
ABONE ŞARTLARI: 

Türkiye icin 
3 AYLIGI 
6 " 

12 
" 

Kuruş 

450 
850 

1500 

Ecnebi memleketleriçin 
12 aylığı 2700 

Sayısı S kuruş 
Reami makbuz bedeli olma· 
yan tediyat makbül dej'ildir. 

Yıl: 1 Sayı : 213 

iÇİNDEKİLER: 
a) Münakasalar 

Kanl!nlar, Kararnameler Ticaret Muhadeleri 1 
Piyasa Haberleri 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

ilanlar, Emirler, Tebliğler 
Erzak Zahire, Et, Sebze v. s. 
!nşaat: Tamirat, Nafia ~şlerAi, ~alzeme, Harita 
Haçlar, Klinik ve lspençıyarı alat, Hastane levazımı 
Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
Mobilya, Ev ve Büro eşyaları muşamba halı v. s 

Matbaa işleri - Kırtasiye. - Yazıhane Leva zınıı 
Elektrik· Havagazı·Kalorıfer tesisat ve Malzemesi 

8 
9 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v. s. 
Müteferrik 

b) Müzayedeler 

Müteferrik: 
2 Emlak 

PİYASA HABERLERİ 

Tuz maliyet fiyatları İngiltere ile ticaret 

Bu sene havaların çok yağ· 
murlu geçmesi yüzünden mem

lehalardan kafi miktarcla tuz 
ihrac edilememiştir. Bu yüzden 
bazı mıntakalarda buhran hu
sulu muhakkak görülüyor . İn
hisarlar idaresi bu buhranın Ö· 

nüne geçmek için bir mıntıka· 
dan diğer mıntakaya nakledile
cek stok tuzların maliyet fiyat
larına nakliye ücretlerinin 
zammedilmeıini muvafık gör· 
müş ve bunun için hazırlanan 
liyiha Büyük Millet Mecliıine 
verilmiştir. 

Çöp ve ışık vergisi haciz 

yclile alınacakbr. 

935 mali senesi için tahak
kuk eden tanzifat vergisile ten

viriye resmini vermiyen mükel

lefler hakkında 1 kanunuevvel 

tarihinden itibaren tahsili em· 
val kanunu tatbik edilecektir. 
Bu g-ibilerden istenilen tekilüfü 
belediye yüzde on ceza zammı 
ile ve haczen tahsil olunacak
tır. 

Son zamanlarda İngiltereye 
gönderilen malların gümrükler
de kaldığı ve piyasaya çıkarıl

madığı görülmüştür . Bu cihet 
tahkik edilmiş ve bazı ihracat
çıların gönderdikleri mallarla 
beraber menşe ş ehacletn amele
rini de yollamamaları yüzde bu 
gibi müşkülatın meydana gel
diği anlaşılmıştır. İktisad veka
letinin emrile Türkofis dün ih· 
racatçılara keyfiyeti bildirmiş 1 

ye menşe şehadetnamelerini de 
mallarla birlikte göndermeleri 
lüzumunu tebliğ etmiştir. 

G. 1. R. esasları bildirildi ı 

Türkiye genel ithalat rejimi· 
nin ~ütün esasları dun Tiirko
fise bildirılmiştir. Bir kaç gün
den beri müracaat eden tacir
lere mufassal izahat verilmek
tedir. 
Diğer taraftan Hollandanın İs

tanbul konıolosu dün Türkofise 
gelerek yeni rejim hakkında 

izahat almış, iki memleket ara
sındaki ticari münaseb:ıta ne 
gibi tesirler yapabileceği etra
fında ofis erkanile haabihalde 
bulunmuştur. 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muha~eltr 

(21-11-936 tarih ve 3465 N. lu sayılı resmi gazeteden) 

Kararname No: 2,15554 . . .. 
l9-5-93() tarih ve 2 4629 sayılı Konten1an Kararnamesınde ı.h· ı 

'k k'ld k' 'bi deg· i•iklik ve ilaveler yapılma11 ve 64 A pozıs-
şı ,e ı e ı gı "' d · ı h"k ·· k "S l' t · den kaldırılmasına aır o an u mun arar-yonuaun ,, ıs ~sın · 

. · t 'h' d 40 gün sonra mutelter sayılması, lktısad 
namenın neşrı arı ın en . 
V · · · · 4-11-936 tarih ve 16947 sayılı tezkeresıle yapılan tek-
ekıllığının. . . . I0-11-936da onanmıştır. 

lifi üzerine icra Vekıllerı Heyetınce 
36 10-11-9 

2)4629 sayıh kararnamede yapılacak 
tadilat listesi 

İlaveler 
1- Aşağıdaki 

lecektir. 

Gümrük tarife numarası "Sn listeıinc ilive edi-

211 A 
284 8 Yalniz Tik ağacı d k' ka-

2 A,agıdaki gümrük tarife numaraları hizaların a 1 

yıdlarla "Ki,, listesine ilave edilecektir. 
75 C Yalnız resmi daireler tarafından ıetirilecek olan tayya· 

90 

94 

re benzini süzmeye mahsus güder 
Yalnız belediyeler tarafından itfa iye teşkilatı için ge• 
tirtilecek demirle müretteb deri bel kem~ri 
Yalnız belediyeler tarafından itfaiye teşkilatı için ge-

tirtilecek deri başlık 
115 C Bebek imalinde kullanılan ve m2 sıkleti 100 ıırama ka· 

dar olan keçe 
277 V Kitre hariç 
34ı D Yalnız katranlı, asfaltlı ve kumlu mukaYva 
34G C Yalnuı: mukavva masura 

•• 

'GAZETESİ 
Hergün çıkar iktisadi, ma1i ve ticari gazetedir 

PAZARlESİ 

ilanlar, Emirler, Tebliğler: 

Hava Yolları Devlet işletme idaresinden: 

Günlerin kısalmasından 26-11-H36 "dahil,, dan itibaren yolcu 
tayyarelerimizin hareket saatleri aşağıJa yazılı olduğu üzere ola
caktır. 

A- Her gün; Kalkış 

saat D 

Ankaradan.- 9 

İstanbuldan-
Kalkış. 
Saat D. 

13 30 

İstanbula varış 
Saat D. 

10 50 
Ankaraya varış 
Saat D. 

15 20 
B - Yalnız clımartesi günleri Öğleden sonraki 2nci ıeferimiz: 

Ankaradan. Kalkış 

C Ankarada: 

Saat D. 
13 30 

İatanbula varış 
Saat O. 

15 20 

Hergünkü - İstanbul yolcularımızı, Ankara meydanına 
nakledecek İdare otobüsü 26-11-936 "dahil,, deıı itibaren P. T. T. 
Genel Direktörlüğü binası önünden saat 8,30 Ja hareket edecektir. 

Ankarada: 
:.. Cumartesi günü öğleden sonraki 2inci seferimiz ile İstan· 
bula gidecek yolcularımızı - Ankara meydanına nakledec.-ek İda-~ 
re otobüsü P. T. T. Genel Direktörlüğü binası önünden saat 13 

t e hareket edecektir. 

D İstanbulda: 
Hergünkü Ankara yolcularımızı Yeşilköye nakledecek İda-

re otobüsü 26-11·936 "dahil,, den itibaren Karaköy P. T. T. şu· 
besi önünden saat 12,30 da hareket edecektir. 

E İstanbulda: 
Pazartesi günü sabah saat 7 de Ankaraya hareket edecek 

yolcu tayyaremizin hareket saatinde tebeddül yoktur. 
Sayın Yolcularımıza ilan olunur. 

a) MÜNAKASALAR 

1-Erzak, Zahire, t:t ve Sebze: 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Çatalca Müstahkem Mevki Komutanlığı için alınacak 6000 ki
lo sabunu talib;n vermiş olduğu fiat pahalı görüldüğünden 18-12-
936 cuma günü saat 14,30 da ihalesi yapılacaktır. Muhammen tu
tarı 2280 liradır. Şartnamesi hergün öğleden evvel Komisyonun
da görülebilir. İsteklilerin 171 liralık ilk teminat makbuz veya 
mektublarile beraber Fındıklıdll Komutanlık Satınalma Komiıyo· 
nuna gelmeleri . 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma 
Komisionu ilanları 

Amirliğe bağlı müessesler için 26500 kilo yufka 2-12-936 çar 

362 Yalnız parafinli tıpa 
364 B Yalnız vekaletler tarafından getirtilecek olan barut ima· 

tine mahsus pamuk 
366 A 
.tJ.t Yalnız belediyeler tarafından ifaiye teşkilatı için getir-

tilecek jüt bel kemeri 
481 B Camlaşma derecesine kadar pişirilmiş tuğlalar 

·18 l H Yalnız topraktan mamul 
481 V Yalnız Şamottan mamul pota 
535 Yalnız denizaltı gem!lerinde kullanılan elektrik ocak-

ları 

56S C Yalnız altın ve gü•ÜŞ yaldızlı elektrik sigortaları 
761 
.l-- Aşağıdaki gümrük tarife numaraları İktiud Vekaleti lis· 

lesine ilave edilecektir. 
346 C Mukavva masura hariç 
fl49 Yalnız mayi mahrukatla işli yenler 

Kaldırılacaktır 
"S,, listesinden 64 A 

769 
"Kl,, ,, 577 B 
"V,, iktiaad Vekilliği 

listesinden 3()6 A 

Degişiklikler 

Mer'i kararnamedeki şekli 
"S,, liı tes i 
577 B. H. 

"Kl,, listesi 
21 t 

277 T (Yalnız gom kopal. gom 
ıtyrax, elemi) 

Alacagı yeni şekil 
"S,, listesi 

577 

"Kln listesi 
211 B 

277 T. (Yalnız gom kopal gom 1 
styrax, elemi Kanada balsam, 
Tolnal balsam benzoe reçincıi) 

İDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

iLAN ŞARTLARI 
İdarehanemizde görüşülur 

Telegr.: İst. MÜNAKASA 
Telefon : 42425 

Posta kutusu N. 1261 

30 İkinci Teşrin 1936 

şamba günü saat 15 de Tophanede satınalma komisyonunda pa· 
~arlikla satın alınacaktır. Tahmin bedeli 3643 lira 75 kuruştur. 
ilk teminab 273 lira 28 kuruştur. Şartnamesi komis:,ond görü
lebilir. isteklilerin belli saatte kanuni veıikalarile komisyona gel. 
meleri. 

Harp Akademisi Komutanlığından: 

Harp Akademisi komutanlığı eratının 936 1 inci kanundan 937 
senesi mart nihayetine kadar her ay istenilen miktarda alınmak 
şartile 4600 kilo lahana, 4200 kilo ıspanak, 4800 kilo pırasa ek· 
siltmeye konulmuştur. 

İstekliler elli lira teminat parasile 7 1 inci kanun 936 pazarte· 
si günü saat l l de Yıldızda Harp t.kademisi Komutanlıi{l Satın· 
alma Komisyonuna müracatları. (tashih) 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğünden: 

Cinsi Miktarı Kıymeti Teminat 

Kilo Lira K. Lira K. 
Yeşil mercimek 450 -ıs 0{) 3 38 
Kalburlanmış nohut 1200 87 00 6 50 
Çalı fasulya 1200 120 9 00 
Temiz kırıklı pirinç 600 66 ()() 4 95 
Mersin pirinci 750 112 50 8 44 
Sarı Adapazar patates 500 25 00 ] 88 
Kuru bakla 450 26 on 1 95 
Çekirdeksiz üzüm 375 56 25 4 22 
Zeytinyağı birinci yemeklik 200 100 00 7 50 
Erzurum erinmiş yağ 570 342 00 24 65 
Sabun zeytinyağından 2ci nevi 50 16 50 1 24 
Toz şeker 200 50 00 3 75 
Tuz 300 13 50 1 13 
Salça (taze) 80 9 60 o 96 
Soğan uzun cinsten İmrallı 300 1 50 o 57 

Üsküdar fıkara imareti için alınacak yukarıda miktar ve ev· 
safı yazılı erzak bir ay içinde pazarlıkla alınacağından isteklile· 
rin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne müracaatları. 

Ankara Levazım Amirliği Sahnalma Komisyonundan : 

1- Ankara garnizonu kıtaat ve müeuesatı için 30000 kilo 
yerli toz tekerinin 15-12-935 salı günü saat 15te levazım amirliği 
satınalma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktıı·. 

2- Şekerin tutarı 8400 lira olup muvakkat teminatı 630 lira· 
dır. Şartnamesi hergün komisyonda parasız görülür. 

3- İsteklilerin kanunun 2 ve 3üncü maddelerindeki vesika 
ve teminal makbuzlarını havi zarflarını belli gün ve saatten bir 
saat evveline kadar komisyona vermiş bulunacaklardır. 

Polatlı Askeri Satınalma Komisyonundan : 

l.- Polatlı garnizon kıtaatı ihtiyacı için 2200 kilo sade yağı 

281 D (Yalnız "lektrik edeva-
tı bakalit mamulatı) 

380 A 1 
475 (Yalnız diamand noir) 
649 

"K,, listesi 
Kg. 

276 c 216.000 
46, 450.000 Yalnız ıi man 

fondü 

281 

380 
-175 
649 mayi mahrukatla işleyen· 

ler hariç 

"K,, listesi 
K~. 

276 c 221.000 
469 300.000 

Yalnıa siman fondü, 
cüruf çimento· 
su ve manyez:
yomlu çimento 

469 150.000 Yalnız çinicilikte 469 300.000 
kullanılan beyaz çimento Yalnız çini-

cilikte ve mo· 
zayıkçıhkta 

kullanılan beyaz: çimento 
()74 12.000 674 16.000 

(Resmi Gazete, T. 21·11·36 aayı 3465) 

Kararname No. 2 5568 
1-7-931 tarih ve 11412 sayılı kararnameye ektir. 
Bu günkü vaziyete göre borsa işlerinin daha az: acenta ile 

tedvir olunabileceği anlaşıldığından mevcut acentaların hakları 
mahfuz kalmak ve adetleri 15 den aşağı düşünciye kadar yer· 
lerine başkaları alınmamak şartile borsa acentaları adedinin l447 
sayılı kanunun 2 ve 5 inci maddeleri hükmüne göre onbeş ola· 
rak tahdidi; Maliye Vekillia-inin 12·11·9~ tarih ve 5125 15542 
sayılı tezkereıile yapılan teklifi üzerine icra Vekilleri Heyetinin 
13-11-936 toplantısında onaomııtır. 13-11 ·936 

lResmi ıazete T. 21·11-936 sayı 3465) 

(Bitti) 



~çık ekıiltnıe 'l 
ıbaJeai Yap 1 

1 e 10. 1 kanun 1936 perşembe günü saat 16 da 
2,_ ı.acaktar. 

• Talıblerin 115 r 50 
illa ınezkürda . ıra kuruş temınat ma buzlariyle yev· 
konıiayonuna i•~ızon kıtaatı komutclnlığı artırma ve eksiltme 

3.- Ş IDuracaatlan. 
•- artnarneyi .. k . 
•Onıiıyo111 - gorme ısleyenlerin her gün öğleden sonra 

nıuracaaUara. 

Tavukçuluk E t•t .... D" k ns ı usu ıre törlüğünden: 
Tavukçuluk E . 

llr, aooo kilo nstıtüsü için açık eksiltme U!lulile 5001) kilo mı· 
. Tabınic b adrp

1
.a,, 8000 kilo yulaf satın alınacaktır. 

ruad b e eı 640 ı· d e ulunan T ıra ır. Şartnameler Çankırı cad Sesi üze-
. lateklilerin 1 l~vııukçuluk Enstitüsü Direktörlüğünden alınır. 

••kaıı ·936 c - -Ve 48 ı· I k uma gunu saat IOda Ticaret Odası ve-
tublar ıra ı rnuv kk t · . ıyle birlikt K ... a a temınat makbuzu veya banka mek· 
ııtaı e eçıore l - · · YOiiunda t 1 n yo u uzerınde bulunan Tohum Islah 

op anacak k . .,. omısyona baş vurmaları. 

2·lnşaat. T . 
amırat·Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

Adt' Afyon Defterdarlığından: 
•ye bi · . t.lip k naıırıın ta . t 

d . çı IDadıtırıd mıra ına 19-11-36 gününde eksiltmeye yine 
eıı lllu 'b• an eksiltm . 2490 46 . l LL cı •nce ili\ enın sayılı kanuuun ıncı mad· 

1""- il t' "'"11-36 .. - d e ıcelenec ~· gunun en itibaren bir ay zarfında pazar· 
e51nden t·r 1 . d Et d .. " ıp erın e er arlığa muracaatları. 

~l l-9.le • Muğla Vilayetinden: 

l. 33 la illnü paz 1 k 
dlQ S. uru, keşif b ar '. a ihale edilmek üzere! ilan edilen 13348 

M l2 9.16 •ala _ e~ellı Ula yatılı ilk okuluna istekli çıkmadığın
lat ~~klaat tern~unu pazarlıkla ihalesi kararlaştırılmıştır. 

nıeıe'· ılerin Nafı~n~ 1~1 _1ira 12 kuruştur. 
rı Ve Ticaret O ekaletınden alınmış ehliyet vesikası göster· 

dasına kayidli bulunmaları lazımdır. 

1- 25oo 
1
. Ernirdağ Belediyesinden: 

bince 70 he'- ıra keşif bed ıı· 1 5000 "l ··ı·· k k' . . hektar •dar llleık· e ı • · o çu u sınır ro ısı ınucı· 
1aG1a •abanın hal' un, 30 hektar imar sahası 70 X 30 - 100 
tala~ raalayan cuın 1 h~:ı~r haritası yapılmak üzere 11-i2-936 gü
rin \'e 21 rGn rra~lunu saat 15 te ihale edilmek üzere bir haf
tira~~~llıi •e huı u _detıe açık eksiltmeye kor.ulınuştur. İsteklile
JGzd ıç7ın de eluiltuıı Şartnamesini görmek için ve eksiltmeye iş-

• 5 · ırıe g- -ıi1ai bele .nııbetinde un~ muayyen saatten evvel bedeli keşfin 
llaGra dıye •e:ın . l87 lıra 50 kuruş muvakkat teminat akçe-

2 taalt etmeler' tsınr Yatırmak suretile encümeni belediyeye 
- hale b nıe. 

ılranınd edeli . 
3 t lediy. 01;•n nısfı peşin ve nısfı da IB37 mali yılı ha-

llıeleri ~tlclilerin E na.caktır. 
lu:ıuın11 •1• tnırdağı Belediye encümenine müracaat et

ı an 1 
<> un ur. 

J<,,, h 

but 8 '••çtalci •. 
elediyeıi lı. ınçlerine 

anlarına. 

Be 'le 

• * • 

muhafaza yaptırılacaktır. B:ık: İstan-

• * lfı bul 8 tı taıta b. 
elediyesi ı:~ Çeşmenin kubbesi tamir edilecektir. Bak: İstan · 

anlarına. 

Saııunı S" lfı • • lacalctar otGtteki H- . 
• Bale lıta b useyın çelebi camii minaresi yeniden yarı-

n ul Belediyeıi ilanlarına. 

l-llaçlar 1<ı· 'k ' ını j ve spençiyari alat: 

lstanbul Sıhhi 
rnuesseseler arttırma ve eksiltme 

He be. Komisyonundan: 
lllt y 1••dada S 

1 •çılc elcıiltrn" a~a~oryomuna lüzuınu olan 127 kal em tıbbi 
dii - Elcıiltırıe Ye onulmuştur. 

rliitG bina1111d Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Mü-
ıaat 15t a kurul k . 

2 e Y•pılac k u oınııyonda 16-12-936 çarşamba günü 
- Tahıni . a tır. 

3- M nı fiat: g5:;; l U•alckat u iradır. 
bT 41- iıteldiler garanti 64 lira 13 kuruştur. 

ı ır er. Şartna!Ile ve listeyi hergün komisyondan göre-
5- iıtelcl'l l ı er ca • 

yı 1 kanunda Yat 1 tı seneye ait ticaret odası vesikasile 2490 sa-
lllakbu 1 1 helgel b · z veya ırıelctub'l er ve u ışe yeter muvakkat teminat 

1 e belli gün ve saatte komisyona g etmeleri. 

lstanbul K 
. Ordu sıhhi ih;rnutanhğı Satmalma Komisyonun dan: 
ıle 18-12-36 cum ıy~~ı _olan 6 kalem sıhhi malzeme açık eksilme 
ınen tutarı 2315 ~nu saat 14de ihalesi yapılacaktır. Muham
•Jonuınuzda - -ı ır. Şartnamesi her gün öğleden evvel komi
-..,. lllektupro~ul ebbillr. İsteklilerin 174 l;ralık ilk tem inat makbuz 
.__,o arı e erabe F d ki d k nuna ıel I . r ın ı ı a omutanhk satıoalma ko· ..., ille erı. 

• Elbise · Kundura Çamaşır v .s. 
~--

Gürnrlik Muh f . 
S a aza Genel Komutanhğı lstanbul 

2cxı tı atınalma Komisyonundan: 
ne erat le 

çarşamba günü ••at 
1 

•putu ile 140 tane su fıçısının 2-12 936 
2 - Taıınlanın t 5 te ayrı ayra pazarlıkları yapılacaktır. 

490 liradır. tatarları: Kaputlaran 1690 ve su fıçılarının da 

3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. 
4 - İsteklilerin kaputlar için 127 ve su fıçılar ıiçin d .n li

ralık ilk teminatları ile komisyona gelmeleri. 

Devlet Demiryolara ve Limanlara Işletme 
Umum İdaresinden: 

Muhammen bedelı 1324 lira ()() kuruş olan 192 M. elbiselik 
lacivert kumaşla 170 M. kaputluk kuır.a, 30-11-36 pazartesi günü 
saat IOda Haydarpaşa gar binası dahilinde linci işletme komisy· 
onu tarafından pazarlıkla satın alınacaktır. 

İsteklilerin 99 lıra 3~ kuruş muv:ıkkat teminat ile kanunun ln· 
yin ettiği vesikaları ve kanunun tüncü maddesi mucibince işe 
girmiye manii kanuni bulunmadığına dair beyanneme vermeleri 
lazımdır. Bu işe ait sartname Haydarpaşa tinci işletme komisiyo· 
nu tarafından parasız olarak verilmektedir. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğii 
Satınalma Komisyonundan: 

66 Takım Maa kasket askeri talebe elbisesi 
66 Adet askeri talebe kaputu. 
Tahmin edilen bedeli 3150 lira olan yukarda miktarı ve cin~i 

yazılı melbusat askeri fabrikalar umum müdürlüğü satınalma ko· 
mi&yonunca 1-13-936 tarihinJe sah günü saat 14le pozarlılt ile 
ihale edilecektir. Şartn&me parasız ola,ak komisvondan verilir. 
Talihlerin muvakkat teminat olan 2.16 lira 2:> kuruş ve 24HO nu
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaiki~ mezkur giin ve 
saatte :tomisyona müracaatları .. 

Siyasal Bilgiler Okulu Satınalma komisyonu Reisliğinden: 

Cinsi Miktarı 

en az 
Yerli paltoluk kumaş 264 

en çok 
-140 

Muhammen 
bedeli 
.1H60 liradır. tEn çok mik-

tara göre) 
Sıyasal bilgiler okulu talebesi için yukarda yazılı miktarda yer
lı paltoluk kumaş açak eksiltmeye konulm.ı~tur. Eksiltme 10-12·36 
perşembe günü saat 10 da Ankarada Mektebler Muhasebeciliğin-

de toplanan ko:nisyonda yapılacakt·r. Muvakkat teminat 2H7 
liradır. Şartname ve kumaş nümıınesi her gün Cebecideki okul 
idaresinde görülebilir. 

Ankara Valiliğinden: 

Onuncu yıl, Etimesut ve Kızılcahamam yatı okulu tale· 
heleri için aşağıda cinsi miktarı fiatı yazılı on bir kalem eşya a
lınacaktır. 

2- Bu eşyanın muhammen bedeli 8 14 lira 6{) kuruş olduğu 

için açık eksiltme suretiy'e mübayaa edilecektir. 
3 Eksiltme işi 10-12-!136 perşembe günü saat on beşte vi-

layet binasındaki Encümeni Daimi salonunda yapılacak ve şart· 

namede yazalı muhammen bedelin yüzde 7,5 nisbetindeki µara, 
tahvilat ve banka mektubunu ibraz edenler eksiltmeye iştirak et
tirilecektir. Bu husus hakkında daha etraflı malumat almak ve 
şartnameyi g-örmek istiyenle:-in Ankara kültür direktörlüğüne 
müracaatları. 

Cinsi Miktarı Beherinin fi atı Genel tutarı 
K. L. K 

Bere ve kep 190 50 w; 
Yüz havlusu 100 4.l 4.~ 

Kısa çoıap 160 20 H2 
Uzun çorap 4fi0 .l() 181 
Bel kayışı 85 50 42 50 
Mendil 920 l'l 1 il 40 
Fotin bağı (grosse) 15 4 3 fi() 

F otin boyası ı 15 15 li 2:; 
Folin cilasi 105 20 21 
Diş macunu 1150 17,50 ıoı 2:> 
Diş fırçası 230 20 4 tiO 

814 (j() 
.. 

• • 
Aynı okul için ve aynı tarihte 1808 lira bedelli 2l0-.160 çiff 

yerli iskarkia alınacaktır. Tafsilat yarınkı nüshamızdadır. 

den 17-12·93'l perşembe günü saat 15 te Haydarpnşada gar birt 
sı dahilindeki birinci işletme komisyonu taı afından kapalı zar 
eksiltr.ıiye konulmuştur. 

Bu işe girmek istiyenlerin 450 lirahk muvakkat teminat 1 

kanunun tayin ettigi vesikalara ve 2~90 sayılı kanunun 4 ün 
madde i mucibince bu işe girmeye manıı kanuni bLI 
lunmanığına dair beyanname ve ehliyet vesikalarile teklif rne 
tublarını muhtevi zarfların eksiltme günü saatinden bir saat e"' 
line kadar komisyonda bulundurmak üzere ya bizzat veya tali 
hütlü ıneklubla komisyon reisligine göndermelerj lazımdır. Bu İŞ 
ııit şartnameler komisyondan parasız olarak verilmektedir. 

Afyon-Antalya hattı inşaat müdürlüğünden: 

Afyon-Antalya hattı inşaat baş müdürlüğü ihtiyaci için 
ton odun açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Eksiltme 4-12-J(j cuma günü saat 14de Afyon şehir istnS) 
nunda mezkur hat müdürlüğünde yapılacaktır. 

İstekliler teminatlarını malsandığına veya hat veznesine yatı 
dıklarına dair makbuzlarını veya banka mektuplarını hamılen a) 
r.ı gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

Şertnamesini görmek isteyenler tatil günlerinden maada ht 
gün daireye ınürncaatlara. 

9-Miiteferrik 
Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

24 11-H3fi tarihinde ihale edileceği ilan P.dıleıı ve 25500 li 
fiat biçilen 30000 metre tayyare kanat bezile 65600 metr 
tayyare kanal şeritlerine yapılan teklifleri kabul edilmediğinde 

yeniden kapalı zarfl eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 22-12-93 
salı günü saat 15 tcdir Şartnamesi 138 kuruşa M. M 
satınalma i<omisyonundnn alıııır. İlk teminatı 1912 lira 
tur. Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayıla kanun 
2 ve 3üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektub 
farını ihale saa inden bir saat evvel Ankarada M. M. Vekalet 
satınalma komisyonuna vermeleri. 

• 
6 baş beygir satın alınacaktır. Pazarlığı 2-12·936 çarşamb 

günü saat 10 dadır. İstekliler hayvanile birlikte belli gün ve : 
atinde sahnalma komisyonuna ınüracaallerı· 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 

lsta~bul Satınalma Komisyonundan: 

1- 215 tane portatif çadırın 5-12·93() cumartesi günü saat ti 
de pazarlığı ya pılacaktar. 

2- Tasınlanan tul:ıra 2042 lira 25 kuruştur. 
3- Şartname, evsaf ve örnek Komisyondadır. 
l İsteklilerin 151 liralık ılk teminatlarile Komisyona ge' 

ıneleri. 

Ankara Belediye Reisliğinden: 

Temizlik işleri için nlınacak saraç malzemesi pazarhkla alın · 
cağından şartnamesini görmek isteyenlerin her gün yazı işler' 

kalemine ve isteklilerin> 4 kanun evvt>l 1936 cuma günü saat I0.3 
Belediye Encümenine müracaatları. 

3 yatı okulu için fotin bağı ve boyası, diş macunu ve fırç:ı 

gibi eşya alınacaktır. Bak: mensucat sutununda Ankara Valili!! 
İlanına. 

• lfı ıfı 

Gümrük muhafaza komulanlıgı için 1 10 tııne su f1çıs1 alınrr' 

caktır. Bak: mensucat sutununda mezkl'ır komutanhğanın ilanınıı· 

-------------~------~-------------------~ 
5-MobHya, Ev Büro ve eşyası, Mıışaıııha~Halı v.s. 

1 ~) u·· z A y E D E L E rr:,> 
lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme ---"'--------------- r •, 

Komisyonundan: 

Bakırköy Emrazı Akliye ve Asabiye hastane'5i için lazım olan 200 
aded demir karyola açık ehsiltmiye konulmuştur. 

1- Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Mü
dürlüğü bina'5ında kuru komisyonda 1 C>-12·936 çaaşamba günü 
saat ı4,30 da yapılacaktır. 

2- Bir karyola için 1350 kuruş fiat tahmin edilmiştir. 
3- Muvakkat garanti: 202 lira 50 kuruştur. 
4- İstekliler şartnameyi ve nümuneyi hergün ha-;lanede gö

rebilirler. 
İsteklilerin cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2400 sa

yılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat ~aranti 
makbuz "·eya banka mektubile belli gün ve saatte komisyona 
gelmeleri. 

6-Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Mrdzeme 

• ... . 
Fe!' işleri bürosu için ) l kalem tersim malzemesi alınacaktır. 

Bak: latanbul Belediyesi İlanlarına. 

1-Miiteferrik 
Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Cebeci A.ske ri Hastanesinde mevcut 3~ kalem köhne eşya 't 
malzeme satılacaktır. Tahmin bedeli 40 lira 33 kuruştur. Satı( 

' günü 1-12-H36 sah günü sant 10 dadır. Eşya ve malzemeyi gi': 
mek istiyen hastahane baş hekimliğine müracaat ve almak isti' 
yen belli gün ve saatanda komisyona gelmeleri. 

2-Emlak 
İstanbul Dnfterdarhğından: 

Cins ve mevkii 
Aksarayda eski Cambaziye yeni Kürkçübaşı mahal
lesinin Kocamustafopaşa caddesinde eski 41 yeni 39 
No.lu ahşap evin tamamı: 

Muhamme.ı 

tutarı 

Lira 

500 

7 -Elektrik Havagazı, Kalorifer Tesisat, e Malzeme 

Aksaray Cerrahpaşada A' ratpazaranda Keçihatun 
mahallesinin eski Toprak yeni Açıkgöz sokağında 
eski 3 yeni 15 No.lu ahşap evin tamamı: 
Topkapıda Fatmasultan mahallesinin eski Etem ef. 
yeni Marifetrıanıe sok'lğında 4 No lu bahçeli E'vin 
tamamı : 

400 

... • • 
Hal üstüne üç tane paratoner konulacaktır. Bak İstanbul 

Belediyesi ilanlarma. 

8 - Mahrukat - Benzin - Makine yaglan 

D. Demiryolları ve Limanları U. idaresinden: 
15000 kilo yakımlık zeytinyatı 7200 lira tahmin bedeli üzerin-

Silivrikapıda Arabacı Beyazıt mahallesinin Yağha
ne sokağında 1 ı No lu evin tamamı: 
Kocamustafapaşada Bazirgan Hacıhusrey mahallesi
nin Ramazan ef. sokagında eski 38 yeni ,1() No.ı 
bahçeli evin tamamı: u 
Boğaziçirıde Tarabyada Kolçivari sokagında eski 114 
yeni 106 No.lu 391 M2 arsanın tamamı 

''°° 
80 

180 

80 
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30 İkinci t ·şrin -
Beşiktaşta Dikilitaşta Saatçı bayırında Yeşil çemen 
cadde inde Molla ayazma ve Vefa bey dereleri ile 
aşçı Al.mel ve çiçekçi Mustaf anın işgalindeki tar
ialar arasmda Balmumcu çiftliği arazisinden 1>690 
metre murabbaı tarla: 420 
Baynzıtta e"ki Çarşıyıkebir yeni Beyazit mahalle· 
sinin Eskiciler sokağında B N. lı dükanın tamamı lO 
Aksarayda eski Katipkasım yeni Ynlı mahallesi 

nin Değirmen sokağında eski 14 yeni l'i kapı 828 
ada 7 parsel No lı 60 M2 ar.sa (beher M2) 2,!i 
Tophanede Yahyaçelebi mahallesinin Taksim cad-
desinde eski 21 yeni 25 No lı köşebaşında 53 .57 
M2 arsa (beher M2 2 
Evüpte Zey.ıephatun mahallesinin Dere sokağında 
9 N· lu tahminen 400 metre murabbaı arsanın ya-
pı ı beher M2) 

Yukarıda cins ve mevkileri enılnk hizalarındnki bedeller üze· 
rinde açık arttırma usuli!c ayrı ayrı satılacaktır İsteklilerin ve 
tediye şeraitini öğrenmek istiyenlerin 14-12-H36 pazartesi günü 
saat 14 te yüzde 7,5 pey akçelerile Milli Emlak Müdürlüğünde 
toplanan komisyona gelmeleri. 

DENİZ POST AL.ARI 

Galat.ı, Merkez Rıhtım Han, Tel. 44870·7-8-9 
• l~ • 

Hareket edecek vapurlar 
CİLİCİA çarş. 2 birinci kanun 

saat 16 Burgaz. Var na, Kiis· 
lence, Sulina, Kalas, İbrail. 

DALMATİA çarş. 2 bir. kan. ' 
saat 17 Pire, Nnpoli, Marsil· 
ya Cenova. 

BOLSENA perş. 3 bir. kan. 
saat 17 Burgaz, Varna, Kös· 
tence, Novorosisk, Batum, 
Trabzon, Sam un. 

QUIRINALE perş. 3 bir. kan. 
saat 20 (Galata rıhtımından) 
Pıre, Brindizi, Venedik, Tri · 

esle. 
ISEO cumartesı 5 birinci. kan. 

snnt 17 Selfinik, Midilli, lzmir 
Pire, Patras, Brindızi. Vene
dik, Trieste. 

AVAN TİNO 7 pazart, bir. kan. 
saat 12 İzmir, Selanik, Pire, 
Patras, Napoli, Marsilya. Ce
nova. 

ASSİRİA carş. 9 bir. kan saat 
17 Burgaz, Varna, Köstence 
Odesa. 

CEUO perş. IO bir. kan. saat 
20 (Galata rıhtımından) Pire, 
Brindizi, Venedik' Trie1Jte. 

MERANO perş. 10 bir. kan. 
saat 17 Burgaz, Varna, Kös· 
tencc. 

CALDEA perş. 10 birinci kan. 
saat 17 Kavala, Selanik, Go· 
los, Pire, Patras, Aysaranda, 
Brindizi Ankonn, Vencdik, 
Trieste. 

CILİCİA çarş. 16 bir. kan. s~nt. 
17 Pire. Napoli, Marsilya,Gc
onva. 

PRAGA çarş. W birinci kan. 
saat 17 Burgar, Varna, Kös-

tence. 

fratelli S P E 8 CD 
Galata Gümrükleri karşısında 

Hürdaverdigar Han. 
Telefon: 44792 

ltalyan Seyahat Kumpanyası 

Dünya seyahat teşkilatı 

Götürü seyahat 

Otellerde oda tutulması 
Deniz yolu biletleri 
Hava yolu ,, 

Deıniryolları " 

Bagajların sigortası 

İtalyan demir yollarında 

yüzde 30 tenzilat 

Galata Gümrükleri karşısında 

Hudaverdigar han 

Tele fon : 44700 

QUIRINAL perş. 17 birin. kan. 
saat 20 Pire, Brindizi, Vene· 
dik, Tri!:ste. 

ALBANO perş. 17 birinri kan. 
saat 17 Burgaz, Varna, Kös-
lence, Novorosisk. Batum, 
Trabzon, Samsun. Varnn, 
Burgaz. 

BOLSENA cumart. 19 bir. kan. 

saat i7 Selanik, Midilli, İz
mir, Pire, Patrııs, Brindizi, 
Venedik, Trieste. 

MERANO pazart 21 birinci kan. 
saat 12 lzınir, Seliinik, Pire, 
Patras, Napoli, Marsilya, Ge-
nova. 

ABBAZIA çarş. 23 birinci kan. 
saat 17 Burgaz, Varna, Kös· 
tence, Odesa. 

ASSİRİA çarş. 23 birinci kan. 
sat 17 Kavala, Selanik, Go· 
los, Pire, Patras, Aysaranda. 
Brindizi, Angona, Vcnedik, 
Trieste. 

CELİO perş. 24 bir. kan. saat 
20 (Galata rılıtmından) Pire, 
Brindizi, Venedik, Trieste. 

CAMPiDOGLIO perş. 2t bir. 
kan saat 17 Burgaz, Varna. 
Köstenc"· 

PRAGA çarş. 30 bir. kan. saat 
17 Pire, Napoli, Marsilya, 
Genoya. 

DALMATIA çarş. 30 bir. kan. 
saat 17 Burgaz, Varna, Kös
tence. 

QUIRINBLE perş .• ll bir. kan. 
Saat 20 (Galata rıhtımından) 
Pire, Brindizi. Venedik, Tri· 
este. 

JSEO Perş. 31 bir. kan. saat 
li Bıırgaz, Varna, Köstence, 
Novorosisk, Batum, Trabzon, 
Samsun, Varna, Burgaz. 

daFRATELLI SPERCO 

nezdinde C. 1. T. ye müra· 
caet olunur. 

Nippon Yusen Kaisah 
JAPON VAPUR KUMPANYAS 

Yakohama, Kobe, Singapur, 
Colombo, Süveyiş, Port-Said, 

Beyrut ve Istanbul limanları 
arasında doğru seferler: 

Pire, Marsilya, Liverpool ve 
Glaskov. 

(doğru ve aktarmasız) 
UMA MARU Limanda 

TOYOOKA MARU 18-12 936 
DAKAR MARU 18-1-937 

imtiyaz sahibi ve yazı işleri 

Direktörü: İsmail Girit 

Basıldığı yer: ARTUN Basımevi 

Galata Billur tokak No. 10 

MÜNAKASA GAZETESi 

. 
Istanbul Be ediyesi ilanları 
Keşif bedeli 799 lira 25 kuruş olan salkım söğütte 

Hudavendigar caddesinde karaki Hüseyin çelebi camii 
minaresinin yıkılıp içeriye yeniden yapılması açık eksilt
meye konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi levazım 
Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler Belediye fen işleri 
müdürlüğünden alacaklari Fen ehliyet vesikasile 2490 
No. lı kanunda yazılı vesika ve 59 lira 94 kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 21-12-36 pazar· 
tesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdı,..lar. 

• • • 

(B) 467 

Muham. bed. İlk 
teminatı 

Karaağaç müessesatı sığır kesim 
paviyonu vinçlerine yaptırılacak mu· 
hafaza 144 10,80 
Fen işleri imar bürosu için alınacak 
11 kalem tersim levazımı 129 9,68 
Beşiktaşta set üstünde silahtar yah-
ya çeşmesi tonoz kubbesinin tamiri 33,35 2,50 
Hal üstüne konulacak üç tane pa· 
ratöııer 177 ,56 13,32 

Y:.ıkarda muhammen bedelleri yazılı dört türlü malze
me ve tamirler ayrı ayrı pazarlığa konulmuşlardır. Şart
nameleri encümen kaleminde görülebilir. İstekliler hi· 
zalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 3-12·936 perşembe günü saat 14 de daimi encü· 
mende bulunmalıdırlar <B) 468 

"' • • 
Beher metre murabbaına 250 kuruş fiat tahmin olunan 

Hırkai şerif Akseki yangın yerinde muhtesip Iskender ma· 
hallesinin çıkmaz çevizci sokağında 13 ve 11 kapı N. lı 
evler arasında 1 metre 50 santim yilzlü 19 metre 50 san
tim murabbaı arsa satılmak üzere açık artırmaya konul
muş ise de belli ihale gününde giren bulunmadığından 
pazarlığa çevrilmiştir. Şartnamesi levazım müdürlüğünde 
görülebilir. İstekliler 365 kuruşluk ilk teminat makbuz ve 
ya mektubile beraber 11-l 2-936 cuma günü saat 14 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar (B) 452 

* * * Nafıa için alınacak kürek. kazma, ve saplan demir 

el arabası, çapa, keser, ve destere açık eksil meye konul
ınuştur. Bunların hepsine 1005 lira bedel tahmin olun
muştur. Malzemenin listesi ve şartnamesi levazım müdür
lüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No.h kanunda yazılı 
vesika ve 75 lira 37 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 1 1-12·36 cuma günü saat 14 de daimi 
Encümende bulumalıdırlar· (1) 455 

• • • 
Vilayet hıfzıssıhha laboratuvarı ıçm lüzumu olan 85 

kalem alat ve edevat açık eksiltmeye konulmuştur. Liste
si ve şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. Bun
ların hepsine 1520 Jira fiat tahmin olunmuştur. İstekliler 
2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 114 liralık ilk temi
nat makbuz veya mektubile beraber 11-12-936 cuma gü· 
nü saat 14 de Daimi EncümeRde bulunmalıdırlar. (İ) 453 

* * • 
Keşif bedeli 631 lira 48 kuruş olan İstanbul 25 inci 

mektebin tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
evrakı ve şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. 
İstekliler 2490 N. lı kanunda ya7llı vesika ve Bayındır· 
lık Direktörlüğünden tasdikli Fen ehliyet vesikasile 48 
liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 11 1 inci 
kanun 936 cuma günü saat 14 de daimi Encümende bu-
l unmalıdırlar. eh 454 

• • * 
ilk okullar ıçın lüzumu olan ders aleti kapalı zarfla 

eksiltmeye konulmuştur. Bu aletin hepsine 5433 lira bedel 
tahmin olunmustur. Ders aletinin listesHe şartnamesini is
teyenler parasız olarak levazım müdürlüğünden alabilirler. 
Eksiltme 1 1- t 2·936 cuma günü saat 15 de Daimi encü
mende yapılacaktır. İstekliler 2490 N. lı kanunun yazılı 
vesika ve 407 lira 48 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber teklif mektuplarını havi zarflarını yu
karda yazılı günde saat 14 de kadar Daimi Encümene 
vermelidirler. (İ) 456 

İnhisarlar İstanbul 
Başmüdürlüğünden: 

Kabataşta Başmüdürlük binasında yapılacak 1200 lira 
keşif bedelli demir pencere çerçeveleri, oluk ve regar 
kapağı tamir ve islahı ve yine ayni bina dahilinde yapı· 
lacak 895 lira keşif bedelli yağlı boya, dahili badana ve 
saire tadilat ve tamirat şartnamesine göre 5-12·936 cu
martesi günü saat IO da açık eksiltme suretil~ ihale e
dilecektir. Nümuneler ve şartnameler Başmüdüriyet mu· 
hasebesinde görülebilir. isteklilerin gösterilen günde saat 
1 O dan evvel yüzde 7,5 nisbetinde teminat akçesile Baş
müdüriyet muhasebesine müracaatları. (3026) 423 1 4 

Sayfa 3 

İnhisarlar U. Müdürlüğ_ünden: 
İd.ıremiz Tütün Enstitüsü için fenni şartnamesi 

mucibince 600 lira muhammen bedelli 10 kalem Meteo
rologya aleti pazarlıkla satın alınacaktır. 

2- Pazarlık 5- l-9j7 tarihine rashyan aah günü saat 
15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
şubeden alınacaktır. 

4- İsteklilerin şartnamede gösterilen esasları ihtiva 
etmek üzere fiyatsız tekliflerini eksiltme 
geç 15 gün evvel İnhisarlar Ziraat Fen 
meleri lazımdır. 

gününden en 
Şubesine ver• 

5- Isteklile,.in pazarlık için tayin edil• n gün ve sa
atte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko-
misyona gelmeleri ilan olunur. '"3102,, 433 2-4 

• 
* * 34.000 metre beyaz yağlı kanaviçe 

20.000 ,, yeşil yağlı ,, 
1 - Yukarıda cins ve mikdarı yazılı 2 kalem malze

me şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 9-12·936 tarihine raslıyan çarşamba gü· 

nü saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube· 

sindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 

şubeden alınabilir. 

4 - İsteklilerin pazarlık için h:ayin olunan gün ve sa
atte yüzde 7 ,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen 
komisyona gelmeleri ilar. olunur. ''3 t "13,, 441 2-4 

* • * 
200 paket 12 24 makine ipliği (örneği vardır) saat 14 

1000 adet 40 s m kıyım bıçağı (resmi ., ) ,, 15 
1 - Yukarda cins ve mikdarı yazılı 2 kalem malze• 

me şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 Pazarlık 1-12-936 tarihine raslıyan salı günü yu· 

karda yazılı saatlerde Kabataşda Levazım ve Mübayaat 
Şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

4 . isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve sa-
atte yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko· 
misyona gelmeleri ilan olunur. (2872) 410 4-4 

"' • • 
Şartname ve resmi mucibince Paşabahçe Fabri-

kasında tahammür havuzlarını karıştırmak için yaptırıla· 
cak 3400 lira keşif bedelli Ajitatör '·Transmisyon,, ter
tibatı pazarlık suretile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Pazarlık 11-12·936 tarihine raslıyan cuma gunu 
saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım komisyonunda yapılauaktır. 

3- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

4 - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
atte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte arı 
komisyona gelmeleri ilan olunwr. "3142,, 440 

* • * 
Nev'i Beherinin ihale tarihi s&ati şekli 

muhammen 
Bedeli 
Lira Kr. 

195 takım el· 13 95 14·12·936 14 
bise maa kas- pazartesi 
ket 

açık eksiltme 

76 adet palto 9 44 ,, 15 pazarlık 
205 çift fotin .~ 88 ,, 16 ., 

1- Şartname ve nümuneleri mucibince yukarda cıns 
ve mikdarı yazılı 3 kalem elbise açık eksiltme suretile, 
diğerleri pazarlıkla satın alınacaktır. 

2- Eksiltme ve pazarlık hizalarında gösterilen gün 
ve saatierde Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesin· 
deki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

,\- Şartnameler parasız olarak hergün sözü 
Şubeden alınabilir. 

4 - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve sa· 
atlerde kanuni vesika ve yüzdt: 7,5 güvenme paralarile 
birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

"3144,, 442 
• • • 

t - Şartnamesi mucibince 2100 kilo Dikistirinli 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2·- Pazarlık 15· 12·936 tarihine raslayan salı günü saa 
15 de Kabataşda levazım ve mubayaat ~ubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü 
şubeden alınabilir. 

4- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat 
te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen ko· 
misyona gelmeleri ilan olunur. (3181) 443 2·4 

• • • 
Şartnamesi mucibince 5000 kilo vakum yagı pa-

zarlıkla satın alınacaktır. 
2·- Pazarlık 5-12-936 tarihine rastlıyan cumartesi gü 

nü saat t 1 de Kabataşda levazım ve mubayaat Şubesin
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
şubeden alınabilir 

4 istekliler pazarlık için tayin edilen gün ve saatt 
yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen komis-
yona gelmeleri ilin olunur. (3184) 444 2·3 
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Lois, Decrets lois, Traites de Commer&e 

Liste A 'annexe au Decret-Loi du Regiıne 

General des lmportations 

-3 -

- Les effets personnels dt."s voyageurı, y coınF' 
ceux a sujettis a l'impiıt, pour n'etre pas arrives en 1~ 
quie dans un dt;jaj de 6 rr.ois apri•s ou 2 moiı avant r 
rivee du voyageur, ou qui sont arrives avant deuı< 1 

de St~jou r en Turqııie du voyagcur comme il a t"te sp 
fie dans le paragraplı~ •l de l' Art. 4 de la Loi sur 1 
Tarifs Douaniers . 

- Les objt'ls divers et les aıticle.s de comıne• 

dont l'irnportation est permise conformement au Rl·gi 
Gı~nt~ral de:ıı lmporl:ılions en vigueur, ;ı importer par 
popıılat io nıı l inıitroplıes et provenant <le leıır t·oaıuıf 

fail sous forme d '~t·hangc de marchandi8e9. 
-- Les ~C'hantillorıs et les modeleı ~ı introduire dJ 

]le pays, iı condition d'Ctre n··exportı~s aprf.s un cerl• 
temps, par les commis · v oyıgeurs ou les perıonnea ıı~ 

,:;;nt en leıır norn, conform?mt."nl :ıux diıpositionı ti 
•Traites de Commeorce. 
- - Leos malii·res premieres, ciont l'imporlation est 
mise conformement au Regimo General deıı lmportatio 
entn~es dans le pays par mode de reception provbıoir 
et dcstinees a ıort i r du pays sous une forme manufacl 
ree, apres avoir ete enticrement employees. (tes p• 
ties de ces matieres premieres restees danı le pays so 
confisquees et leı intercsses sont pıssibles deı diııp" 
tions de l:ı Loi No. 1918. 

Les envcloppcıı d'un conten.ıncc adequate des o 
jets dont l'importation est permise. 

P t>uvent etre introduits sans aucune reıııtriction : 
- l .es accessoires de rechange mentionnees avec 1 

autres objets dans les articlt>s divers des Tarifs Douınie 
necessaires .ıux installations urba;nes et industrielleı, t 

les que electricite, eau, ~az d'ecJairaa-e quİ ont besO 
d'etre renouvelees samı cesse, ainsi que les divera objetf 
entrt's dans le payı par voie d'operations interieures 
de "cornbine,,, a condi tion qu'ils soient conformes :ıll 
specimens et aux dessins remis aux Douaneı par le rı{ 
nistere de l'Economıe (Pour facili tcr les formalite.s, 1 
Administrationı Douanieres peuvent prelever. avec 1 
consentemenl de leurs proprietaires, deı echantillonı ,ıe 
caisses arrivees aux douanes, en ce qui concerne leı pi 
ces de rechange dont l'echantillon n 'a pu ete prC-p:ıf 
preala blement). 

- Toutes sortes d'objets et de betes, accompagns~ 
les voyageurs venus en Turquie, dont les droits d 
douane ne depusent pas 250 livreq, et qui ne feront p1 

}'o bjet de negoce. 

- Les wıgons·lits, leıı wa~ons-restaurants, apparte' 
nant a la Compagnie lnternationale des Warons-Lit• 
ainsi que !es objets fixes inventorieı y contenus, le' 
f ourgons, les wagons-salons et leurs objets fixes inveıı 
tories, ainsi que les objets destines a leur renouve:I 
ment (A condition que cela soit approuve par le Miııif 
tere de l'Econolllie, et de ne pas exportcr dea de•ıise' 
en echangeJ. 

- Les betes apportees pour les piturageı d't!te • 
lıiver, conformc•ment aux conventiona et aux us et coıf 
tumes existantes, et qui sont destinl-es a ctre rl-eıcpo( 
port?es quelque temps apres. 

- Les marcbandises abandonnt-es par leurs proprif 
taires dans les douanes, et qui soı:ıt passibleı deı dısjJC 
silions de la Loi No 1549, les marchandiscs saisies e ' 
contrebande! les marchandises abandonnees danı les d 
pôtı et leı entrepôts des douaneı; leı marchandiıes a"' 
rieea f aisant partie de la cargaison des bateaux aya~ 
subi dea degits, e t les marcbandises arrivces par le 
voies :terrestres et acriennea, ayant . subi une avarİ 
en route (Sous reserve d'ctre approuvc par le Ministe'1 

des Douaneıı et des Monopoles, ou autoriac par le• Jı 
recteurs des Douanes). 

Les partieı qui H ıont avariees dan:ıı leı dcpôtı el 

entrepôts de la douane, des marchandiseı arrivees nııJ 
douaneı, a la suite des circonstances. (Avec l'autori•' 
tion du Ministere de Oouanes et <leı Monopoles . Cett~ 
autorisation est delivrce sur la prt'..sontation du rappof 
ı'·labon~ par une Commi11ion presidee par les hauta fo11'' 
tionnaire clvil del 'endroit oiı de la pcnonne qu'il indiqutr': 
et avec la participation du pluı haut fonctionnaire du rJı 
nistere de l'E.conomie de l'endroit, - ıt'il existe, - et 
d'une peraonne indiquce par l' Administration des D"1; 
nes, et attestant quc l'avarie e!lt ıurvenuc iı la suiP: 
circonstances extraordinaires. 

S'il devicnt impossiblc de aeparcr, d'apres l" gerırt• 
la partie de la marchandise avariee, qui sera importrc, I• 
partie İMı" parablc au!'lai cst importt!e, Au cas oıi le~ rnat• 
ch.andises sonl ıırrivees dans des recipients tela que saCı 
caıases, tonneaux et ont) ıubi une a . · portr . . . . Varıe, oa ım 
ces ~:cıpıenlı, s ıl devicnt iınpoısiblc de •eparcr ta partie 
ıvarıee), 

(ia ıuivre) 


