kuruş· 
tan Filistine ve Mısıra Elma 
satılmıştır. Almanyamn istedi· 
ği elmalar piyasaya gelmediği 
için henüz ihracat yapılama

maktadır. 

Dörtyol portakalları piyasaya 
bu hafta gelmiş ve 80 lik san
dıklar 220 kuruştan satılmıştır. 
Gelen malumata göre, Gazi 

Ayntebden B:ısra yolile Hindis
tan:ı fıstık ilırac edilmektedir. 
Fıstık Hatları 70-75 kuruştur. 

Yağ Antrepoları Islah 
Edilecek 

Gümrük İdaresine ait şehri
mizde bulun.rn yağ anlrepola 
rının ısliiht için gümrük baş 
müdürlüğü tarafından hazırlan 

makta olan proje ikm>ıl edil· 
ınek üzeredir. 
Gümrük İdaresi, proje ıçın 
şehrimizde bulunan tanınmış 

yağ tüccarlarının mütalf:alarını 

da toplanmıştır. Proje bır haf
taya kadar Vekalete gönderi· 
lecektir. 

Yapı ustaları imtihan edile· 
cek 

Belediye, şehirin yapı işlerin 
de çalışan kalfa, uı.ta YC amele 
gibi işçileri imtihana tabi tut
mıya karar vermiştir· Yapıla· 
cak imtihanda muvaffak olan· 
!:ıra t hliyetname verilecek ve 
ehliyetnamesi olmıyanlar yapı 

işlerinde çalıştırılmıyacaklardır. 
İmtihan yeni yapı talimatna

mesi meriyet mevkiine girdik
ten sonra yapılacaktır. 

Kanunlar. Kararnameler, Ticaret muhadeltr 

Genel ithalat Rejimi 

(21-l l-936 tarih ve 3465 N. lu sayılı resmi gazeledenl 
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.GAZETESİ 
Hergiin çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

CUMAR.IESİ 

a) MÜ N A K A S A L A R 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

İstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 

idareleri İstanbul Leva.ıım amirliğine bağlı müesseseler için 
50 ton nohut 14-12 936 pazartesi günü saat 14 de Tophanede sa-

' tınalma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tah
min bedeli 6250 liradır. İlk teminatı 468 lira 75 kuruştur. Şart· 
name ve oümunesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni 
vesikalarile teldif mektublarını ihale s atinden bir saat evvel ko
misyona vermeleri 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

1- Ankara garnizonu kıtaat ve müessesatının ihtiyacı için 
25000 kilo kırmıı.ı mercimeğin 12 birinci kanun 1936 cumartesi 
günü saat 1 lcle levazım amirliği satınalma komisyonunda açık 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2-- Mercimeğin tutaıı 3750 lira olup muvakkat teminatı 281 
lira 25 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda parasız görülür 

3- İsteklilerin kanunun 2 ve 3üncü maddelerinde vesika ve 
teminat makbuzları ile belli gün ve saatte komisyona müracaat-

ları. 
... 

* * 
Kapalı zarfla eksiltmeye konulan 102000 kilo pirince teklif 

edilen fiat pahalı görüldüğünden bir ay zarfında paznrlıkla alı
nacaktır. ilk pazarlığı 30-11-936 pazartesi günü saat 15te Anka
rada Levazım Amirliği Satınalma Komisyonurıda yapılacaktır. Pi· 
rincin tutarı 20400 lira olup ilk teminatı 1530 liradır. İsteklilerin 

Gazi Köprüsü İnşaatı İki 
Senede Bitecek 

Müteahhide bir sene evvel i
hale edilen Gazi köprüsü inşa
atının mukavele icabı 3 sene 
de ikmali lazımdır. Henüz te· 
mel inşaatı başlamamakla be
raber bu iş 2 senede bitirile
cektir. 

Köprü 1.5 k~sur milyon li
raya ihale edilmiş olmakla be
raber bazı ilavei inşaat olacak 
ve köprü başlarında büyük is
timlaklar yapılacaktır. Bu iş 3 
senede bitirileceği ve bu ,J se
ne zarfında da Gazi köprüsü 

hasılatının toplanmasına devam 
edileceği için mevcut para, ya
pılacak bütün işlere kifayet e· 
debilecektir. 

408 Halı ihracı mukabilinde 
412 A I, B 1. 
419 Halı ihracı mukabilinde 
469 B Alüminli ''siman fondü" • 

472 

magnezyumlu çimentolar· 
dan maadası 

524 A3 Yalnız kangal halinde 
olanlar. 

İnşaat talimatnamesi hazır· 
landı 

İstanbuldaki inşaat işlerine 
ait hazırlanan talimatname son 
şeklini almıştır. Yakında şehir 
Meclisine verilecektir. Talimat-

name inşaat işlerıle meşgul o· 
lan sınıf erbabını alakadar e
d•yor. Bu itibarla, Şehir mec
lisi tarafından ta dik edilince 
Dahiliye ve Nafıa Vekaletlerine 
gönderilecektir. 

Belediye mezbı-ıhaları ka
zanç vergisi vermiyecek 

Belediy t!ler tarafından işleti
len mezbahalardan kazanç 
vergisi &lınmay:ıcağı lamimen 
tebliğ edilmiştir. 

695 A. 
703 V Ağaçlı, ağaçsız bilumum 

siyah yazan grafit kur
şun kalemlerle her renk 
kopya veya kopyatif ol· 
mıyan kun;un kalemler. 

745 A Sıhhi ihtiyaç için olanlar· 
dan maadası. 

756 C Yalnız asid karbonik. 
Alelümum fabrika ve 

İDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İdarehanemizde gönişülur 

Telegr.: İst. MÜNAKASA 
Telefon : 42425 

Posta kutusu N. 1261 
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kanunun 2 ve 3üncü maddelerindeki vesika ve teminat makbuz· 
larile belli gün ve saatte yuk:ırdaki Komisyona müracaatlara. 

Erzurum Askeri Satınalma Komisyonundan: 

20000 kilo sade yağı kapalı zarfla münakasay:ı konulmuştut. 
Tahmin bedeli 13000 liradır. İlk teminatı H75 !iradı:-. 12-12-936 
cumartesi günü saat l lde ihalesi yapılacaktır. Şartnameyi görmek 
üzere hergün münakasaya iştirak için de muayyen gün ve saat
ten bir saat evvel teklif mektublarını Erzurıımda Askeri Satınal· 
ana Komisyonuna vermiş veya posta ile gönder•niş bulunmaları. 

Selimiye Askeri Satınalma Komisyonundan; 

1 - Tümenin senelik ihtiyacı için 33000 ner kilo kuru fasulya 
nohud, bulgur ile 39000 kilo pirınc alınacaktır. 

Bedelleri: Fasulyanın 4867 lira 50 kuruş, nohudun 3778 lira 
50 kuruş, bulgurun 4867 lira 50 kuruş ve pirincin de 9067 lira 
50 kuruştur. 

2- Şartnamelerle nümuneler hergün SelimiyeJe satınalma 

komisyonunda görülebilir. 
3 Nohut, bulgur, kuru fasulya eksiltmesi 14-12-936 pazarle· 

si günü saat 11 de. 
Pirincin de ayni günlemeçte saat 15 de Selimiyede satınalma 

komisyonunda yapılacaktır. · 
4 Bulgur, nohud ve kuru fasulya açık eksiltme suretile pi· 

rincin ise kapalı zarf usulile alınacaktır. 
5 İlk teminatlcr: Nohudun 28.3 lira 3 kuruş, bulgurun 355 

lira İ kuruş, kuru fasulyar.ın 355 lira 7 kuruştvr. 
Pirincin ise 680 lira 7 kuruştur. 
6- Bulgur, nohud, kuru fasulyaoın eksiltmesine talih olacak

ların teminatlarının vaktinden evvel yatırarak i tenen resmi ve 
saiki beraberinde getirmeleri meşruttur. 

7- Pirince iştirak edecekler teklif mektublarını saat 14 e 
kadar satınalma komisyonuna vermiş olmaları şarttır. Busaatten 
sonra mektub alınmaz. 

Talihler ilitenen kanuni vesaiki teminatın konduğu zrsrf içeri· 
sine koyacaklardır. 

A !manyaya canlı havan 
ihracı 

Bertin Ticaret Odamız, ala
kadar ithal daireleri nezdinde 
Almanyaya Türkiyeden canlı 

hayv:ın ithali hususundl\ teşeb· 
büslerde bulunmuştur. Bu te· 
şebbüsler müıbet netice ver
miştir. Yalnız Alman makama· 
h ithal edilecek hayvanların 
tam bir sağlık ve sıhhat ıçın· 

de olması şartını koymuştur. 

Şimdi Alman hayvan sağlık 
zabıtası ithal edilecek hayv:ın

larna aranacak vasıfları tetkik 
ve tesbit etmektedir. 

1 650 
6ti4 

760 

Çırçır makinaları ve top

larından maadası. 

Yalnız ziraalte kullanı. 

lanlar. 

Sıhhat Vekilliği 

23 c. 

listesi 

234 D. 

Fındık fiatarı 

Son günlerden ispanyanın 
F ransaya fındık ihracına baş· 

ladığı ve fiatların düşürüldüğü 

şeklinde bir rivayet ortaya çık· 
mıştır. Bu rıvayet üzerine bizim 
fmdık fiatlarında 5-6 kuruşluk 

tenezzül ve ayni zamanda kısa 
bir tereddüt hasıl olmuştur. 

Fakat Türkofis tarafından ya· 
pılan tetkikat, İspanya hükume
tinin Fransadan zahire alma
sına mukabil bir miktar fındık 
verdiğini meydana koymuştur. 

Bunun üzerine fiatlar gene nor· 
mal seviyeye çıkmıştır. 

Milli Müdafaa Vekilliği 
listesi 

640 
641 
b78 

Maliye Vekilliği listesi 
352 

B. lMeyan balı hariç) 

253 den 255e kndar (2fi5 dahil) 
257 
303 

529 A lç kutru 14 santimetre
den aşağı ve aynı zaman
da et kalınlığı 6 milimel
recien az olan borular 

matbaaların tesisatlarm- , 631 Ziraatte kullanılanlardan 

- Yeniden tesis ve tevsi o
lunacak sınai müesseselerle iş

letme müesseseleri tarafından 

celbedilecek tesisat ve makina
lar, 

805 
810 
812 B, C, D, H, V. 
813 
815 
816 
817· 821 (dahil) 
824-852 (dahil 
85:1 A. 
858 A. (Yalnız çıplakları) 
859 
861 

Genel ldhal Rejimi 

bağlı Kararnamesine 

"V,, Listeleri 
Mülahazat 

Cümrük ve İnhisarlar 
Vekilliği Listesi 

214 elen 220ye kadar (220 dahil) 

33H 
340 
476 c. 
6.lO 
635 
637 den 039a kadar (639 dahil) 
&ı2 den 647e kadar (647 dahil) 

İktısad Vekilliği Listesi 
l l·t Halı ihracı mukabilinde 

138 " " " 
178 Ziraat Vekilliğinin de 

izini alınmak suretile. 
188 Yalnız tıisir fabrikaları 

için kopra. 

203 
208 A. 
276 C, D. 
328 A. 
357 
366 dan 370e kadar (370 dahil) 
379 Yalnız mensucat fabrika-

ları için dekatir bezi. 
389 Yalnız tisir ve filtre bezi 

529 B İç kutru 9,5 (dahil) mili· 
metreden 76,25 (dahil) mi
iimetreye kadar olan di
kişli veya kaynaklt bo· 
rular. 

656 Kağıt kesme makinalar· 
dan mandası. 

657 2 5155 sayılı kararname 
hükümleri dahilinde. 

658 KL listesinde yazılı olan· 
lardan m:ıad:ısı. 

659 
660 Dikiş 

mandası. 

mnkinalarından 

664 Yalnız çırçır makinaları 

ve topları. 
665 Yalnız kompresörler. 
666 KL listesinde yazılı olan

lardan maadası. 
666 2 C, D. 
694 B, C 2. 

da kullanılan kumaş, 

bez, fanila Ye keçeler. 

Ziraat Vekilliği listesi 
1 den 16 ya kadar ( l 6 dahil) 

71 c. 
151 den 155 e kadar ( 155 da· 

157 
l58 
197 
198 
223 

256 
1 258 

bil) 
Yalnız tohumluk 

" " ,, 
" 

" ,, 
Bu numaraya giren mad-
delerden pancar tohum· 
!arının idhal müsaadesi 
yalnız Ziraat Vekilliği 
müessesatile şeker fabri· 
kalarınn verilir. 

1 

259 
364 A. 
622 

1 

6..=\ 1 Yalnız ziraatte kullanı-
lanlar 

maadası 
745 A Yalnız sıhhi ihtiyaç için 

olanlar 
760 Ziraatte kullanılanlardan 

maadası 

769 
783 
803 
806 
807 
sos 
809 
811 
814 
822 
823 
853 B. 
854 

Yaralıların ilk tedavisine 
mahsus olan harp pake· 

ti namı altındaki sargılar 

Denikotizan aletlerı ve 
mayıler 

-Müessesat veya ticaretha 
nelerin bila bedel teşhir veya 
tevzi edecekleri reklam mahi· 
yetinde olan eşya ile hariçteki L 

müesseseleri alakadar eden şe 
hir, panayır reklamları gibi 
matbualar ve cemaatlere, ha 
yır ve spor cemiyetlerine ve u• 
mumi rnüessesata teberru su· 
rctile gf'len eşya, 

-Madenleri istihsal veya is 
tihraç için hariçten getirilecek 
mevad, 

-Merkezleri dişarda olup ta 
Türkiyedeki muamelelerı, şube
leri veya umumi vekilleri tara 
fından tevdir olunan müesse
selerin dahili muamelatta kul
landıkları ve yeknesak olması 

zaruri çek ve karneler gibı le
vazım iJe seyyahat acenteleri
nin mütekabilen satıfını taah· 
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Tanı· ırat·Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 
----

1 ~nkara İnh· t J> M"' d'' l" ~ ·· d - ç ısar ar •aş u ur ugun en: 
•id k •ıııc ... bıı} 
tar b"tffi t\'veli 2• asında süvarı kovuşunun tamir ve tadiline 
d 1 •ndeıı itibar )62 lira 6~ kuruş olan işin yapılması 21-11-936 
'2•çılc tkailtın en keşif, proje ve şartnameleri veçhile Çankırı· 

- 10 1 eye ko l MG • 2-936 t . nu muştur. 
l dGrlGtiiııde t '

1
'•hinde saat 15 te Çankır:dıı İnhi.;arlar Tuzla 

~.:_•tından nıü okp anacak münakasa komisyonunda ihalesi yapı-
f .. ı;de 7 5 na asaya . . l . ~ t" d l . • hesab"l ıştırak edecek erın o gun ve saa ın e 
•rıle birlikte Ç 1 

e 192 lira 20 kuruş teminatı ınuvakkate akça· 
nur. anlurı Tuzla Müdürlüğüne müracaatları ilan olu· 

ldırenı· . Tahlisiye Umum Müdürlüğünden; 
lla ııın Ru 1. . • • . • 
'- bedeli 513 l'ıne ıfenerındeki Radyofar mevkıı ıçın muham-

"-abbaı nıuht l~ra 91 kuruştan ibaret ve ceman 20,23 me~re 
~etin 40 1. e ıf doğrama işleri pazarlıkla ihale edilecektir. Is· 

1111' rııhyan ıra muvakkat teminatlarile bernber 3-12-936 tari-
4G111c:G katt TPtrşeınbe günü saat 14te Merkez Rıhtım hanında 

a ahı· · ıaıye Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonuna 

hüd ettikt . 
biletleri k erı nakil vaaıtaları 
·ı , •r•ılıt. d rı nıeıne'- 6111 a döv'ız ve " t•rtil . • 

letinin nı" e, lktisad Veka· 
"d uıaade ·ı 
1 bal olunu •ı e memlekete 

S r. 
ıhhat ve İçr • 

Vekilliği uınuın~ınaı Muavenet 
lu olup da V ~ sıhhate lüzum-
b lııt . ulunrnıyan esınde yazılı 
nı dd ınevad i . 4- .. 
'dba e hüküınler' çın uncu 
1 ıl ınüaaad . 1 dahilinde 

eaı vereb'l' l ır. 

Genel ldhat R .. · 
eıımı 

Kararnamesine bağh 
11 A listesi 24 ,, 

26 
42 
7iAB 106 , 
107 
109 
110 

277 B 
277 V Kitr~den rnaadası 
277 T Gom kopal, Gom styrax 

elemi, Kanada ba\zamı, 
Tolnel balzamı. Benzoe 
reçinesinden ma~das~ • 

309 Yalnız düz, adı, cılasız 
mukavva 

342 B m'l nın sıkleti 800 gram· 
dan yukarı olanlardan 
maadası 

377 c 4 
D4 
E 
F 

378 
379 1 A 2, .t 

B 

379 2 
379 3 

c 
D 
F 

400 (Yalnız lastik sünger) 
469 A. 

MÜNAKASA GAZETESİ 

müracaat etmeleri. Bu husustaki şartname sözü geçen Kmoiı;
yonda görülebilir. 

İstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 

• • * 

28 İkinci Teşrin 

Cerrahpaşa hastanesi ,. ' n Rontgen levazımı alınacaktır. 
Bak: İstanbul Belediyesi· fınlarına. 

Tophane Fırının keşfi mucibince tamirinin pazarlığı J-\2-H.~G 
perşembe günü saat 11,30 da Tophanede satınalma komisyonun
da yapılacaktır. Keşfi 137 lira f>O kuruştur. Teminatı 20 lira ti-t 
kuruştur. İsteklilerin belli saatle komisyona gelmeleri. 

5 ·Kereste, tahta ve saire 

Nafıa Vekaletinden: 

Van Su İşleri Etüt Heyeti Şefliğinden: 
l - Eksiltmeye konulan iş: Van şehri civarını sulıyacak Şam· 

ran sulama kanalının hafriyat ve imalatı sınaiye inşaatıdır. 
Bu işin keşif bedeli 35505 lira 74 kuruştur. 
2- Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A- Eksi ltıne şartnamesi 
B Mukavele projesi 
C Bayındırlık iş?eri genel şartnamesi 
D- Keşif cetveli ve projeler 
E Fenni .şartname 
F - Kum ve taş grafiği. 
İstiyenler bu şartname ve evrakı Yanda Nafıa Su İşl~ri Etül 

Heyeti Şefliğinden görebilirler. 
3 Eksiltme 27-11-936 dan 11-12-936 tarihine ınüsadif cuın ı 

günü sac.t 1.) te Yanda Su İşleri Etüt Heyeti Şefliği dairf'sinde 
müteşekkil komisyonda kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

4- Eksiltmeye girebilmek için i.rteklilerin 2652 lira B.\ kuruş 
mu vak~ at temi nal vermesi ve bu.1dan başka aşağıdaki vesikala

rı haiz olup getirınesi lazimdır: 
A Nafıa Vekaletinden alınmış ınüteahhidlik vesikası. 
B- Bu gibi inşaatı veya benzer:ni yaghğına dnir elıliy •l ve 

sikası. 
C- H36 yılına aid Ticaret Odası vesikası. 
5- Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddedl• yazılı saatten 

bir saat evveline kadar Yanda Su İşleri Etüt Heyeti Şefliği bi
nası içindeki arttırma ve eksiltme komisyonu Reisliğine makbuz 
mukabilinde verilecektir. Posta öle gönderilecek mektubların ni
hayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş ol.nası ve dış 
zarfların 'llÜhür mumile iyice kapatılmış olması şarttır. Postada 

olacak gecikmeler kabul edilmez. 

• 
* * 

Çatalcada Karasu köprüsü tamir edilecektir. Bak: İstanbul 
Belediyesi ilanlarına. 

• "' . 
Bozhane yolunda korkuluk dıvarlarının tamiri eksiltmeye ko· J 

nulmuştur. Bak: İstanbul Belediyesi İlanlarına. 

4-ilaçlar, Klinik ve İspençiyari alat: 

Gazi Antep İlbayhğından; 

Gazi Antep .>ağlık ve Sosyal Yardım Dircktörliiğü ıçın ,'\ ka· 

lemde yazılı 910.lira muhammen tutarlı fircngi ilacı açık. eksilt
me ile satın alın acaklır. Taliplerin listeyi g örmc1

: üzere lstanbul 
Sağlık Cirektörlüğüne müracaat eylemderi ve ihale günü olan 
3 12 936 tarihine kadar lönergelerile 70 liralık inançların Gazi 
Anlep İli Daimi Eecümenine göndermeleri ilan olunur. 

• 
* * 

Gazi Antep Merkez Memleket hastanesi ıçın alına<'ak 1 lH ka· 
lemde yazılı 2113 lira muhammen tutarı eczayı tıbbiye eksiltmesi 

3-12-936 gününe kadar uzatılmıştır. . 
Talihlerin liste ve şartbetiyi görmek üzere lstanbul Sağlık ve 

Sosyal Yardım Direktörlüğüne müracaat eylemeleri ve ihale günü 
olan 3-12 936 tarihine kdar teklif varakalarile 159 lira teminat· 
tarını G. Anteb İli Daimi Encümenine göndermeleri ilan olu· 

nur. 

688 B 
857 

Genel ldhal Rejimi 
Kararnamesine bağh 

18 
19 
20 
21 
22 

''M, Listesi , 

23 B (Yalnız toz süt) 

27 
28 

33 B. 
34 
35 
36 

() l 
65 
70 
72 A, B. 
75 A, B 

C (Resmi daireler tarafından 
getirilecek tayyare ben· 
zini süzmeye mahsus gü· 
deri hariç) 

78 (Suni köseleden maadası) 

79 
80 
81 
82 
83 
8-t 
85 
87 
88 
90 Sırım ve belediyeler ta-

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Tophane Eşya ve Techizat anbarı için ambalajlık 2500 a· 
det tahta ve 1500 adet latanın 21-12-936 pazartesi günü saat 14,JO 
da açlk eksiltmesi yapılacaktır, Tahmin bedeli 2290 liradır. İlk 
teın~natı 171 lira 7.) kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülebi· 
lir isteklilerin belli saatte kanuni vesikalaril- komisyona gel ı.ıe 
leri. 

6- Nakliyat: Boşaltma -Yükletme v .s 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 

Bursa İnhisarlar Başmüdürlüğü ambarından İstanbul İnhisar· 
lar idaresinin göstert"ceği anbarların iskelelerine kadar nakledi
lecek olan arlar ve eksilir bir milyon kilo idare malı yaprak 
tütünlerin şartnamesine göre 23· 11-936 gününden 15 gün müddet· 
le kısa eksiltıniye konulmuştur. 

İstekliler şartnameyi her i ı günü İstanbulda İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü İmalat Stok şubesinde, Bursadca Başmüdürlükte göre
bilirler. 

Bu e~siltme iğreti ihalesi 10-12 936 perşembe günü saat 14 te 
Bursa inhisarlar Başmüdürlüğünde toplanan Komisyonda yapıla

cağından isteklilerin tayin edilen gün ve saatte yüzde 7.5 iğreti 

teminat akçelerile müracaatleri ilan olunur. 

D. Demiryolları ve Limanları U. İdaresinden: 
Derince liman.na bir sene zarfında vurut edecek şartname ve 

mukavele projelerinde yazılı 12 türlü ameliye ile tahminen 
228,227,040 ten maden, 59-H ,281 ton kok kömürü ve 31871.352 ton 
maheme ve eşyanın tahmil ve tahliye işi 21-12-936 pazartesi gü· 
nü saat 15 de Haydarpaşada Gar binası dahilindeki 1 inci işlet

me komisyonu tarafından ve 22910 lira 25 kuruş tahmin bedeli 
üzerindı:!n kapalı zarfla ekailtmeye konmuştur. Bu işe girmek is

tiyenlerin 1718 lıra 27 kuruş m :J\'akkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve resmi gazetenin 7-5·H36 T. ve .i297 No . 
lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış 

vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar Haydarpaşada ko· 
misyon reisliğine vermeleri lazımdır . Teklif mektubunda 12 amel· 
yenin herbirine ton ve cins itibarile ayrı ayrı fiat gösterilecek ve 
şartname ile mukavele projesinin tamamen okunup kabul edildi
ğine dair meşruhat verilecektir. Bu işe ait şartnameler parasız 

olarak P.aydarpaşada komisyon kaleminde verilmektedir. 

-
7 -Müteferrik 

M. M. V Satınalma Komisyonundan: 

Tanesine biçilen ~deri 6 kuruş olan iki milyon tane değişik 

!enk ve numarada makara kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
ihalesi 12-1-937 sal_ı günü saat 11 dedir. şartnamesi () liraya ko· 
misyondan alınır. ilk teminat 7250 liradır. Eksiltmeye girecekler 
kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin· 
de yazılı belgelerle birlikte teklif mektublarını ihale saatinden 
bir saat evvel Ankarada M. M. V. ti satınalma komisyonuna 
vermeleri. 

* * • 
1- Seherine biçilen ederi 90 kuruş olan 10000 ilii. 15000 kar 

gözlüğü kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. -
2- İhalesi 12 son kanun 937 salı günü saat 15 dedir. 

115 A, 8. 
C. (Bebek imalinde kullanı

lan ve metre murabbaı 
sıkleti 100 grama kadar 
olan keçeden maaJası) 

D. 
11() 

117 
118 
119 (Sıhhi baldırlık ve kor· 

sadan maadası) 

129 A. 
134 
135 
142 
143 
144 (Varis çorapları, sıhhi 

korsalar ve süıpansuar· 

dan maadası) 

17t 
l 7fi 
176 
179 
180 
181 
182 
18-t 
185 
186 
18 ~ 

(Yalnı:ı Muz) 

(Kopradanmaadası) 

(Tohumluk hariç) 
(Tohumluk hariç) 

37 
38 
39 
40 

rafından itfaiye teşkilatı 
için getirtilecek demirle 
müretleb deri bel kemer· 
inden maadası) 

156 
157 
158 (Tohumluktan maadası) 

!59 " " 
160 

189 
191 
192 
193 
1 4 
195 
197 
198 
199 
2on 

161 
111 
113 
122 

474 D (Terzi sabunu ve bilardo 
tebeşirindcn maadası) 

41 
49 
50 B, C. 
51 C. D. 
52 B. 

91 Sıhhi ve tıbbi yastıklar· 
dan maadası 

95 

162 Tapyoka hariç) 

163 

201 
204 
205 
206 
207 
208 
212 
213 
221 
222 
224 
225 
226 

B, C. D. 

127 

128 
145 
146 
147 
'l11 A Zamkı arabiden anaadaaı 

547 
552 B 
566 
653 c 
682 B 2 

D Yalnız Mu, 
684 B 
886 B 

53 B, C. 
54 B (Yalnız mamulat) 
56 B. C. 
57 
58 

96 (Terbiye görmüş boyan
mış olanlar da dahil-tav 
şan ve ada tavsanı) 

112 (Band halinde tisir bez
leri ve torbaları, makina 
kolanları ve kor:ıarından 
madasi) 

164 (Yalnız her nevi kokulu 
nişasta) 

166 
168 
170 
171 
172 

A. 
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3- Şartnamesini parasız almak ve örneğini görmek için her 
Rün öğleden sonra M. M. V. satınalma ko. na müracaat edilir. 

4 İlk teminat 1012 lira 50 kuruştur. 
· 5- Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2400 sayılı ka

nunun 2 ve 3üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif , 
tnektublarını ihale saatinden en az bir saat evvel M. M. V. ıatın
alma ko. na vermeleri. 

Harjciye Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
1- Satın alınacak olan ve evsafı 'artnamesindc gösterilen 

çiçekler k1lpalı zarfla· münakasaya konulmuştur. 
2- Tahmin ediien bedel 5500 liradır . Muvakkat teminatı 412 

lira 50 kuruştur. 
3- Münakasa l l birinci kanun 936 cuma günü saat 15 de 

Ankara Vt"kalet Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 
4 Talihlerin te~inatlariyle teklif mektublarını mezkur taıihte 

komiı.yonuna tevdi etmeleri ve şartnamesini almak isliyenlerin 
Vekalet Satın alma Komisyonuna müracaatları. 

İstanbul Jandarma Sabnalma Komisyonundan: 
Eşyanın cinsi ve miktarı Tahmin bedeli İlk teminatı 

Lira Lira K. 
55 kilo 9 katlı keten iplik 1027 77 3 
125 kilo 3 ,, ,, ,, 

ıtO<ı aded ağaç çivi makine
ınahsus kaçaburuk 
10 adet harama bıçağı. 

1 - Jandarma için diktirilmekte olan kundura, çizme. yeme· 
nilerın makineleri imalatında kullanılmak üzere cinsi miktarı 
tahmin bedeli ve ilk teminat miktarı yukarda yazılı dört kalem 
malzeme açık ek!'!iltme ile satın alınacaktır. 

2- Eksiltme 14-12·936 pazartesi günü saat 15 te Gedikpaşada 
Jandarma Dikim evi binasında satınalma komisyonunda yapıla
caktır. 

3 İsteklilerin ilk teminat mektubları hüvviyel ve ticaret kağıt
larile bellı gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

* 
* * İnhisarlar için ,'l!)O k. beyaz jelatin alınacaktır. Bak: İnhisarlar 

U. Müdürlüğü ilanlarına. 

b) M Ü Z A Y E O E L E R 
1-Müteferrik 

istanbul Üçüncü • icra Memurluğumdan: 
Mahcuz paraya çevrilmesine karar verilen 18 M M 5000 metre 

14 MM 4000 metre 12 M M 50 metre 26 M M 50 metre peşel elek
trik borusu ve 30 aded otomobil dış lastiği 3 teneke siyah boya 
bir tane aynalı abajor bir tane Hoba markalı torna makinesi a
çık arttırma suretile 4-12-936 tarihine müsadif cuma günü saat 9 
da Galatada Yüksekkaldırım 57/59 numaralı mağaza önünde 
Paraya ç~vrilerek ve kıymeti mubammeneıinin yüzde 75 ini b:.ıl
ınadığı takdirde ikinci açık arttırma 11-12-936 tarihli cuma gü
nü ayni mahalde aynı saatte yapılacağı ilan olunur. 

• 

MÜNAKASA GAZETESİ 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

1. - Şarl ı!amesi mucibince 300 kilo şır,tpların kolla
mlmakta olan beyaz jelatin pazarlıkla satın alınacaktır. 

2. - Pazarlık 12-12-936 tarihine rastlıyan Cumartesi 
günü saat 11 de Kabataşta levazıın ve mübayaat şube· 

sindeki alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3. - İsteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün 
pazarlık için de tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 gü
venme paralariyle birlikte adı geçen Komisyona gelme· 
leri ilan olunur. 466 1-3 

• • • 
1- Şartnamesi mucibince muhte1if renkte 2516 kilo 

matbaa mürekkebi pazarlıkla satın alınacaktır. 

2- Pazarlık 30-1 l ·936 tarihine raslıyan pazartesi gü

nü saat l 5te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin

deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geç.en 

şubeden alınabilir. 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saat

te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko
misyona gelmeleri lazımdır. (27 48) 396 3-4 

870 33 ()5 28 Beyazıd 

lunan eski 96 yeni 47 numaralı dük
kar:ın tamamı 596. 

Eski Sekbanbaşı Yakubağa yeni 

Tavşantaşı mahallesinde Hasanpaşa
karakolu caddesinde Simkcş hanı 

altında eski 93 yeni 89 numaralı kar· 
gir iradlı dükkanın tamamı. 5932. 

670 52 50 23 Mahmud P. : Mahmudpaşa mahallesinde Nuruos 
maniye Vezirhan caddesinde elyevm 
bı~akçının işgalinde bulunan yeni 
97 numaralı kargir dükkanın tamamı 

10242. 

518 40 3~) 00 Bahçckapı : Çelebioğlualaedein mahalle!'öinde Ye
nicar.ıi avlusunda Abacılar sokağın
da eski 89,90 yeni 53,54 numaralı bi
ribirine maklüb iradlı iki dükkanın 

517 IO 38 80 Çarşı 

89 12 6 70 Çartı 

tamamı 4631. 

: Çarşı mahallesinde ve içinde Çuhacı 
hanı üstkatta 58 ve 59 numaralı kar· 
gir odaların temamı. 4845·4660 

: Çarşı mahallesinde Kol ancılar · ka pısi 
caddesinde 11 numara! ı dükkanın ta-
mamı. 3802. 

• • • 
Eseks markalı bir otomobil satılacaktır. Bak: lstanbuJ 

diyesi İlanlarına. 

263 68 H) 80 
Bele- I Mahmud P: Dayehatun mahalesinde Mahmudpa

şa yokuşunda Kürkçühan ikinci kat
ta 26 numaralı odanın tamamı. 2242. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden: 
Değeri pey parası 
Lira K. Lira K. 
727 36 54 ()() Bahçekapı : Çelebioğlualaeddin mahallesinde 

Yenicami avlusunda Abacılar soka 
ğında halen berberin işgalinde bu-

A. 
A, B, E, 
B. 

(Tarçin ve karanfilden 
maadaıı) 

2\) 

242 (Yalnız anason) 
261 
269 
276 
1\ A, C. 
<-17 D 
293 . 
~ A akümülatör mücerritlerin

den maadası 
c. 

C. (Aaliı parşömen ne
bati sarı saman kağı
dı "Profen karton 
ve nin şeffaf krist;l 
kağıdından maadası) 

o. 
B. 

(Yalnız sÜnier 

~:(Hendese 
342 A. emsalinden 
347 

kağıdı) 

kitıdt ve 
maaduı) 

353 A. 
359 

362 (Yaln.z matbu ve resim
li etiketler) 
B. (Vekaletler tarafından 

getirilecek barut ima
line mahsus pamuktan 
maadası) 

365 
377 
379 
382 

A. B, C, 1,2,3, D 1,2,3 
l Al 

385 

387 

388 

(Yazı m11kinaları şeridi 
imaline mahsus band 

halindeki şeritten maada) 
(Sıhhi korsa ve kemer 

imaline mahsus şerit-

lerden maadaaı) 

389 (Pamuktan hortum, ma· 
kina ko)anı tisir torba-
ları ve motör kapot fi
tilJerinden ve tisir ve 
fiJtre bezlerinden maa
dası) 

393 A (Amerikan bezinden ya
pılmış dikit patronların

dası) 
B. 

394 
395 

398 (Sıhhi baldırlık, lıarın ve 
kasık bağlarından maa
dası) 

401 
402 
409 B. 
414 

228 42 17 lO Beyazid Eski Sekbanbaşı Yakubağa yeni Tav
şantaşı mahallesinde Fırın sokağında 
eski 2 yeni () numaralı kiir~ir dük ka
nın taınamt. 5933. 

639 17 49 00 Cibalı : Haraçcı Karamehmed mahallesinde 
Hisaraltı sokağında ();) numaralı evim 
tamamı. 631. 

Yukarıda y3zılı malların ilk arttırmasında verilen bedeller nok
san görüldüğünden ihaleleri on gün uzatılmıştır. İstekilerin 7-12-
936 pazartesi saat on beşte Mahlülat Kalemine gelmeleri. 

415 (Her nevi balık ağların 
dan maadası) 

42tl 
447 
461 A, B. 
465 A. 
467 A, 
470 

B, O. 

471 

473 

(Tasfiye topragı, spatlar, 
kaolen, santorin ve "Cio
bertit'ten maada,, ateş 
topraklardan ınaadası) 

477 A (Asfalt, bitümen ve elyaf 
halindeki amyanttan maa
da11) 

c. 
47 
480 B, C. 
481 A. 

B. 

c. 

(Camlaşma derece
sine kadar pişiril

miş olan tuğlardan 
maadası) 

(1000 derecede yu 
mu~amıyan ve eri
miyen ateş tuğlaları 
ile kiremitlerinden 
maadaıı) 

D (Camlaşma derecesine ka· 
dar pişirilmiş olanlardan 
maadası) 

H (Camlaşma derecesine ka
dar pişirilmiş olanlar ve 
topraktan mamul fırın
lardan maadaaı) 

V (Pipo ve lüle) 

494 A (Damacanadan maadası) 
498 B. 
499 B. 
502 
511 D. 
515 (Yalnız vantuı) 
522 
525 
532 A 
537 B, C. 
561 
574 A. 
687 
688 A (Demirden olanlardan 

maadası) 
689 (Yalnız dumbaz) 
694 A. 

ı 699 (Linyit kömürü mumun
dan maadası) 

705 (Ağaç aşısı macunundan 
maadası) 

749 D. 
756 B (Yalnız oksijen) 

C (Temyi edilmiş amonyak 
gazı ve asit karbonikten 
maadası 

795 
797 B. 
8()2 B (Yalnız meyan balı) 
804 
812 A. 
855 
856 
858 A (Çıplaklardan maadası) 
858 B. 
860 

(Resmi Gazete 1. 21-11-36, 
sayı 3465) 

SON 

Sayfa 3 

İstanbul Belediyesi ilanları 
Hepsine 25 lira kıymet tahmin edilen Topkapıda Denizap 

tal mahallesinin Topkapı caddesinde eski 315 yeni 337 
N.lu dükkan ankazı satılmak üzere açık artırmaya konul 
muş isede belli ihale gününde giren bulunmadı gından 

pazarlığa çevrilmiştir. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde 

görülebilir. İstekliler 188 kuruşluk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 8· l l-936 salı ![Ünü saat l 4te Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. (B) 450 

• * * 
Çöp taşımak üzere kiralanacak üç tane kamyon açık 

eksiltmeye konulmuştur. Beher ay için 240 lirn bede! tah
min olunmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde ğö· 
rülebilir. İstekliler 2490 No.h kanunda yazılı vesika ve 
54 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 8· 
t 2-936 salı günü saat 14 de daimi encumende bulunma· 
lıdırlar. (B) 448 

* • • 
Ke~if bedeli 2461 lira 71 kuruş olan Çubuklu gaz de· 

posunda yaptırılacak elektrik tesisatı açık eksilmeye ko
nulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi levazım müdürlü
ğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı 
vesika ve Nafıa Vekaletinden alınmış ehliyet vesikaıi ve 
184 lira 63 kuruşluk ilk teminat makbt•z veya mektubile 
beraber 8- t 2·936 salı günü saat 14 de daimi encümende 
bulunmalıdırlar. (B) 449 

* • it. 

Şehir tiyatrosunun sahne perdesine konulacak ilan ve 
reklam işi açık arttırmaya konulmuş isede belli ihale gü
nünde giren l'ulunmadığından pazarlığa çevrilmiştir. İlan 
yeri 30 metre murabbaı olup beher metre murabbaına 5 
lira 50 kuruş fiat tahmin olunmuştur. Şartnemesi levazım 

müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 19 lira 25 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 8· 12-936 salı 
günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. <B) 451 

* * • • 

Keşif bedeli 991 lira 7 4 kuruş olan Beykoz buzhane 
yolunda korkuluk divarlarının tamiri açık eksiltmeye ko· 
nulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi levazım müdürlü
ğünde görülebilir. İstekliler bayındırlık direktörlüğünden 
alacakları fen ehliyet vesikasile 2490 No. lı kanunda ya
zılı vesika ve 7 4 lira 38 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 21-12-936 pazartesi günü saat 14 
de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (1) 47 4 

• • • 
Keşif bedeli 568 lira 33 kuruş olan Çatalcada kara· 

su köprüsü pazarlıkla tamir ettirilecektir. Ke~if evrakı ve 
şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 
bayındırlık direktörlüğünden tasdikli fen ehliyet vesikasile 
2490 No. lı kanunda yazılı · vesika ve 42 lira 60 kurüşluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 3-12-936 per
şembe günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalı-
dırlar. (1) 463 

• • • 
Cerrahpaşa Hastanesi rontken servısı ıçın lüzumu o

lan 12 kalem alat ve edevat açık eksiltmeye konulmuştur. 
Bu alat ve edevata 2539 li ra bedel tahmin ohınmuştur. 
Şartnamesi ve listesi levazım müdürlüğünde görülebilir. 
İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 190 lira 
43 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile' beraber 
21 · l l-936 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar· (B) 461 

* • * 
Vesaitinakliye resmin alan borc•ından dolayı hacız 

altına alınan ve ilk açık arttırmada satılmayan Haçıye ait 
2 144 sayılı ve Eseks markalı otomobil Taksim modern ga
rajı ıçın 30· l 1 ·936 günü saat 14 de 2 inci olarak açık 
arttırma ile satılacaği ilan olunur· (B) 462 
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Pire, Brindizi, Venedik, Tri· 
este. 

imtiyaz sahibi ve yazı işleri 

DALMATİA çarş. 2 bir. kan. 
saat 17 Pire, Napoli, Marsil
ya Cenova. 

BOLSENA perş. 3 bir. kan. 
saat 17 Burgaz, Varna, Kös
tence, Novorosiık, Batum, 

1 

Direktörü: lsmail Girit 

Basıldığı yer: ARTUN Basımevt 

Trabzon, Samsun. 
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Lieu d' adjudication. Cahier des Charges 

Direction Salines de Tchankiri. 

Com. Perm. Municipalite Iıtanbul. Dir. Econom. Municipali lt~ J,,tanbul. 

Dir. Gen. Serv. SauvetageGalata. 

CheF Bureau Etudes Trav. d'eau, Van 

Com. Perm. Municipalite lstanbul. Dir. Econom. Municiµalit e lstanbul. 

Co.11. Ach. lntend. lst. Tophane. 

Com. Perm. MunicipalitP. lstanbul. Dir. Econom. Municipalit~ lstanbul. 

Com. Perm. Vilayet Gaziantep. Direction Hygi ene lstanbul. 

" " 

Diredion:Gen. Monopoles Brousıte . Sect.Stocks Dir.Gcn. Monop.lstanh . 

1. Com. Expl. Ch. Fer E.t. H. pacha. 

------··----· ~--·----·--------------· ---~-----
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2?.90 - 171 75 Publique 

1027 - 77 J Publique 

P . 6 la p. 7250 Pli cach. 

P.90 lap. 1012 5 
" 5500 - 412 56 " 

Gre iı gre 

Publiquc 

" 

Com. Aclı. lntend. l!!t. Tophane. 

Maison Couture Gendarmerie 
Gucdikpacha. 

Com. Ach. Min. Dt~f. Nat. Ankara 

" 
Com.Ach.Mi n. AH. Etrang. Ankara 
Com. Ach. Econom. M onop. K. t ache 

Yuksek Kaldirim magasin No.57-59. 3me Bureau E.xccutil l•tanbul. 

Garage Moderne Taxim. Municipalitc d'lstanbul. 

Date 

10-12-36 

3· 1'2-36 

3-l:l-36 

11-12-36 

:ll-tl-36 

3-12-36 

21-12-36 

3-12-36 
3-12-36 

10-12-36 

~1-12-36 

21-12-36 

1'!.-12-36 

12-1-37 

12-1-37 
11-12-36 
12-12·36 

'1-12-36 

30 11-36 

Heure 

15 -

14 

14 

15 

14 

14 30 

14 -

14 -

15 -

14 30 

15 -

11 

15 
15 
1J 

9 

14 
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lı;tunbul MÜNAKASA 

Lois, Decrets lois, Traites de Comme~ 

-2 -

Art. 8 Au cas oiı les dl;partements officıel 
les Mıınicipalites, les Societes concessionnııires, les M 
nopoles, les ı;tablissemenls dont plus de 50 pour ccnt d 
capit:ıl appartient iı l'Etat. les etablissements d'utilitı> P 
blique, jııgeraient neC'essaire de faire venir des arıicl 
de l'etranger ou de passer des contrats y relatıfs d'ı~ 
1 all.ıtions, appareils, materiel : 

A. Si ces articlss doivent venir des pays jouissa 
des disposılions d~ l'article 3 du prcsent di·crel et i 1 
convcııtions re'atives a ces achats doivent intervenir a\ 

ces pays, les importations se font directement et d'apr 
les ··Hspositıons ıle l'entente conclue avec ces pays. 

B. Si l'imporlation doit s'effectuer d'un pays 
ııe jouit pas ıles disposilions de l'article 3 du pr sent d 
cret, sı l'on a ;. pas er des contrats avec un td pa) 
ou s'il est question d'articles dorıt l'importalıo11 en r 
quie esi interdıtc en ce cas et avant la conchısion 
coııtrat on esi oblige de provoquer une decision du Co 
seil cles Ministres par l'cnlremise du Ministre de l'Ecor 
ınie, en c0mmuniquant quelle!'ı sont les coııditions g ıı 
rales a inlervenir, l~n indiq11anl, de plus, cıans quelle p 
portion le rcglement se fer~ par devises libres. 

Art. 9. Les articles dont l'entrce en Turquie 
perrni<ıe par le present decret, peuvcnt 1 ctre aussi pıır 
poste. 

Art. 10.- Le decret ministcriel du 19-5-1936 sub 
2 4629 et lous ceux qui seraient contraires ıu pr~serıt 
crel sonl annulı's. 

Art. 11. Le pr~sent dccret entrc~ en vigueur a p 
tir du premier janvier 1937. 

Liste A annexe au 
Decret-Loi du Regime 

General des lmportaticns 
No du Tarif Observations 

17 
50A 
51 A, B. 
53 A, 
54 A, l. 
5-t B. Seulement les 

55 
5H A . 
64 A, B, D, 
69 
71 A, B. 
72 c. 
73 c. 
74 
97 
98 A, B. 
ıoo 

l04 
123 

ccorces. 

162 Seulement tapioca 
177 
180 Seulement ananas 
187 
190 
2l0 
211 A. 
213 B. 
236 A. 
239 Seulement cannelle 

et girofle 
240 
242 Excepte anis 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
260 
264 
265 
266 
267 
268 
271 
272 
273 
279 
282 
2&1 

284 B. C. 
289 
290 
295 
307 A 1. 
313 
315 
316 
348 
3-t9 
350 
351 
353 B. 
354 
355 
360 
tfül A. C. 
417 A , B. 
140 
-180 A. 
4~2 

491 
554 A. 
568 
591 
t>ı7 B. Seulement les fı 

medicaux, sci' 
fiques instrucl 
films d'actu•I 

685 
()91 
6B2 
70:> Seulement les f' 

pour geffc d'' 
853 c. 

- Le& marchandise5 
cifi~es aux paragraphe~ 
3, 4, 5, 6, 7 et 8 de I' .A 
et aux pııragraphes 2, 
7~8,9, 12.13, 14, 15, 16, 17 
d~ l' Art. 5, aux alinea5 

bois, montces ou noPı 
l'exportation des raisifl 
gues, oranges et mand;ıf 
et B du paragra phc 1 
mar chnndises pecifi e' 
paragraphe.s 1,2 et 3de1 

6 de in Loi relative aıl 
rıfs Douanıers, aınsi qıl 
eaux potables iı ırPP 
dam; d~ grnnds recıP 
des localıtes voısineS 

fronti re, mentıonnees 
855 du Tarıf General 

(iı sui\ 


