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lçlNDEKİLER: i 

P· • 'Ya1a Haberleri • 
f(•llunlar, Karaanameler. • 

I Ticaret muahedeleri 
l&ıılar, emirler, teblitler 

a) Münakaıalar : 
l.....E: 
,, rıalc, Zahire, Et ve Sebze 

lllfaat, Tamirat, Nafıa lı
l.. leri, Malzeme, Harita. 

4 .. atbaa itleri - Kırtaıiye 
f(ereıte, tahta ve 1aire 

$ ... \' lzıbane levazımı 
'1enıucat- Elbiıe-Kundura

l... ç.lll•tır v. 1. 

'1a.brukat, Benzin, Makine 
l Y•tları ve saire. 
' '1Gteferrik 

1 b) Müzayedeler. 
'P.t&tteferrik 

PİYASA 
liABERLERİ 

- ~·-·- ·~ 
Buiday Rekoltesi 
a ınilyon kilo olacağı 

tahmin ediliyor 

aat Bankaıı on, onbet 
•orıra, butday alıtlarıaa 
Y•caktır. HenCb Bankanın 

day piyaıuına banıi fiat· 
t.yhı edeceti belli detil
~Utday tacirleri, Banka
u •ene, takip edeceti fiat 

'-ı.. .. ıııı merak etmektedirler. 
~ tday rekolteaiain 3 mil
~~llu bulacatı bakkıada 

••ıler teyit etmektedir. Bu 
1
1l 500 bin tonu ihraç e· 

1 ittir. Şımdiye kadar dıt 
' •ltetlerden Zıraat Banka

Y•pılan ıiparitlerde, ibra
l Yukarıya yazdıtımız mik

S~lacatı anlatılmaktadır. 
~l Y ihracatı yüzünden 
't .. ~~İmize 3 milyon lira 'o.. "'lir, 
'~rakyadaki butdayla· 
~ daki ıatıılan artmııtır. 

~laıdan gelen iki va
butday kiloıu 5 ku

la, .. tılmıtbı. Yumutak 
da 9 kurut 20 paradır. 

Y ••tıılarındaki ıon dfit
de lt~fl•ında, ekmek fia· 

•nıııeai icap eder. A· 
'ti la.,n ıCSyledltine röre, 
ı.: 80 Para daha ucuzla· 

llldır. -

PAZARTESİ . -----------.:L-- - - ----

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muahedeleri 

iptidai maddeler tenzilat hakkında 

Karaaname N. 4917 

kararname 

(Dünkü nuıhadan davam) 

B.- ipek Sanayii 
(Sun'i ipek dahildir) 

Yalnız ipek filitür fabri
kalarında yapılan biiküm · 
ıüz ipek iplikleri O 

E - jüt 
Jiltten dokunmuı kumat· 
lar 75 

F - Konfeksiyon 

Yalnız filitilr ve büküm (Konfekıiyon) yani kuma-
fabrikalarında yapılan bü- tını başka yerden alıp 
kümJii ve bükümıüz ipek yalnız biçip dikme ve ben· 

O zer itlerle yapılan (elbi-iplikleri l · b ') 
Yalnı:.?: ipek bfiküm fabri- se, römlek, çuva tı ı 
kalarının bükülmüş ipek hazır eşya 60 

iplikleri 70 7- Kitıt Hnayii 

20 Temmuz 1936 

.--------------------------------------------------Gazetemizin abonelerine temin ettiği faydalar 
Gaute mündericalından maada: 

1 - Tacirleri ai<ikadar eden kanun, kararname, 
ticaret muahedeleri, kontenjan listr.lerini parasız ola
rak türkce veya .f ransı:ca il<ive surdile abonelerine 
takdim eder. 

'! - Abonelerinin vergi miişkiildtım luU için bu iş
lerde tecrübeli ıw salclhiyel sahibi bir mıitehassısı 
istişare için parmw:. olarak emirlerine am<ide bulun
durmaktadır. 

3. - Bilumum 
tf}.raftnda rı yüzde 

lerceme işlerinde «Poligloi» Bürosu 
'!.) tenzil<it yapıltr. 

·-------------------------------------------------
a) M0NAKASALAFI 

1-Erzak, Zallire, Et ve Sebze: Filatür büküm ve doku-
25 

ma kııımlarını havi ipek· Zarf ve defter 25 Yüksek Öğretmen Okulu Satınalma Komi.yonu Mukana kutu 
li fabrikalarda dokun· 

20 
Başkanlığından: 

mut ipekli kümaşlar O Kese kitıtı Çok Az Tahmin ilk teminat d k k Kitıt ve mukkavalar 50 
Büküm ve o uma 111m· Nevi kilo kilo K. S. L. K. 
larını havi ipekli fabrika- 8 - Deri ıanayii Ekmek 21000 18000 11 25 176 19 
larında bükülmüt iplikten 

12 
Sadeyat 2500 2000 83 50 156 56 

dokunmuş ipekli kumaı• Kösele veya vaketa 
6 

Zeytinyat 1000 750 60 45 

lar 
30 

Vidala Zeytin 300 200 25 5 8'l 
Büküm ve dokuma k111m- Fantazi deriler ve mobi· 

6 
Sabun 1000 750 36 '1:1 

larını havi fabrikalarda lya derileri Odun 225 ç. 200 ç. 230 38 81 
bükümıüz iplikien dokun· Gla1e deriler : Mangal kömürü 2500 2000 3 • 5 62 
mut ipekli kumaşlar 7

0 Metin ve sahtiyan 
20 

Kıriple kömürü 50 T. 40T. 1300 48 75 
Yalnız dokuma kısmını Kundura Tuz 600 500 4 50 2 O'ı 
havi ipekli fabrikalarında Deriden zikredilmiyen Pirinç 2500 2000 24 45 00 
dokunmut ipekli kumaı· sair etya 20 Kuru fuulye 800 700 13 7 80 
lar 70 Kauçuk mamulltı : Nohut 300 200 l O 2 25 
ipekli jarse 40 ıalot ve fOıon, ökçe Kuru barbunya faıulye 300 200 11 50 2 ti8 
ipek çorap 25 ve teniı ayakkabı 45 Kırmızı mercimek 150 100 13 50 1 52 
C- Pamuklu men•ucat 1&nayii Otomobil ve kamyon Siyah " 100 75 12 90 
Pamuk ipliti O lutikleri 55 Şeker 4000 3500 26 78 00 
ıpliA-ini kendi yapan pa- k i Yumurta 20000 ad. 17500 ad. 1 37 20 55 

5 9.-- Müteferri Hnay Çekirdeksiz üzüm 600 500 18 8 10 muldu fabrikalarında bu 
1 k Çeltik O Ceviziçi 250 200 35 6 58 ipliklerden yapı mıt u· O Kuru erik 250 200 25 4 69 

maılar O Kuıtuyu 7 87 
k l d Buton V e ıemıiye 10 Kuru kay111 150 100 70 Pamuklu fabri a arın a 60 2 •H:: 

Tecrid edilmit elektrik Çam fııtık 50 40 ~ hariçten veya diğer fa· bl 50 Kuş üzümü 30 25 20 45 
br.ıkalardan alınan iplik- teli ve ka oıu 50 55 8 ~ıı:: 

Pil veya akiimillitör 30 Fındık içi 200 1 ~ 
lerle dokunan kumatlar 50 f 1 t 20 Badem içi 15 10 75 84 
Pamuk fanı i · d'l Kuru incir 100 "" 

1 45 Gramo on P a ı ırııı 16 1 20 
40 A""'a veya teavıye e ı -

,, çorap ,- 25 Yukarıda nevi ve mıktarları yazılı yiyecek ve yakacatın k O mit kristal 1 1 k 
Sun'i pamuk, vat a .. k d 15-7-936 Çarıamba ve 16-7-936 Pertem~e rün eri yapı an açı 
D - Muhtelif menaucat aanayıı Pliıtik eıya (tara ' üt- eksiltmelerini istekli çıkmadığ!ndan ek11ltme on gün uzatılmıfbr. 

40 me, ağızlık V. S.) 
20 İhale 29·7-936 Ç'arıamba günü aaat onda yapılacaktır. lı~ek-~~~t::j ve fotin batı 40 Satuk bava ve buz O lilerin 1936 yılında Ticaret odasında kayıtlı olduklarına ve 4ım -

Balık yağı 40 Sırma ve klaptan 20 diye kadar it yaptıkları müeaaeselerde dotru i' rördilklerine dair 
20 Sepet IO olan belgeleri ve vekaleten hareket edenlerin noterlikten alacak· Şapka ve keçe Kurtun kalem 10 ları vekaletname ve teminat makbuzları ile birlikte Fındıklıda 

Makara ve yumak 
45 

Sun'i çiçek 20 Yüksek mektepler muhasipliği binaıında toplanan Satınalma ko• Şapka tezyini 20 1 1 
~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!~!!!!'!l~~!!!!~~!!i_!!!!!L~!I!-!!!!!!!! misyonuna gelmeleri i an o unur. 

ilanlar, Emirler, Tebliğler..:_ 

1 b l T. ret ye Sanayi Odasından : atan u ıca 

d 1 k ve üç hafta devam edecek olan: Ar· 
1 Eylul 936 a açı aca . d itler için Odamızda ayrıca bir ser· 

sıul1al lzmir Panayıranlaataı buldan vaki olacak i•tirakler bu ıer• 
viı ibdaı olunmut ve an 

viıde temerküz ettirilmiıtir. "t ll"k . 1 . . • b 
. .1 . •z fuara mu ea ı •t erı ıcın errtln Tüccar ye ıanıyıcı erımı 

6 b . (Odamızda 1 numaraya) müracaat ede-ötleden sonra u ıenııe 
bilirler. 

İstanbul Belediyesinden : 

Muayeneye ıelmemit otom~
biller hakkında muayene edıl· 
mit lavbasını tatımıyan re~~~ 
huuai ıerekıe takıi otom:d:I: 
lerinin Hyrlaeferl yaıak 

1 
. 

mittir. Bunların muayene erı 
er embe pnü Cifleden ıonra 

p f ..., __ . • .. :ını JUırlenden ev· ve cuma .. loS9ı •.. .... 
vel Ayuofya m-.ydaam~a ve 
alelOsul 8ncı ıubeden bır ceza 

zapta yapmak ıuretile yapılabi· 
leceti ilin olunur. 

İıtanbul ve mtilbakatı 
Untum Saraç San'atkira~ 

Cemiyetinden: 
Merkezi Uzunçarıı batında 

iken bu kere kendi malı olan 
Fatihte Refahiye ıokatıada 61 
numaralı mahalle merkezin na
kil edilditi alikadaraaa ilin o
lunur. 

Kor S. A. Komisyonundan : 
1- Konya ıarnizonunun Aj'uıtoı ayı yq sebze ihtiyacı için 

14 kalem yat sebze açık eksiltmeye konmuftur. 
2- Muhmmaen tutarları ve ilk teminatları iliaın aıat111nda 

ya:ıılmıttır. 

3- istekliler tartnameyi her rün komiıyonunda okuyabilirler. 
' 4- Eksiltme 31 Temmuz 9J6 cuma günü 1aat 9 da yapılaca-

tJndan iıteklilerin teminatlarile tam vaktında Komiıyona gelme· 
leri. 

Cinıi 

Dolmalık patlican 
,, 
" 
" 

DomatH 
Kabak 
Büber 

Yemeklik patlicaa 
,, bamya 
,, kabak 

Çalı fa1ulya 
Ayşe kadın f aıulya 
Patateı 

Taze soğan 
Hıyar 

İnce biber 
Yemeklik tematH 

Miktan 
kilo 
800 
800 
800 
800 

8000 
6000 
6000 
6000 
6000 
6000 
3000 
1500 
1500 
4000 

M. bedeli 
L. K. 
40 00 
40 00 
16 00 
80 00 

240 00 
800 00 
60 00 

240 00 
480 00 
480 00 

60· 00 
120 00 
120 00 
200 00 

Muv. tem. 
L. K.. 
3 
3 
1 20 
6 

18 
45 

4 50 
18 
36 
36 
4 50 
9 
9 

15 



Sayfa 2 

PIASA HABERLERİ 
(l inci sahifeden devam) --- -

Yeni bir tütün şirketi 

Tütün ihracatı işlerile uğraş· 
mak üzere teşekkül etmiş olan 
T.ürk Tütün Limitet Şirketi 
bır Atustoatan itibaren çalış
mata ~aşlamış bulunacaktır. 

Bu şırket diğer b"t· . k ti . u un şır-
e l~krı? hukukuna tamamile 

ma 1 tar. Şirketin 'ıd h t' . • are eye-
ınrn ınbisarlar umum "d- -

Mitbat y mu uru 
enci. UmumA d" k torG A N . ı ıre -

· acı Taş t k "k . 
leri direktörü l ' k e nı ış· 
teşkıl t k o.ara ta Feyzi 

eme tedır 
Vekalete . k. 

ID l"· fır et hakkında a uınat 
d. vermek üzere 
ırektör Mithat y enel Anka· 

raya hareket etmitt" 
ır. -

Ticaret od . 
ası patateslerı 

4 kategoriye ayırdı 
d Patates hakkında Ticaret o-
ası~c~ yapılan tetkikat sona 
ermıştır Od 
dört k • ~ patateslerimizi 

t
. B atagorıye tefrik etmiş
ır. u tak · 

sııne göre 25 ila 40 
gram olanlar 4 ün .. 40 ·ı-70 cu, ı a 

rraınlar 3 Üncü, 71 ila 120 
rramlar ik' · 
k 

ıncı, ve 121 den yu-
arısı bir· · k d ıncı ategori} e ve 25 

ben aşağı olanlar da "yrı bir 
ran9a ithal edilmiştir. -
Üzüınlerimize dair mühim 

bir istatistik 

. TGrkofis merkezi, Türkiye
nın. üzüm istihaali etrafında 
ıenı, mikyasta bir tetkik yap· 

k~lfbt. Bu tetkike göre Tür
ıyeaıin u A h . 

k 
ınumı arpten evvelkı 

uru Gzüm . t'b ı · . d'k' d ıs ı sa atı şım ı ın-

elıı çok fazla idi. Fakat son· 
ra arı m l . 

enşe erı Avrupa ve A-
merika ol b _ . 
tal ki an azı muhım has-

ı ar müthiş bir tahribat ya· 
P&rak rekolt . . d- .. .. t-Ofi emızı uşurmuş ur. 

ta s, •on 29 senelik rekolte mik-
rnu raka l l . . . B nı ara tesbıt etmıştır. 

hu rakamlara nazaran büyük 

•~pdtekn evvelki istihsalat da 
lift • • 

U 
1 ınden fazladır. 

rnumA b d 1 arp ve onu takip e-
en iıtikl Al h b 

oldu . a. ~r i her mahsule 

d b
tu ırıbı uzüm mahsulüne 

e .. "k uyu darbeler vurmuş 
ancak (Oll~ ' 
b l 0~ ten sonra baç sa· 
a arı ge . 1 t"l . l nıt e ı ebılmeğe baş-
anınıttır 1935 

rekolt • yılında alınan 
mikd e, on üç yıl içinde alınan 
k'l ar arasında bir rekor leş· 

ı etmekt d' ol 
2 

e ır. Çok enteresan 
an 9 ıe l'k z" ne ı çekirdeksiz ü-

um rekolt . 
itib emızde 1923 yılından 
•un~re; "tesbit edilen miktarlar 
49 aıra!~: 19'l3 te 36, 1924 de 

' a""' te 'llı• l'\llD 
l 9'l7 de 48 1 uv, b~ da 40, 
da Si, 19, • 928 de 45, 1929 
1932 de fiso da 35, 1931 de 26, 
50, l9J5 ' 1933 le 62, 1934 te 
alınmıştırt.e 80 bin ton üzüm 

Rakip l 
ıalitı da ~em eketlerin iıtih-
ruile t b~23 ten itibaren sı · 
f . es ıt edilmiştir Kali-
ornıya 192.1 t · 
l80 215 2S6 en itibaren 290, 

191 • 169• 262 aoı, 260, 221, 
b" 't ' • 195, 171 ve 180 
ın on, Yunanistan da \923 

yılından itibaren •1 18 2'l sırası e , 
, 21 , 20, 22 yı'rm· .k. . • 

·ıc· . • ı ı ı, yırmı 
ı ı , yırmi bir yirrn •. k. . . 

d' •>s • ı ı ı, yırmı 
yke ı, - • 25, 27 bin kilo re

olte ahiııttır. -
imtiyaz h.b. . •• ı ı ve Vazı ı,ıerı 

Direktartı: laınall Girit. 

Baı ıldıtı yer: ARTUN Baaımevi 
Galata BilU\r ıokak No. 10 

MÜNAKASA GAZETESİ 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatından: 
Cinsi Miktarı M . .Bedeli İlk Ek. Şekli Ek. Tarihi Saa. 

teminatı 

Ton Lira Lira 
Arpa 300 9750 732 Pazarlık 24 7 936 14 

,, 2RO 9100 683 ,, ,, ,, 15 
" 195 6370 478 ,, " " 16 

Yukarda yazılı arpalar ayrı ayrı ihale edil~cektir. Şartname· 
ler tatil günlerinden maada her gün ko:nisyonda görülebilir. Pa· 
zarlığa iştirak edeceklerin belli gün ve saatte teminat mektubla· 
rı veya makbuzlariyle ve kanunun 2, 3üncü maddelerindeki ve · 
sikalarla birlikte Lüleburgazda satın alma komisyonunda bulun· 
maları. 

Kor kıtaatı ihtiyacı için sekiz 
bin kilo kuru soğan açık ek· 
siltme ile satın ahnacaktır. So
ğanın beher kilosunun muham · 
men bedeli 7 kuruştur. İhalesi 
4 Ağustos 936 salı günü saat 
16da yapılacaktır. İlk pey pa
rası 42 liradır. Şartname ve 
evsafını görmek isteyenler her 
gün komisyonumuza ve ihale· 
ye gireceklerin belli gün ve 
saatte Çorluda Kor satınalma 
komisyonuna müracaathırı. 

* * • 
Tümen birliklerinin hayvanatı 

için kuru ot ihtiyacı Çatalca
nın 67500, Hadımköyünün 4-1000 
kilo Çerkesköyünün 55000 kilo 
olarak münakasaya konmuştur. 
Şartnamesi komisyonda parasız 
olarak görülebilir. Münakaıası 
14 Ağustos 936 cuma günü Ça
talcanın saat l O da Hadımkö· 

yünün saat 11 de Çerkesköyü
nün saat 16 da Çatalcada tüm 
satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Münakaaaları ayrı 

ayrı açık ~ksiltme usuliledir. 
Çatalcanın teminatı 75 lira 94 
kuruştur. Muhammen bedeli 
1012 lira 50 kuruştur, Hadım
köyunün teminatı 49 lira 50 
kuruştur. Muhammen tutarı 660 
liradır. Çerkesköyun teminatı 

67 lira 3 kuruştur. Muhammen 
bedeli 893 lira 75 kuruştur. İs· 
teklilerin ilk teminat makbuz
lerilc birlikte ve vakti muay
yende Çatalcada tüm satın alma 
komisyonuna müracaatları. 

* • * 
Çatalcadaki kıtaat eratının 

ihtiyacı olan 6900 kilo sade ya
ğı münakasaya konulmuştur. 

Şartnamesi parasız komisyonda 
görülebilir. Münakasası 4 A· 

ğuıtos 936 sali günü saat 16 da 
Çatalcada tüm satın alma ko· 
misyonu tarafından yapılacak 

tır. Eksiltme kapalı zarf u:suli
ledir. İlk teminatı 424 lira 35 
kuruştur. Muhammen bedeli 
5658 liradır. isteklilerin ilk te
minat makbuzlariyle birlikte 
teklif mektuplarını münakasa
nın yapılacağı muayyen saatten 
bir saat evvel Çatalcada tüm 
satın alma komisyonuna verme
leri. 

• • • 
Hadım ve Çerkesköydeki 

kıtaat eratmın ayrı ayrı sade 
yağı ihtiyaçları 5100 kilo ola
rak münakasaya konulmuştur. 

Şartnamesi parasız komisyonda 
görülebilir. Münakaaaları 4 A 
ğustos 936 salı günü Hadımkö· 
yünün saat JOda Çerkesköyü
nün saat 11 de Çatalcada tüm 
sahnalma komisyonu tarafından 
yapılacaktır. Münakaaaları ay
rı ayrı açık eksiltme usulile· 
dir. Hadımköy ve Çerkesköyü-

• * * 
ne ait sade yağın teminatı mu-
vakkateleri ayrı ayrı 313 lira 
65 kuruştur. Muhammen bede· 
li de 4182 liradır. İsteklilerin 
ilk teminat makbuzlariyle bir
likte ve vakti muayyende Tüm 
satınalma komisyonuna müra
caatları. 

Ankara Belediye 
Reisliğinden: 

l - Belediye hastanesinin 
ihtiyacı olan 2000-2400 kilo 
yoğurt ile 2800-3200 kilo süt 
on beş gün müddetle açık ek· 
siltmeye konulmuştur. 

2- Muhammen bedeli 780 
liradır. 

3- Muvakkat teminatı 58,50 
liradır. 

4 Şartnamesini görmek ve 
· evsafını anlamak isti yenler her 
gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 24 Temmuz 936 
cuma gunu saat onbuçukta 
Belediye Encümenine müracaat· 
lan. 

Mersin Askeri Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden : 
1 - Mersindeki askerin on 

bir aylık ihtiyacı olan dort bin 
sekizyüz kilo sadeyağı açık ek· 
siltmeye konuldu. Muhammen 
bedel üç bin sekiz yüz seksen 
sekiz liradır. Muvakkat temi
nat 292 liradır. 

2 Eksiltme 1 ağus. 936 
cumartesi saat ondadır. 

3 - İsteklilerde kanuni ika
ml'tgah vesikası bulunacaktır. 

4 - Fazla bilgi edinmek is· 
teyenler kışlada Askeri Satın· 

alma komisyonuna müracaat 
edebilirler. 

Askeri satın alma komisyon 
Reisliğinden: 

1- Mersindeki askerin ih· 
tiyacı için eksiltmeye konulan 
Mercimeğin kiloau onbir buçuk 
kuruştan ve bulgurun da on 
iki kuruş yirmi santimden pa
halı görüldüğünden ve kuru 
fasuliyeye de istekli çıkma 

dığından bu yiyecekler yeni
den eksiltmeye konuldu. Ek · 
siltme 1 Ağustos 936 saat 10 
buçuktadır. Bulgur 3000 kilo, 
muhammen bedeli ~O lira mu
vakkat teminatı da ~ l liradır. 
Mercimek 1800 kilodır. Bedeli 
176 lira, muvvakat teminat 14 
liradır. Fasulya 3000 kilodur 
bedeli 285 lira muvakkat te
minatı da 22 liradır. 

2- İstekliler de kanuni i
kametgah vesikası bulunacak· 
tır. 

3 - Faı.la bilgi edinmek is
teyenler kışlada aatınalma me· 
murundan öğrenebilirler. 

2- İnşaat- Tamirat· Nafıa işleri - Malzeme - Harita 
Vize İlçebaylığmdan: 

Taabh6d edilecek ıeyin Keşif İhalenin ıün Muvakkat 
eiul miktıbı bedeli ve aaati teminatı 

Kiremld 2118700 Bbai 11 3-8-8 pazarteal 1746 
liradır d•t\ "aat 14 te liradır 

Kazamızda yapılacak göçmen e•lerl lçia mubaayasu•• lGzum 
ıörülen yukarda yazılı 2116700 aded kiremld kapalı zarf Wtulile 

şart~amesinde yazılı yerlere teslim şartile münakasaya ko 
tur. isteklilerin yukarda yazılı gün ve saate Vize lakin 1'0 
yonuna müracaatleri ilin olunur. Şartnamesi Vize İskan 
sinden verilir. 

1 Milli Saraylar Müdürlüğünden: ! 
l 1 - Dolmabahçe Sarayının 

1 
huıusi ve bir numaralı daire· 

l lerinin dam ve saçak kurşun-
ları tamirah kapalı :zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 -Yapılacak işin tahmin be
deli on üç bin iki yüz elli lira 
yirmi sekiz kuruştur. 

3- Bu tamirata müteallik 
birinci ke,if cetvelile şartna

menin birer suretleri pazar· 
dan başka her gün Milli saray
lar Müdürlüğü kaleminden alı

nabilir. 
4- Eksiltme Ağustösun o

nuncu pazartesi günü saat on· 
beşte Milli Saraylar Müdürlü
ğü binasında yapılacaktır. 

5- Muvakkat teminat bin 
liradır. Bn paranın, eksiltmenin 
yapılacağı saatten bir saat ev
veline kadar Malsandığına ya
tırılmış ve makbuzunun eksilt
me Komisyonuna verilmiş • bu
lunması lazımdır. 

6 - Eksiltmiye girecek olan
lar Ticaret Odasına kayidli bu· 
lunacaklar ve şimdiye kadar 
başka yerlerde yaptıkları ta· 
mirat işlerine clr.ir elde ettik
leri jvesikalarla bu vesikaları 

göstermek suretile Milli Saray
lar Mimarından ayrıca alacak· 
ları fenni iktidar şehadetna· 

meaini muayyen gün ve saatten 
bir saat evveline kadar Eksilt
me Komisyonuna tevdi eyliye· 
ceklerdir. 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Satınalma 

Komisyonundan: 
Kırıkkalede yapılacak inşaat 

Keşif bedeli 136032 lira 86 
kuruş olan yukarıda yazılı in
Şaat Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Satınalma Komis· 
yonunca 5 Ağustos 936 tarihin· 
de Çarşamba günü saat l 1 de 
kapalı zarf ile ihale edilecek
tir. Şartname altı lira 81 kuruş 
mukabilinde komiıyondan ve· 
rilir. Taliblerin muvakkat te
minat olan 8051 lira 65 kuruşu 
havi teklif mektublarını mez· 
kur günde saat lOa kadar ko
misyona vermeleri kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 
3 maddelerinde yazılı veıaikle 
muayyen gün ve saatte komis
yona müracaatları. 

Ankara Belediye 
Reisliğinden : 

1 - Dikmen yolu temdidi ile 
Keçiören meydanlığının aıfalt

lanma.ı ve Necati bey yoluna 
amud sokaklarının yeni profile 
göre değiştirilip yaptm iması 
on beş gün müddetle ve kapa
lı zarf usulile eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 24900 
liradır. 

3 Muvakkat teminatı ı;JI 
lira 50 kuruştur. ..-ı 
ş t . . .. k i•t•r _ 

ar namesını gorme •" 
lerin yazı işleri kaleınioe 
gün gelmeleri. it" 

5 - İsteklilerin usulü .d•~tf 
sinde tanzim edecekler~6 c' 
teklif mektublarını 'l4-7 9., ;.ı 
ma günü ihale s:ıati olaP ~1' 
dan bir saat evvel B~l ~ 
Encümenine vermeleri il•11 

nur. 

Gaziantep Vilayeti 
Encümeninden : 

Gaziantep Vilayeti dahil 
16043 lira 50 kuruş bedel 
şifli Gaziantep-F evzipaşa ~ 
nun 13-25, 67-70 ve 72-76 ~,,# 
metreleri arasındaki üç ~,>' 
dan ibaret tamiratı eıa••~ 
açık eksiltmesi bir ay rııil 
le pazarlığa konmuştur· fi 

Tali pi erin evrakı keşfi)'' il" 
şerait fenniyi gormek üıerei~ 
gün, münakasaya iştirak .. , 
de 9-8-936 perşembe güoiJ fi' 
16 da IOOde 7,5 temin~t ~~iJf 
husustaki ehliyet vesık~ pj 
birlikte Gaziantep Vilayet• tJtl 
mi Encümenine mürac•• 
ilan olunur. 

Karamürsel '"B:iedi yesin'!: 
l - Kasabaya üç •.a•t f'1. 

safede olan Belediyenıll 

dıklı sağlık suyunun k-:'' 
1 getirilmesine ait proje•• 

tırılacaktır. Bedeli muh•lll 
500 liradır. 

2 - Karamürselin ınilst 
münhanili harita ve pilin• 
tırllacaktır. Bedeli muh•dl 
500 liradır. 

3 - Karamürsel kraa 
asri kabristan projesi yaP 
lacaktır. Bedeli muhalll 
200 liradır. 

936 senesi içinde yuk 
yazılı pilin ve projelerin 
brılması çalışma pro 
mız cümlesinden ° 
bu projeleri yapacaklar•; 
nun ve emirler dairesin ; 
vekaletlerden tasdik ed 
şartile yapmıya talip ol•0 

Karamürsel Belediyesine 
racaatları ilan olunur. 

- J 
Sıvas inhisarlar Başınil 

lüğünden: 

Tuzhiaar Tuzlası idare e 
sının tamiratı 24-7-936 il 
gününe kadar pazarh1tl• 
Haine .ihale edilecekt_ir · ff6 
Keşıf bedeli 455 hr• 

ruştur. . 
·fler1 

Şartname •. ve keşı lf 
zaman için inhisarlar S 
dürlüğünde görülebilir· 

isteklilerin 34 lir• 19 
muvakkat teminat ak~ 
birlikte inhisarlar Bat 
lütüne müracaatları ilan ° 

3 -- Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malıe 
Sıhhat ve içtimai Muavenet V ekileti: 
Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Satınalnı• 

Komisyonu Reisliğinden: 
l - Merkez HıfzıHıhha Müe1sese1inin satın .alınacak ti 

ve kitapların 3·8-936 paı:artesi saat l 1 de açık ekailtın••İ 
caktır. 

2 - Bedeli muhammeni 3556 lira 90 kuruıtur. 
3 - ilk teminat 267 liradır . 
4 - Şartname ve kitap list~sini almak için müe,.e1• 

ıip mutemetliğine ve eksiltmeye ittirak için de yukatcl•,.. 
pnde m6~aaeaede milte .. kkil utınalma komisyonun• 
atlan. 

5 Teminat bedeli Hudut ve Sahiller Sıhhat UaıulO 
llltil vesnealne tealim edilecektir. 



~ e, tahta ve saire 
let Demiryolları ve Limanları İşletme Umum 

' İdaresinden : 
"-. llıen bedeli 10875 lira olan 6IO tonu safi meşe 840 to-
a.S~rien, meşe mahlutu olmak üzere ve cem'an 1~50 ton 
, ic1a936 pazatesi aünü saat 15, 15dc kapalı zarf usulıle An-

a_ i '~ binasında satın alınacaktır. . 
~ı:ı~te llrınek isteyenlerin 815,62 liralık muvakkat }emınat 
~llun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin ~-a-936 G. 
•iıı llurnaralı nüshasında intişar etmiş olan talırnatname 
~e alınmış vesika ve tekliflerini aynı günde saat 14, 15e 

'Otnisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
lJııeler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden• 

~~•ada Tesellüm ve Sev.k Şefliğinden, Eskişehirde Mağa-
litıden, Adapazarında istasyon Şefliğinden dağıtılmakta-

=---
fttensucat. Elbise - Kundura · Çamaşır ve v .s 
i Müesseseler Sabnalma komisyonu Riyasetinden: 

li 'fıp Talebe Yurdu için olbaptaki şartname ve evsafa 
'atın alınacak olan bin metre patiska ve iki bin metre 
lif eb'adda amerikan bezi için yapılanpçık eksiltmede tek· 
e~ fiatlar fazla görüldüğünden eksiltme 27 Temmuz 936 
~. gününe bırakılmıştır. 
tit·~iltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Mil
i bınaaında kurulu komisyonda saat 16 da y~pıla~aktır. 
•tekliler şartname ve numuneyi Fuatpaşa turbesı karşı -

l'ıp Talebe Yurdu merkezinde görebilirler. 
4 tduvakkat garanıi 162 liradır. 
~ l'ahmini fiat: Patiskanın bir metresi 92 kuruş, 140 san-

'ııınd k" · · d k" · k ~ e ı amerikanın 75 ve 85 santım enın e ı amerı anın 

~ t eıi de 48 kuruştur. 
•tekliler cari seneye ait Ticaret odası vesika.ile bu işe 

teminat makbuzu veya banka mektubu ile birlikte vak· 
e\'vel komisyona gelmeleri. 

~ahrukat -Benzin-Makine yağları ve saire-
~ Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 
~e ihtiyacı içın açık eksiltme us~l~le satın alınacak dört 

tke petrolun ihalesi 5-8-936 tarıhıne raalıyan çartamba 
•\at on beşte Galatada Çinili Rıhtım hanında Tahlisiye 

- P.!Gdürlüğü binasında Sabnalma Komisyonunda yapılacaktır. 
~blrrınaen bedel 1350 lira ve muvakkat teminat miktarı 101 

kuruştur. Muvakkat teminat eksiltme başlayıncıya kadar 
•etnesince alınacaktır. • 

•nıede sözü ıeçen Komisyondan verilir. 

Havayolları İşletme 
tai Alım ve Satım 
l(Onıisyonundan : 
'Yolları Devlet İşletme 

4 İçin alınacak olan 60 

bilir. Münakaıası 1 l Ağuıtos 
936 salı rünü saat 1 1 de Ça
talcada Tüm satın alma komiı
yonunda yapılacaktır. Munaka· 
sası açık eksiltme suretiyledir. 
Çal.alcanın ilk teminr:ıı 63 lira
dır. Muhammen bedeli 840 li· oktanlık tayyare ben-

... ~ 24,600 lira bedel tah· radır. Çerkesköyünün odunu· 
..,.ılnıiş ve iş kapalı zarf nun ilk teminatı 43 lira 31 ku-

ekailtmiye konmuştur. ruştur. İsteklilerin ilk teminat 
I 5 8 936 çartamba güdü makbuzlarile birlikte ve vakti 
4,3()da T aşhandaki Ha- muayyende Çatalcada Tüm aa-

~ Devlet İşletmesine ait tın alma komiıyonuna müra· 
~~ Yapılacaktır. Talihler caatları. • * • 

Qll "•taki şartnameyi Ha- Çatalcanın odun ihtiyacı 
~ -rı Devlet İşletme İdare- 390,000' Hadımköyünün 270,000 
.:: ~~ Satım Komisyonun- kila olarak münakasaya konul-
~ bılırler. Talib olanların muştur. Şartnameıi parasız ko· 
hıa"'1ık muvakkat teminat miıyonda görülebilir. Münaka-
• 't.urıu veya banka mek· sası 7 Ağustos 936 cuma günü 
~ t•rtnamede gösterilen Çatalcanın saat 10 da Hadım· 

• rı ihtiva etmek üzere köyünün saat 11 d~ Çer· 
.._!~~lı kanunun 32,33üncü keıköyünün saat onaltıda 
"~ak Çatalcada tüm satın alma ko-•t el • ıp maddelerindeki 

aı . misyonu tarafından yapılacak· 
~lıı:I·f tesınde hazırlıyacak- tır. Münakaaaları ayrı ayrı çık 
)_,..1ı rtıektublarını yukarı-

.. , ı ka eksiltme uıuliledir. Çatalcaya 
'-at e iltme saatinden ait o-tunun teminatı muvakka-
(l . e\'\'eline kadar Komis· tesi 225 lira 94 kuru,, muham-
eıaliai l . · 1 • 

llt, ne verme erı 1 an men bedeli 3412 lira 50 kuruş-

' tur. Hadımköyünün 157 lira lira 
llbııı 87. A k • 50 kuruştur. Muhammen bedeli 

1( arıcı s erı 2100 liradır. Çcrkesköyünün 
~-t 1 ıtaatından: 168 lira 75 kuruttur. Muham· 

. - tad k" '~ti a ı askeri fırının o- men bedeli 2250 liradır. İstekli-
l~11Ya.cı 8400 kilo, Çerkea- lerin ilk teminat makbuzlariyle 
lllG 66o() kilo olarak bir a- birlikte ve vakti muayyende 

lıakaaaya konulmuştur. Çatalcada tüm satın alma ko· 
eıi ko · d .. l · - ti rtıııyon a goru e- mııyonuna muracaa arı. 

"" Aıtitef errik 
1 

1(.
0 

l<onia Kor. S. A. Komisyonundan: 
~ ~hayvan hastanesi için aşağıda cinı ve miktarı ile mn· 
ltt.a') tarı ve ilk teminat(arı yazılı 12 kalem malzeme açık 

._.,,e ~0nulmuştur. 
1 'billr~ıler fartnameyi her gün aabn alma l\fmiıyonunda 
:......_ ~ r. 

liıı.a . ~1c•ilt 
~ .. t . tile 2 Atustos 936 Cumartesi günü 10 da yapıla• 
'''-'eıe'~Plerin teminatlarile vaktında satın alma komiıyonu

rı. 

MÜNAKASA GAZETESi 

Miktarı Muhammen İlk 
Cinsi kilosu bedeli teminatı 

Lira K. L. K. 
10 M., metrelik kalın 600 7 50 o 60 
20 genişliğinde nalhk 
demir 
lO metrelik 22 geniş- (j()() 7 50 o 60 
likte 
Sim M. kok kömürü 4500 157 50 il 82 
Eyi cinsten çelik 50 35 00 2 65 
Kıl ayak ipi 10 Adet 30 00 2 25 
Demir ayaklı su bileği 1 

" 
18 00 l 50 

taşı 

40 Siyah su yalağı 1 ,, 5 00 o 
Çiçek sapı 40 " 

4 00 35 
Ağaç tokmak ~o 

" 
2 60 o 25 

Çıra 200 ,, 4 00 3.l) 
Kiprit 20 Kutu o 30 o 00 
Nallama yolları zincir 3 Adet 15 1 50 

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

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
4212 kilo ıskarta çul 
1907 ,, ,, kanaviçe 
3265 " ,, ip 
1219 ,, yamalık kanaviçe 
590 ,. " çul 

Yukarıda cins ve miktarları yazılı malzeme 30-7-936 tarihine 
raslıyan perşembe günü saat 10da pazarlıkla satılacaktır. İstek
lilerin malları görmek üzere hergün Ahırkapı Bakemevine ve 
pazarlık için de tayin olunan 2ün ve saatte yüzde 15 güvenme 
par4larile birlikte Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesi Mü
dürlüğündeki Satış Komisyonuna müracaatleri. 

İnhisarlarUmumMüdürlüğünden: 
1 - İdaremizin Polathanede yaptırılacağı 121187 lira 

81 kuruş keşif bedelli tütün ambarı kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konmuştur. 

2 - Münakasa evrakı 6 lira 6 kuruş mukabilinde 
İnhisarlar İnşaat şubesinden alınabilir. 

3 - Eksiltme 23 temmuz perşembe günü saat 11 de 
İstanbulda Kabataşta İnhisarlar levazım şubesindeki a
lım, satım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat Teminat 7309 lira 39 kuruşdur. 

5 - İsteklilerin ihale gününden en az üç gün evvel 
İnhisarlar inşaat şubesine gelerek Nafıa Vekaletinden 
aldıkları fenni ehliyet vesikalarını ibraz ile münakasaya 
girebileceklerine dair birer vesika almaları şarttır. 

6 - Teklif kapalı zarfları ihale günü en geç saat 
tam 1 O a kadar ismi geçen komisyon reisliğine makbuz 
mukabilinde verilmif olmalıdır. (67) 4-4 

.+: 
• • 

1 - 7-7-936 gününde kapalı zarfla eksiltmeye konu-
lan 16262 lira 80 kuruş keşif bedelli Milastaki idare
hane binası inşaabna istekli çıkmadığından yeniden ay
ni şekilde eksiltmeğe konmuştur. 

2 - Eksiltme evrakı 82 kuruş mukabilinde lstanbul
da İnhisarlar İnşaat Şubesinden alınacaktır. 

3- Eks!ltme 30-7-936 perşembe gunu saat 11 de 
kabataşta inhisarlar Levazım Şubesindeki alım satım 
komisyonunda yapılacaktır. 

4- Muvakkat teminat 1219 lira 71 kuruştur. 
5- İst~kJilerin ihaleden en az üç gün evveline kadar 

inhisarlar inşaat Şubesine gelerek en az bu büyüklükte 
bir binayı muvaffakiyetle yapmış olduklarını ve diplo~ 
malı Mimar veya Mühendis bulunduklarını gösterir ve
saik ibraziyle ehliyet vesikası aldıktan sonra eksiltme 
evrakını istemeleri lazımdır. 

6 - Kapalı zarflar ihale günü saat J O a kadar Ko· 
misyon Reisine makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

(84) 3-4 
* * • 

Şartnamesi mucibince 20 X 25-27 eb'adında 4,000,000 
adet rakı mantarı 27-7-936 tarihine müsadif Pazartesi 
günü saat 15de pazarlıkla satın almacaktır· İsteklilerin 
şartnamesini görmek üzere her gün ve pazarlık için de 
tayin ~lu~an gün ve saatte IOOde 7,50 güvenme parala
ri!le .. b~.rlıkte. Kabataşta ~ev azım ve Mubayaat Şubesi Mü
durlugundekı Alım Komısyonuna müracaatları. 

(69) 3 4 
• 

İdaremiz ihtiyacı için ş~namesi mucibince 10.000 
metre amerikan bezi 31-7 ·936 tarihine rastlıyan cuma 
günü saat 15 de pazarlıkla satın alınacaktır. isteklilerin 
şartnamesini görmek üzere her gün ve pazarlık için de 

tayin olunan gün ve saatte yüzde 7,5 güvenme parala

riyle birlikte Kabataıta Levazım ve mubayaat Şubesi 
Müdürlüğündeki alım komisyonuna müracaatları. 

(93) 2-3 

Sayfa 3 

Borsa - Piyasa 
17-7-1936 

Para Borsası 
\Iı ş Satış 

1 Stcrlın 
t Dolar 

20 Fransız Fr. 
20 Lirt> 
''\J Bel~ık Fr 

>ıı Drahmi 

:.!u ıi~v\rc Fr. 
'.!o ı ev~ 

ı Fl oı ııı 

:!O <,ek ı,roıııı 

ı A\\ı stur~a Si. 
ı l ' eı; e ın 

t Mark 
t Zloti 
ı P<'ngii 

!!o Ley 

~· J>ınar 

tj~4.-

12H.-
16:~.
HlO, 
80, 
22,-
1'.l, 

82, 
Sfı, 

2'2, .. ıl..I 
t'ı, -
~?.8. 
l <J,-
22, 
ı:ı, 

4:-;, 

1~30. 

126, 
Wü, 
196, -
84, 
23, )IJ 

ı-ı·~. 

25, 
84 -
!14, 
~4, 

tfi,-
30,-
2'.2,-
24,
lt.i, -

1 Yl'n :12,- :~4 .-

''0 1 svl'~· kronu !H, 3.1 -
ı Ti'ırk alllııı ~lli7. Hli8, -
ı Banknot Os.B. ''4'', i4:ı, 

Çekler 

1 cıncl ra 
:-.Tev ). ork 
l'aris 
!\lilanıı 

Brüksel 
.\ ti na 
Cı•n•'\'re 
::'uf) a 
,\ 111stı• rdam 

l'rag 
Vı) an:.ı 

Maılrıd 

Hı rliıı 

A~ıl ı ':' 

l '>~. 7'1 

O,'i!lfı:ı 

12.1111 

ıu.ı~ 

4,728u 
4,7.ı 

:! , 4'i Hl, 
ü:.l, t.ı;>;! 
t. l'i .ı 

Hl, ll>if.ı 

" · 1937 
:-ı.8230, 

1,9Sl0 

h.apam~ 

lt1U,50 
O,i~iO 

12,n:ı 

ıu,o.ıı 
4, ı 1 ı .ı 

84, iiOO 
2,43~ 

t'ı3, 

1,1 7 
ı.ı, ll&i 
4,1832 
;;,8040 
t,9ı6'1 

---- .. ~!"'1"'--~~!!!!!11 .... --

f ratelli S P(RCO 
Çinili Rıhtım han 93-97 Galata 

Rıhtım Telefon: 44792 
Amsterdam - Kompani Ro ıal 

Neerlandez dö Navigasyon a 
vapör Anvers, Rotterdam, A · 
msterdam ve Hamburg için ya· 
kında hareket. 

CERES vapuru 
18 ili 23 Tem muz tahmil 

Nerlandez kompanyaaının 
nehri vapurları limanlar i~in 
hususi ve Beri seferler. 

BGtün limanlar için Neer· 
landez Kumpanyaıı ile anlatıl
mak suretile bütün dünya li
manları için dotru kon,imen
to)ar verilir. 

İTHALAT SERVİSi 
Amsterdamdan beklenilen 

vapurlar. 
ULYSSES vapuru 23 Temmuza 
doğru Amsterdamdan yakında 

hareket ORESTES vap. 15 
Temmuza doğru 

Nippon Yusen Kaisha 
JAPON VAPUR KUMPANYSI 

Yak obama, Kobe, Singapur, 
Colombo, Süveyiş, Port-Said, 

Beyrut ve lstanbul limanları 

arasında dotru seferler: 
Pire, Marsilya, Liverpool ve 

Glukov. 
(doğru ve aktarmasız) 

DAKARMARU 19Temmuzadoğru 
DURBAN MARU 19 Atustosa,, 
DELAGOA MARU 19 Eylola,, 

ltalyan Seyahat Kumpaıyası 
Düaya seyahat tetkilitı -

Götürü Hyabat 
Otellerde oda tutulması 

Deniz yolu biletleri 
Hava yolu ,, 
Demiryolları ,, 
Bal'ajların sigortaaı 

ltalyan demir yollarında 
yüzde 50 tenzilat 

Galata Rıhtım üzerinde Çi• 
nili Rıhtım hanında 9.1-97 N. 
da FRATELLI SPERCO 
nesdinde C. 1. T. ye m6ra
caat olunur. 
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-----------------..:...-------------------------..----------: 
Les avantages procures par notre journal 

a ses abonnes 
/~11 dd1ors de son corıtemı, le «.lf iina/\asa Gazele-· 

Slıı 0 ffre <İ ses abonm;s les aıwnlayes :ml11anls: 
1 .- lL p11blle en supplh11ent le te.rle en françois 

<~e loutes les lois, decrels-lol. trailt's ele cornmerce, 
ltsl<•s des contingentemenls ele. el fos soumet yratui
lement <İ ses abonm•s. 

'2- il mel fJTGCieusemenl ci la disposilion ~<' ses 
alıonnt;s un sp<'cialiste en matit;re jisca/e, capavle l'l 
c.ı·pfrimcnil', pour toute consultalion, afin ele n;so11dre 
fes <JIWS/ions epilltllSl'S de {ise el d'imp<>l. 

.'J. - Le Bureau de Tradurtioı1 «Poliyloi» effeciue, 
<İ l'infl'nlion de nos abonn<'s ıwe escompfe de 2.) 
pour c·erıt dcws leurs travaııx ele lraduc:tion el de copie. 
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Travaux d'lmprimerie 

ReJiure • Papeterie 

Fo1.1rniture de Bureau 

Revues E't Livres divers. Prix 
est. 3556,90, caut. prov. 267 L. 
Adj. ouverte. Com. d' Achat de 
l'Etablissement Central de l'Hy· 
gicne (relevant du Ministere de 
l'Hygiene et de l'Assistance So· 
ciale} a Ankara, lundi, 3 8-936 a 
11 h. Liıte des livres a acheter 
et cah. des clı . a la Comptabilite l de cet Etablissement. 

-4-

Bois de Construction, 
PJanches ete. 

Bois de ebene 610 tonnes. 
Bois de sapin, d'orme et de 

ebene melange, 840 tonnes, soit 
en tout 1450 tonnes. Prix est. 
10875, caut. prov. 815,62 L. Adj. 
sous pli cachetc. Coın. d' Achat 
de l' Administration Generale dea 
Chemins de Fer de l'Etat a An · 
kara, lundi, 3-8-936 a 15 h. ıs. 

............. ~ ..... _ A) Adjt~di~~tl~~~-;;· .. R;b;;~~ ............ ;.~b:::t~:: ..... ;~~:~::n~ \ 
- courbe de niveau et du plan de 

Ceux qui desirent y prendre 
part doivent remettre a la Presi
dence de la Commission le meme 
iour juıqu'a 14 15 h. leura offres, 
les certi ficat& exiges par la loi et 
un certificat de competence dres· 
&e suivant les preııcriptions pa
rues danı> le Journa.l Officiel du 
7 Mai 1936 No. 3297, 

1 

- 1 Karamoursel. Prix est. 500 L. 

Construction _ Reparation Elaboration du projet d'un 

1 

T r p cimetiere moderne a construire avaux ublics Materiel de 
Const · ' h a Karamursel. Prix est. 200 L. 

ructıon Cartograp ie 
- - S'adresser iı. la Municipalite de 

Briques 2116700 pieces. Prix Karamursel. 
e
17
st
4
• 11 L. le mille. C'aut. prov. 
6 ı.: A Prolonaatiorı de la route de C · dj. sous pli cachete. 6 

d"oın <les Immigrcs de Vize, lun· Dikmen (Ankara), asphaltage 

'• 3·8·936 a 14 h. mt:me adres~e de la place de Ketchieureo, et 
pour leı h" ca ıcrs de charge. -Re · · paratıon de la toiture de 
~uelques pieces du Palais de 

olmabahdje. Prix est. 13250,28, 
caut. 
1. prov, 1000 L. Adj. sous 

p 1 cachetc o· . d p 1 . N . · ırectlon es a aıs 
c a~onaux, lundi 10-8-936 a 15 h. 
D~ · dea eh, au bureau de cette 

ırection. 

-Conatructı· d. • , ona ıverseı a exe· 
~~ter a Kirikkale.Prix est136032, 

' caut. prov. 8051 65 L. Adj. 
sous pli C.lchete c' d'A h t 
d ı D

. · om. c a 
e a ırecr 

b . ıon Generale des Fa· 
rıques M'l't . 

936 a l l ~I aıreı, mercredi, 5-8-

d· t C · Cah. des eh. a. la le oııun· . 
L. ıısıon, moyenna.nt 6,81 

-Reparat'ı f . on ondamentale en 
troıs endroits (su l k' I d 13. 
25 67-7 . r es ı • e 

' . O, et 72-76) de la route 
Gnıantep·Fevz· h p . t 
16043 

ıpac a. rıx ea • 
,5o, caut, prov. 7,5 pour 

cent. Adı'. de n • • • C 6re a gre. om. 
Permanente du Vilayet de Gazi· 
antep, ieudi 9-8-936 a 16 h. Doc. 
requiı İl la meı:ne Commissi\)n, -Elaboration du Projet d'Ad-
ductio d' · K n eau a aramurael, des 
sourcea dites "Findikli Saghlik" 
ae trouvant a une distance de 
trois heures de la villc. Ptix est. 
500 L. 

la modification des rues perpan· 

diculaireı a la route de Nediati 

bey. Prix est. 24900, caut. prov. 

1867,50 L. Adi. sous pli cachete. 

Com, Permanente de la Munici· 

palite d' Ankara, vendredi 24-7-

936 a 15 h. 30. Cah. des eh. 4U 

Sccretariat de la dite Municipa· 

lite. 

-2 

Habillement - Lingerie · 

Chaussures ete. 

Batiıte 1000 metres. Prix ut. 
92 p. le metre. 

Cabote americain, de 140 et 
85 cent. de largeur, 2000 metres. 
Prix est. respectivement 75 et 48 
P. le metre. 

Pour le Foyer des Internes de 
l'F.co\e de Mcdecine. Les prix of· 
ferta lora de l'adj. precedente 
ayant ete juges eleves, l'adj. a 
ete remise au lundi, 27-7-936, a 
16 h, Pt qui ııura lieu par dev ant la 
Com. Speciale ıiegeant a la Di· 
rection de l'Hyriene et de l'As· 
siatance Sociale d'latanbul a Dja· 
ghaloghlou. Cah. des eh. et cchan
tillon• au f'oyer auamentionne, sis 
en face du turbe de Fouadpacha. 

Les cahiers des charges ıont 

distribues gratuitement a Ankara 
par le Service des Approvision· 
nement, a Haydarpacha par le Bu· 
reau de Reception, a Eskichehir 
par le magasin d'Eskichehir et a 
Ada pazar par la Station d' Ada
pazar. 

-5-

Combustible, Charbons, 

Car bur ant. 

Petrole 400 bidons. Prix est. 
1350, caut. prov. 101,25 L. Adi. 
ouverte. Com. d' Achat de la Di· 
rection Generale de Sauvetage 
(Tchinili Rihtim : ian, a Galata), 
mercredi, 5-8-936 a 15 h. Cah. 
des eh. a la dite Co•mission. 

Benzine de 74 octan, pour 
avion, 60 tonnes. Prix est.24600, 
caut. prov. 1845 L. Adj. sous pli 
cachete. Com. d' Achat de l' Ad
miniıtration des Voies Aeriennes 
d'Etat a Tach han (Ankara), mer· 
credi, 5·8-936 a 14 h. 30. Cah. 
des eh. a la dite Commission. 

B) Adjudications 
a. la Surenchere 

Toile en laine (4212 k.), a 
chanvre ( 1907 k.) corde (3285 k). 
toile a chanvre et en laine pour 
rapieçage, 1219 et 590 k.., le tout, 
en etant deteriorc. Vente a la su· 
renehcre, de gre a gre, le jeudi 
30-7-936 a 10 h. par devant la 

• Com. d' Achat de la Direction Ge· . 
nerale deR Monopole& a Kabata
che. Les marchandiaes se trou· 
vent au depôt d' Ahir kapou. 

----~-~----==--- g.i 
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Lois, Decrets lois, Traites de Commerc8 

Accord Commercial entre la Turquie et l'Atlelll•gtf 

1.- Les certificats d'origine 
peuvent etre egalement delivres 
en Allemagne par : la Ue section 
dea Corporations Ag-ricoleıı 
(Haupt,bteilung rr der Landes
bauernschafıen), et les Autorites 
preposees au commerce Exterieur 
(Aussenhandelsstellen) ou les 
Chambres d'artisans (Handwerk· 
skammeren). Les deux gouver · 
nements peuvent se mettre d'ac
cord pour autoriser d'autres De
partements au Corporations a. 
delivrer des certificals d' origine. 

2. - Les modifications suivanteı 
ont ete ajoutees a la liste A in
diquant les reductions de tarifs 
dl)nt ben eficieront les marchan -
dises turques importces en Alle
mağne et se trouvant rattachee 
a I' Accord Commercial en da tte 
du 27 Mai 1930: 

a) La taxe douaniere de 8 
marks par quintal, perçuo sur 
les raisins secs enumeres a la 
positions 52 du Tarif Douanier 
Allemand a ete reduit a 5 MK. 

b) La reduction de tarif ac· 
t~ellement en vigueur pour 10 

. 1 d t•~ quıntaux annue s e 
&oie portes a la positİO~ JI_. 

eırı,,. 
Tarif Allemand, sera ~o 
25 quintaux de tapis p•' rı' t 
tapis seront soumi!I il~ ~ı· 
de 600 marks aux 1 
lieu de 2600 mk.) 

1 
rıı•' c) La mention conced ııs 

xoneration de taxe o ' 
pour les peaux destinee' -
pelleterie portees a hı t, 
563 du Tarif Alle111•" ' 
111upprimee. ı 

d·qıı•~ 
3.- La liste B. in 1 •0~ı~ 

reductions de tarifs dorıt ı&e' 
les marchandises allerıı•11 ef.tf 

t . T . aııP por ees en urquıe, 
11 

I' Accord Commercial e ?~ 
du 27 Mai 1930 a ete ,ııp r 

. p• pour etre remplacee 
nouvelle liste B. ıJ( 

3 e' 4. L'avenant No. 
1
1 

vigueur a partir du 20 tA·e~ 
Le droit de resiliatiotı ~ ı1 
l'article 20 de l'Accor ett' 
Mai 1930 ne pourra p88 cf. 
tilise de façon a ann~ıe;9j 
cord avant le 30 Avrıl 

Protocolc Additionnel 

Protocole Additionnel en date 
du 19 mai 1936 au Protocole 

du 15-4· 1935, relatif aux 
echanıres de marchandises et 
aux operations de paiemenls 

entre la Turquie et l' Allemagne 
1.- La liste No. 1 indlquant 

les marchandises allemandes pou· 
vant entrer librement en Turquie 
ainıi que la liste No. 2 indiquant 
le• marchandises allemandes dont 
}'entrce est contingentee avec les 
quantite• accordeea a ces contin
gentements sont abrogees et ont 
ete remplacees par de nouvelles 
listes. 

?.- Certaines machines d'ori· 
gine allemande reconnues cornme 
n' ctant pas employees dans l'in· 

d t . ı· . t 't. reııll us rıa ısatıon on t• e 1 h·ııe une liste B. Ces aıac 1 

vent etre librement iOIP 
•· 1 . l" d'•"o sanı qu ı y aıt ıeu JI 

autoriaation du Ministere el, 
conomie. Cette liste arırı 1 
Protocole Additionnel Pj~ 
elargie sur Lı demande c 

d ve 
v~rnement Alleman 8 

cord du Minisrere de l'f.~~t 
3. - Le protocıole adfel 

entre en vigueur avec ef . 1 
actif a partir du ıer ııı~:j,' 
pour une durce d'un afi·~.~~ 

d . p~ pas enonce avec un r 
2 mois, il reste en yjgııeıl l· . ,. 
une duree indcterminee e~ 
culte • de denonciatioP .• , ı 

Pre .. 
temps, moyennant un 
2 mois. 

DENİZ POSTALARI 
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Hareket edecek vapurlar 
CALDEA Çarşamba 22 Tem· I 

muz, ıaat 17 Burıaz, Varna, 1 
Koılence, Sulina, Galatz, ib- , 
rail. • 

A VENTİNO Perşembe 23 Tem: 
muz saat 17 Pire, (Patraa) 
Napo}İ, Marailya, Cenova. 

FENICIA Pert· 23 Temmuz 
saat 17, Kavala, Selanik, Go 
loı, Pir Patras, Aya.randa, 
Brindizi, Ankona, Venedik, 
Trleate 

Beklenen vapurl9' 
1 

CELIO Salı 21 7 S~a~;ıi 
Trieate, Venize, Brııı 

den. 5 
CALDEA Çar,amba ~ 

10 da Trieste, Veıı• d•p 
d!zi Selanik, Ka-vall•z.11 

AVENTINO Perşembe t-'' 
7 de Danube, Ko•tall 
na, Bourgazdan. t 

FENICIA Perşembe S''v 
Danube, Konıtantı•• 
Bourgaıdan. 


