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PİYASA HABERLERİ 
Limon buhranı 

~ 1Y<l,ada iyi limon bulmak ka-
tılınadığı gibi en kötü limo· 

~ tanesi 6 lc.uruştan a~ağ'ı al
~~ ta " L .• d "ld" l mum~un eğı ır. 

: 
1'-lon fiatlarının yükselmesıne 
~ Ç()lt sebepler amil olmuştur. 
~ ~"1lek.et dahilinde istihsal e-

~/1 limonlar bitti2'i için Eylule 
~~t.r ~ahilde-n limon tedarik et

h ltlı.ıınkün olmıyacakttr. Şimdi
;ıdc, her .ıy lsp.ınyadan 20() 

\[ Oo aandılc ar.ısında limon it· 

~t ~dilrncktedir. Fakat bu mik
' 1hr ı. 'Yaca kifayet edememekte· 

~ 
• ,'da miktarda mal ithal etme-
•db~~an yoktur. Çünkü, zecri 

•tl d 1 . t cı11 • er o ayısıle bılyadan li· 
, )' 

1
1lhal eden memleketler ih-

\ t~ atını Suriye, ispanya ve Ce· 
•ııııen tedarik ettikleri için, bu 

t ııı._ tkctlerde mevcut ::.tolc. da 
!ilen t- ı. . t' y · ~ u,enmış ır. uPanı•tan-

~ ~~j1~n. l~monlar da, ambalaj
alı dıQ'ı ıçin dayanmamaktadır. 
ti <!e~bıiyet kar~ısında, hariçten 

1 
•tcdikl e.dcn tüccarlar piyasayı 
lill\ crı gibi çevirmektt!dirler. 

tç~teıtı, esnafa bir kaç elden 
~t tld :ırelınektedir. Tabiidir ki, 
q~'cl en geçtikçe bir miktar 
~~ )Uktııekte ve piyasada, bugün· 

~ .,.._~~ek. fiatla satılmaktadır. 
111cı 11 • 'Yet memleket dahilinde 
~11 11 ~Stıhsalatını arttırmak lüzu-
\ltıı C>ğı.ırmuştur. Limon istih
tt1tiJe hatti yapabilecek vaziyete 

Cek.tir. -

Madt:ncileremize verilmekte 
oian prim 

Dünya maden piyasalarındaki 
düşük fiatlara rağmen harice fa;r.

la sevkiyat yaparak maden istih
salahnı artırmak ve bu suretle 
madenciliğimizin inkişafını temin 
etmek için geçen ve daha evvel
ki senelerde tatbik edilmekte ol.ın 
prim usulüniin 936 yılı için de 

tatbiki lüzumlu gÖ!ülmüştür. 

1936 takvim senesi içinde Ereğ
li kömür havzasında bulunan kö
mür müstahsillerinin ımrıır ede· 
cekleri kömürler için imtiyaz mu
lı:avelenamelerinde yazdı nisbi re
ıimlerin azami hadleri ve ruhsat
nameli ocaklar için de yüzde beş 
üzerinden nisbi resim tahsil olu
nacaktır. 

Tahsil olunan bu resimlerden 
kanunen asırari haddi te~kil eden 
yüzde birler ka t'i olarak hazineye 
irad kaydedilecek ve mütebakisi 
müstahsiller namına emanete alı
nacaktır. Emanete alınan bu mik
tular ihracat vukuunda muayyen 
nisbetler dahilinde ihracatçılara 

iade edilecektir. 
Krom ve di2'er bazı maden 

cevherlerinin ihracatlarında da 
tesbit edilen esaslar dahilinde 
lıareket edilecektir. 

İnkılab amtı inşaatı arttırma 
ve eksiltme kanuııuna tabi 

tutulmıyacak 

İstanbulda inşa ettirilecek in
kılap anıtı h.:ıkkında meclise mü· 
temmim bir k.:ınun liiyıh:ı.ısı veril-

miştir. Bu layihaya göre analın 
inşuı arttırma ve eksiltme ka- ' 
nunun hükümlerinden hariç tutu
lacaktır. İnkılap anıtının inşası· 
nın istihdaf ettiğ"i yüksek mana, 
göz önünde tutulacaktır. 

Floryada küçük plaj 
yeniden ihale edildi 

Floryadaki küçük plaj . bundan 
bir müddet evvel münakasaya 
91karılmış ve dört bin lira talip
lerden birine ihale edilmişti. Kira· 
cı bu kerre belediyeye müracaat 
etmiş, bu sene daha az iş olması 

ihtimalini ileri sürerek mukave-

11 Haziran J 936 

lenin feshini istemiştir. Belediye 
bu müracaata yerinde bulmuş ve 
yeni açtığı ihale neticesinde yet
miş lira noksanile plajı başka bir 
tali be ihale etmiştir. 

Üni Türk yükseliyor 
Üni Türk tahvillerinin vaziyeti 

Paris borsasında, her gün biraz 
daha inkişafa mazhar olmaktadır. 
Dün Paristen telefönla bildiril· 
digine göre, tahvil kuponları 84 
franga yükselmiştir. 

Burada Üni Türk tahvilleri 
yirmi bir lira elli yedi buçuk ku
ruştur. 

Kanunlar, Kararnameler, 
Türk Bayrağı 

Kanun N. 2994 

Ticaret muahedeltri 
Kanunu 
Kabul tarihi : 29 5 1936 

Madde 1 - Türk. bayrağı. bu kanuna bağlı örnekte gösterilen 
şekil ve nisbetlerde olmak ve al zemin üzerine beyaz ay-yıldız kon
mak şartile, yerli şaliden yapılır. 

Ancak ş<ılinin tedarikinde zorluk olur ise en büyük mülkiye me· 
murunun iznile zemin rengi al olmak üzere bas"a kumaştan da yapı-
labilir. · 

Madde 2 - Ordu k~vvetlacile resmi daire ve teşekküller tara· 
fından bayrakların çekil;ş ve indirişlerinde ve sair hususlarda yapıla
cak tören ve bunların kullanacakları hususi alamet ve filamaların şe
kaleri, nisbetleri ve cins!eri ve Türkiye Cümhurluğunun yabancı 
memleketlerde bulunan resmi ve milli binalarına (Uluslar arası metot-
larma göre) Türk bayrağının çekiliş ve indirişleri ve resmi dairelerle 
teşekküllerden başka yerlerde Türk bayrağının ve diğer hususi bay
rakların ve foraların gerek temsil ve gerek süsleme için ne uman 
ve nasıl çekileceği ve nerelerde kullanılalbileceği ve bu kanunun 
tatbik şekilleri bir nizamname ile tesbit edilir. 

Madde 3 - Türk bayrağı ordu kuvvetlerile reımi daıralerde ve 
milli teşekküllerde sabah 8 de çekilir ve gün batarken indirilir. Şukadar 
ld liman !ara giren ve çıkan ve seyir halit>de bulunan harp ve tüccar 

~e~ıile~in~.n .?ayraklarının çekiliş ve indiriliş saatleri için nizamnameye 
ıstısnaı hukumler konulabilir. 

Yalnız milli bayramlarda ve umumi tatil günler.inde tatilin devam 
ettıti müddetçe bayrak g-ece ve gündüz çek

0

ili kalır. 
Her gün bayrak çekecek resmi daireler, İ~ra Vekilleri Heyeti ta· 

rafındıuı tayin edilir. 
· Madde 4 - Yas alameti olmak üzere bayrağın yarıya çekile.ccği 

haller ve devam müddeti Devlet protokolunca tesbit ve vaktinde a· 
lakadar dairelere bildirilir. 

Madde 5 - Resmi dairelerde ve te~ekkiilJerde çekilecek b<ıyr.ılc 
bu iş için yapılmış hususi direk ve gcndere çekilir. 

Madde 6 - Bu kanun hükümlerine ve yapılacak nizamnameye 
muhalif olarak bayrak yapmak ve satmak yasaktır. Bu yasağa ayl:ırı 
gidenler, Türk Ceza Kanununun 526 nci maddesine röre cezalandırı
lır. Niz:ımnameye muhalıf olarak çekilmiş bayrak mahallirı en büyük 
mülkiye memuru emrile indirilir ' 

Madde 7 - Alay sancaklarının şekli ve yapılış tarzı kendı hususi 
ahkamına tabidir. 

Madde 8 - Bu kanun neşri tarihinden bir sene sonra muteberdir. 
Madde 9 - Bu kanun hükümlerini yerine getirmeğe İcra Vekil· 

leri Heı eti meınurdıır. 
36'1936 



Sayfa 2 MÜNAKASA GAZETESİ 

a) MÜNAKASALAR 
1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze : 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ~e Eksiltme 

Cirısi 

zeytin yat1 
Sabun 
ZeytiD tanesi 

Komisyonundan: 
Tah. F. Tem. 

Mık tarı 

K. S. L. K. 
3000 kilo 65 
3000 ,, 36 248,25 
1000 ,, 27 

ihale 
tarihi 

25-6-936 

------------------------~--------Şeker 8500 kilo 26 165,75 25-6-936 

Pirinç 6500 kilo 24 117 25-6-936 

17 
28 

ihale 
•aati 

14 

14,30 

15 

Un 
Makarna 
Şehriye 

1rmik 
Pirinç Unu 

5000 Kilo 
1500 ,, 
200 ,, 
500 ,, 
200 ,, 

28 111,25 25 6-936 15,30 
20 
22 

15 
10 

Kuru Fasulya 
Barbunya 
Nohut 

4500 Kilo 
ıooo ,, 
1200 ,, 12 77 25·6-936 16 

Kırmızı Mercimek 500 ,, 13,50 

Sılivri Yoğurdu 6500 Kilo 15 73, 12 26-6-9.36 14 

~-----------------------------Süt 4000 Kilo 10 
Kase Yoğurdu 1500 Adet 5 36 26-6-936 14,30 

----------------------------------8 ey az Peynir 2600 Kilo 30 
Ka~ar Peyniri 1600 ,, 45 ıtı,50 26·6-936 15 

Ekmek 

Patates 
Soğan 

Yumurta 

Pırasa 

Lahana 
Jspanak 
Kök kereviz 
Havuç 
Karnı bahar 
Kuru bamya 
Yerli bakla 
Adana lzmir 
bakla 
Semizotu 
Patlıcan 
Dolmalık ımk 

domates 
Bamya 
Ayşekadın fasulye 
Çalı fasulye. 
Barbunya f aıuliye 
ta:ıe yeşil 
Barbunya iç 
Sakız kabak 
Enginar 
Limon 
Sirke 
Yeşil •alata 
Pancar 
Salça 
Maydanos 
Dereotu 
Taze soğaa 

44000 K. 11,25 372 26-6-936 15,30 

9000 " 6 
7500 ,, 4,50 122,06 26-6-936 16 

50Cl00 Adet 1 ,50 

6500 Kilo 2,61 
4000 ,, 3,80 
6000 ,, 4,57 

300 " 4,11 
1000 " 3,96 
1000 Ad. 14,47 
150 Ki. 90 

1500 " 3,31 

1000 ,, 12 
2000 " 3,42 

45000 Ad. 2,35 

3000 Ki. 6,95 

500 " 17 ,51 
4000 " 8,97 
1500 .,, 13,88 

1000 ,, 12,58 

~)00 " 9.72 
5000 " 7,56 
5000 Ad. 4,07 

20000 ,, 3 
700 Ki. 10 

1500 ,, 0,66 
350 ,, 2,41 
300 " 15 

1500 Ad. 0,69 
3000 ,, 0,85 
2000 De· 1,38 
met 

Kır Domateııi 1500 ki. 3,75 
Tuz 2000 ,, 4,50 362 27-6 936 10 

Mektebin 937 senesi Mayıs nihayetine kadar yukarıda cins ve 
mıktarı yaı.ılı ihtiyaçları açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme hi
:ularında gösterilen gün ve saatlerde Gümüşsuyund:1 mektep içinde 
toplanan komisyonda yapılacaktır. 

isteklilerin 2490 numaralı arttırma ye ek•iltme kanunun 2, 3 ve 4 
üncü maddelerinde yazılı şartları hai..ı: bulunmaları ve bu müddetlerde 
zikredilen vesikalarla müracaatları ve ekıiltme şartlarını rörmclc 
için her gün ve eksihıneye girmek için de belli fÜn ve uatte lco-
1nİ•yona müracaatları. 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

Cin8i Miktara Tahmini Teminata lhale ihale 
Fiatı Lira K. tarihi ••••• 

Koyun eti 26500 kilo 43 kr. 942 38 24 6 i936 15 
Sığır eti 3000 ,, 39 ,, .. 
Sade yağ 6500 ,, 90 ,, 438 75 ., 
Kok kömürü 300Ton1850 ,. 416 25 ,, 

Mektebin 937 •enesi mayıs nihayetine kadar yukamla cinsi Y" ' 
ibtiyaclan kapalı zarf ile eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme biıal•'1~ 
da gösterilen gül'I ve saatlerde Gümüşsuyunda Mekteb dahilinde toFt 
lanan komisyonda yapılacaktır. İstaklilerin 2490 rıuoıaralı arttırırı" ', 
eksiltme kanunuD un 2, 3, 4 üncü maddelerinde yazılı ıartları h•', 
bulunmalara ve bu maddelerde zikredilen vesik.aları ibraz etıııelt' 
lazımdır. 

Zarflar hizalarında gösterilen saatlerde açılacağından mezkur ~.:· 
ntınun 33üncü maddesi hükmüne göre zarfların bir saat evvel J<o.- ~ 
yon Reialiğine tevdii zarurrdir. Şartnameleri görmek için hergün ısı' 
tebe müracaat edilebilir. 

Liseler Alımsatım komisyonundan : 
Cinsi Mikla~a Muhamen lık Eks . Gün 

kilo bedeli L. teminat şekli 

Dalğ1ç eti 101000 
Karaman eti 28000 
Kuzu ,, 19100 
Sağır ,, 21300 75806 5685.45 Pazarlıkla 12 6 936 

Ekmek 350000 38500 2887.50 Pazarlıkla• 12 6 936 

T oı:. şeker 9500 222 Pazarlık 1:l 6 936 rı.ı 
Kesme şeker 1500 2960 ,, ,, ' '-ı, 

1 - Komisyonumuxa bağh yatılı lise ve Öğretmen okullarının 't 
karda yazılı yiyeceklerinin 5-6-936 cuı:aa gününde kapalı zarf suret etli 

yapılan eksiltmesinde Ekmeğin Galatasaray lisesinin: Kesme" ve ; 
şekerin de Galatasaray Haydar paşa; erkek ve kız öğretmen okll 
rından madasına istekli çıkmadığından: 

2 - F.t için verilen fiatlar yüksek görüldüğünden yukarda Y' 
gön ve saatlarda lstanbul Liseler muhasebecili~inde toplanan kodl 
yonda pazarlllda ihale edilecektir. ilk temina\lar her kalem yaıt•11 

göster ilmiştir. 
3- latekliler Ticaret Odasının yeni yıl belgesile beraber il~ 

minatlarının komisyon başkanlığından alanacak yazı ıle belli go 
ihale saatından evvel Liseler muhasebe ve.ınesine yatırmaları. şar1' 
meyi görmek veya almak üzere komiıyon sekreterli2'ine baş vıır 
lan ilan olunur. 

stanbul levazım Amirliği 
Satınalma komisyonundan: 
M-anisadaki Tümen kıt' atının ihti
yacı için 24000 kil o Sade yağı 
ve Merkezdeki kıta't için 118000 
kilo un kapah zarfla ve ayrı ayrı 1 

şartnameler le münakasaya konul· 
muştur. Şartnameleri. bedelı>i:ı 
olarak Manisada Tümen Satınalma 
komisyonda görülebilir. ihaleleri 
26 haziran 936 Cuma günü saat 
14 de Sade yağının, saat 16 da 
unun münakuaları yapılacaktır. 
Sade yağanın beher kilosunun 
muhammen bedeli 83 kuruş ve 
unun beher kilosu 13 kuruş 50 
santimdir. Sade yağının mecmu 
tutarı 19920 ve unun 15930 lira
dır. Sade yağının ilk tcminah 
1494 ve unun 1195 liradır. istek· 
lilar Ticaret odasında mukayyet 
olduklarına dair vesika ibraz et· 
mehri laz,mdır. istekliler ilk temi
nat makbuzlariyle birlikte mek
tuplarını ihale saatinden bir aaat 
evvel Tümen satınalma Komisyo
nuna vermeleri. 

İstanbul Harici Askeri 
kıtaatmdan : 

Tümen birlikleri için 29,7 50 

kilo sade yağı 15 6 936 !lllal~ ~ 
te kapalı zarfla alınacaktır· 
hammen bedeli 19338 lir.:ı• 

teminatı 1451 lıradır. Teklif 
~upları saat 14 e kadar kab~ 
dilir. İıtekliler şartnameyi g0' 
üzere herg-ün ve eksiltmeye ' 
rak için belli giin ve saatte 
nunun 2, 3üncü maddeleri" 
vesikalarla birlikte Luleburl' l 

Tiimen Satınalma Komiiyorııl 
bulunmaları. 

İstanbul Harici 
Kıtaatından: 1111 

Niğde garnizonunda bil 
kıt'a hayvanlarının ihtiyacı fi' 
422 ton kuru ot kapalı za' 
siltmeye konulmuştur. j~ 

Tahmin edilen bedeli .,, 
lira olup ilk teminatı 12~6 lı 
Eksiltmesi 25 haziran 936 
şembe günü saat 15,30 d• ·ı 
dede Tümen Satınalma k0 "', 

rıe ııunda yapılacaktır. istek 1 
, 

lif mektuplarım ihaleden b~o 
evvel makbuz mukabilinde b 
yon Başk&Dlıtına vernıİŞ jjfl 
malan. Şarbamesi her g f" 
misyonda sröriilebilir. Ve 
alınabilir. 
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İnşaat- Tamirat - Nafıa işleri - Malzeme - Harita 
Sumer Bank Umumi Müdürlüğünden: 

&.-nkammn Karabükte tesis etmekte olduğu Demir Sanayii için 
ben 20 ila 30 milyon tuğlaya ihtiyac o lup aşa~ıda ynlh şartlara 

t satın alınacaktır . 
l'utlalar iki sene :ıarfında , yapılacak inşaatın seyrine göre tesbit 
~dilecek bir program dahilinde ve daimi şekildt: Karabük ista s
l'onunda vagonda teslim edilecekt ir. 
1' uf lalar makine ile ve Bankamızdan ahnacak fenni şartnamede 
Ya:ıılı evsafta yapılmış olacaİchr. 
l'uğlayı in şaa t mahalli ci varında imal e tmek istiyenlere fabrika ve 
İptidai madde tedariki için İcab eden yerler ücretsi z verilecekti r. 
l'uğla içi rı toprak nümunesi almak iııtiyenlere 5 lira mukabilinde 
H O kg.a kadar nümune Karabük istasyonundan nakliye masrafı 
talibe ait olmak üzere Bankamızca yollanılır. 

Bu ,erait dahilinde tu~-la vermek veya mahallinde imal etmek 
ı at ıyenlerin beher bir tuğla için fiat tekiiflerini ~n geç 1 7 936 
tarihine kadar Bankamıza bildirmeleri. 

'Mahrukat: 
Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satmalma 

komisyonundan = 

'f ahmı n e dilen bedeli (38500) lira olan (700 lon ) yedi yüz 
ll'ıuot A-.keri Fabrikalar Umum Müdürlü~ü Satınalma Komis· 

tıııunca 26 Haziran 936 tarihinde C uma günü saat 15 de kapalı zarf 
t ihale ed ilecektir. Şartname (bi r) lira (93) kuruş mukabilinde Ko-
18Yondan veri lir. Taliblerio muvakkat teminat olan (:2887) lira (50) 
tuşu hiıvİ teklif mektubl a rını mezkür günde saat 14 e kadar Ko -

18Yona vermeleri ve kendi lerjnin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 
llıaddelcrindeki vesaikle mezkü r gün ve saatta Komis yo na müra
'tları. 

Afyon İlbağlığmnan : 
~ . ...._ Muhammen bedeli 7000 

olan 70,000 kilo motörün 
lı l ayık hadde görülmediğin

q Yeniden kapalı zarf usuliyle 
ti(, 1-taı.i ran 936 cuma günü saat 
~tt buçukta kat 'i ihalesi yapıl -

; ihere tehir t> dilmiştir. 
)' · Eksi ltme ye g irmek iste· 

~ltr 525 lira muvakkat teminat 
tr~ 
~~tekler ve teklif mektuplarım 

ıt, oltıda yazılı g ün ve saate ka-
t Vilayet f.n cii men Reisli tine 

ttııı 
1Ş olacaklardır. 

i. M"t f "k · u e ern 

3.- Bu işe ait şartname E~ 
trik müesııeıinden ücrebi.z Vt>ri
lir. 

• 
* 

Giimüşsuyunda Yüksek Mühen
d is Melde binin 937 senesi mayıs 
nihayetine kadar ihtiyac ı o lan 
1850 lira muhammen bedelli 300 
lon kok kömürünün eksiltmesi 
hakkında ''E.rzak., hanesinde "Yük· 
sek Mühendis Mektebi Arttırma 

ve Eksiltme Komisyon,,unun ila
nına müracaat. 

Sivas İlbaylığından: 
' l\eşifnamesinde yazıla eb'adda ve nafıa day resinde mevcut n timu
~t''rıt uygun ol•ak üzere 8 kuruş 28 santim bedeli keşifli elli bin 
~:tk~ taşı 3 1 5 936 gününden iti baren 15 gün müddetle açık arttırma
't konulınuştur . Şutnameisini görmek ve daha fa:;vla malümat almak 
~Yenlerin Nafıa direktörlüğüne müracaatları . 

LD.~vlct Demiryolları ve .... . 
·••anları işletme Umum 

İdaresinden = 

~ ı: ~uhanımerı bedell erile miktar 
~-ı\laıııfları aşağıda yazı lı 5 grup 
"~ ~~rrıe hi zalarında yazılı tarih 
lı111 turılerde Haydarpaşada ıar 
~cı a~ı dahilindeki l inci i şletme 
llıı:tıı·\"Yon u tarafından açık eksilt· 
ltt 

1 
c ııatin almacaktır . latekli-

ııı 
Ilı l'lıal:t.emc hizalarında yuıh 

lı~.-ltlt 
l;,."· at teminat ile kanunun 

Jll\ ctt' · k 1111
11 

•ğı vesikaları ve -anu-
'4t .4uncü maddeıi mucibince 
lı'ı;,.qtıtrrıcyc ınanii kanuni bulun 
ille\ •~na dair b e yanname vcr
llıı.trı~rı lazımdır. Bu işe ait şart · 
l~t tlcr Haydar paşada 1 inci iş-

laıe it 
oaıısyonu tarafın«bn pa· 

raınz olarak verilmektedir. 
1- - 31 adet manyatolu masa 

telefonu muhammen bedeli 731 
lira 60 kuruş ve muvakkat temi· 
nah 54 lira 87 kuru' olup 29-6-
936 pazartesi günü saat ! Oda. 

2- 30000 Kg. blama karbo
nat dö 11ut muhammen bedeli 
3975 lira ve muvakkat teminatı 

298 lira 15 kuruş olup 19-6 ·936 
pazartesi günü saat 10da. 

3- 20000 adet ateş tuğlası 
muhammen bedeli 1900 lira ve 
muvakkat teminatı 142 lira 50 
kuruş olup 29-6-936 pazartesi 
günü saat lOda. 

4- 100 M. Kalbur teli mu
hammen bedeli 189 lira ve mu· 
vaklcat teminatı 14 lira 20 kuruş 
olup 29-6-9% pa:.carlesi rünü saat 
10da . 

5- 52 adet tabaklı çay finca · 
nı , 102 adet çorba tabati, 2 a· 
dd yuvarlak yemek tabağı bü
yük, 100 adet tabaklı kahve fin
canı, 400 adet yassı tabak, 75 
adet sürahi küçük ve büyük, 30 
adet iyi cins su tabafı, 20 adet 
rakı kadehi muhammen bedeli 184 
lira 70 kuruş ve muvakkat te
minatı 13 lira 85 kuruş olup 
29-6-936 pazartesi günü saat lOda. 

İstanbul Harici Askeri 
kıtaatından: 

Ordu ihtiyacı için müteahhit 
nam ve hesabına 2600 Çift mah· 
muz 26 Haziran 936 Cuma günü 
saat 16 da Tophanede Satına)ma 
koınisyonunda pazarlıkla alınacak· 

tır. Tahmin bedeli beher çifti 50 
kuruttur. Son teminatı 195 liradır. 
Şartname ve nümuneai komisyon
da görülebilir. isteklilerin belli 
uatte komisyona gelmeleri . 

İnhisarlar umum 
müdürlüğünden : 

Şartnamesi mucibince 70X 60 
eb'adlı ve 6-8 dokumalı elli kilo
luk. yüz bin adet tuz çuvalı 16-6-
936 g ününe rastlayan Salı günü 
saat 15 de pazarlıkla satın alma
caktı r . l ıteklilerin ylizde 7,5 mu· 
vak.kat güvenme paralariyle bir
likte Kabataşda Levazım ve Mü
bayaat Şubesindeki Alını Satım 

Ko misyo nuna müracartları . 

Yol ve inşaat müteahhidlerine 

Granit Parke ve Bordür Taşı 
İstenilen ebadda en uygun şeraitle senede 6<JO,OOO 

verilebilir. Müracaat: G. Marmara Han N 4. Tel. 49210 

• 

Borsa ~ Piyasa 

10-6- 1936 

Para Borsası 

.\lı<: -..aıı~ 

1 ~tcrlın u~.- u:~(I, 

1 l>ol;ır ı :!4 . l:!.4. 
:.~ > Franı-ız l"r. (Iİİ, lliıi, 

~· Lı rı• 1!10. H>5, -
:!\) Helı;ik 1 r. N!, S~,-

:.!ü Drahıııı :..•o.:.ıı :!:l. 
:!O İ:-;viçrc Fr. Sl\I. S:!U. -

21l Leva :!2. 2 ~.;11.> 

1 Flor.n ~:L - ~-t-

:!.il Çı•k J,roıııı ~ .. .~. -

A ,·u;.ııır) n ~ı. :t2.- :!4,-
ı l 'e\·cıa ı-ı.- Lll.-
1 .\.iarJ, :ıo. :12, -
1 Zlotı .!1.- 2:1.-
1 l'<'ııgıl 

.. ~, -·- :.!t-
:!.l> l.ı•y ı:ı,-- lti. -

:!il IJ ı n. ı r \~.- ~.:!.-

1 Yı•n !l:!.- :;~,-

~o ls\'t'\' J,roıııı :ıı. - :ı:ı.-

1 · ı ii rk altını tJ";.:., .. - uı:-, . -
l l>ıııı l-. ııut l ls. iL ~-ti.- :!!ı.:ı.-

Çekler 

Aı,ıl ı ~ ı.-:ıpaııı" 

Londrcı r:ıo. li't!. 
:-;,.,. \"11rl, o.-;~t~:, 11. l\1 

! 'arı~ ı:t.,ıııi 1 :!, ıı:ı 
l\lilaııo l\l.(~k":! 111,oı:ıı" 

Brııhd ..i , Iİ\lh\l l,li.~~ 

.\ıiııa t\.'">.4•11'. t :<i . :!!ı!iO 

( ' f'l)I'\ rt• :!, ı."•tiO :! ,4:-ı 

Sul.) .ı IJ:l,ti."1<" ' ti:l, ıJTı 

.\ın!'>t•·rd,ı ıı ı. J"iti\ı 1, 17:.!ı• 
Pr;ıg l\1, 151'.> 1 \1. t ('ı\l~, 
Vı, aıı.ı ·1,~UH~ ı. l !J."">ı-i 

~l;vlrıtl . ı.t':!!ll :-ı .t'O~li 

lkrl:ıı 1,\t7;t~ l, \lti'i:-ı 

\ ;ır~•J\'<I 4.:.!:lt\* :~ ' :.!~-,;ı 

Uudnpı-şl l ,:HI)!-. ı . :lll6U 

J {ııl,rı·~ ırn; .;ı:U-.':!. lllS, :!.li'i!"ı 

lkl:..:r:ııl :l:J,11\r.!O : l.\00~4 

\ olwhaına <!.71 :!. 7u:ı.r; 

\ l u~l.o\a :!4.~:!t'~• :.!-'ı, ti!~lu 

:::;ıol,holm 

f ratelli SP[RCO 
Çinili Rıhtım han 93-97 Galata 

Rıh tam Telefon: 44792 
Amsterdam - Kompani Royal 

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

HERMES vapuru 
8 ila 13 Haziran tahmil 

Nerlandez kompanyasının 

nehri vapurları limanlar için 
hususi ve seri seferler . 

Bütün limanlar için Neer
landez Kumpanyası ile anlaşı 1-
mak suretile bütün dünya li
manları için dotru !-:onşimen· 
tol ar verilir. 

İTHALAT SERVİSi 
Amslerdamdan beklen ilen 

vapurlar. 
HERCULES vapuru 15 Hazirana 
doğru Amsterdamdan yakında 

hareket GANYMEDES vap . 3 
Hazirana doğru 

1 Neşe hayatm kaynağıdrı 

fİLİPS RADYOLARI 
Yuvanızı şenlendirir 
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A) Adjudications au Rabais 
\ 

Viaode de boeuf 3000 k. Prı:c: 
cst. 39 Ptrıı. le kilo. 

Beurre 6500 k. Prix est. 90 
Ptn. le kilo. caut. prov. 438.75 

-1-

Comestib\e (Denree alimen
taire, Viande, Legume. Lait 

ete. 

52 especes d'articl~s de con4 

sommation et de legumes se
ront achetes par voie d'adj. pour 
les besoins de l'Ecole Superieure 
des lngenicurs de Gumuche Sou· 
you, le 25, 26 et 27 iuin 936 par 
la Commission des E.ncheres de 
cette f.cole. (Consulter les de· 
tails dana la partie turque. sous 
rubrique "E.rzak ,,). -Pain necessaire aux besoins an· 
nucls (du 1-6-936 au 31-5-937) de• 
Ecoles Hakimiyeti MilliyP et 
Doumlou pounar, 25,0CO le. pour 
la premiere et 50,000 k. pour la 
seconde. Prix est. 11,25 Ptrs. le 
kilo. Caut. prov . 633 Ltqs. Adj . 
soas pli cachete Commission 
Permanente de la Municipalite 
d'lstanbul. vendredi, 26 6-936 a 
16 h. 

Viande de mouton, 26500 k. 
Prix est. 43 t>trs. le kilo, ca.ut. 
prov. 942,38 Ltqs. 

Ltqs. Pour leil besoins arınuels de 
l'Ecole Superieure des lngenieurs. 
Adj. !lous pli cachete. Commission 
des Enchcres de l'Ecole a Gumu
che Souyou, le '24-6-936, iı 15 
h . , et iı 15 h . 30. 

- 2 

Construction- Reparatio n l 
Travaux Publics,Materiel de 
Construction Cartographie 1 

20 a 30 millions pieces de 
briques necessaires ala construc

tioo des forge!I de Karabuk, se· 
ront acheteee par la Direction de 

la Sümer Bank., aux conditions 

suivantes: 
1. - Les briques scront livrees 

a la station de Karabulc, dans les 

wagons, pendant deux ans, au fur 
et a mesure des tra'\iaux de cons-

truction, et suivant le programme 
qui sera t!laborc . 

2. Les briques doivent etre 
prepdrces iı la mıachine et possc
der les qualitt"·ıı mentionnces dans 

A Nos Lecteurs 
Non'i in(ormons ııos lı•clnırs ııw·. nnııs (W?~s 

ussu rı: la tollaboralion cJ'wı conscilfrr jisc1ıl c.rp~·n-: 
m<'nit:. </llİ St' met ci la dis.cıosiliorı ~le rıns Alı~ı~m·s .. a 
lilrı• !Jr<ıcieu.r, pour temle commllatwrı el </t1esfı· 111 ll-
Iİ!fİc11ses fi.scule~. . , . 

<:011sullnliorıs dıaqm· ıow· smıf Samı·ılı el Dimanclıe 
de ili a r h. 

N B.- Priere de se munir du "Coupon de Consultation,, 

publie p!us loin. 

le ca.h ier de clı.ırg-~ technique a 
delivrer par la Banque. 

3.-· A ceux qui desirent pre 
parer les briques en que.stion sur 
place, la Banque mettra a leur 
disposition, g-ratuilement, desen· 
dro 1s nccessaires pour installt"r 
la briqucterie et de se procurer 
les rııat11;res premieres. 

4 . La Banque remcttra iı ceux 
qui le dcsirent, de ia terre cıer· 

vant d'ech ıntill o n ala prc paration 
des briques , iı raison de CİT'q Ltqs. 
les 100 kilos. livrahle ala ıtation 
de Karabuk, les fn:s de transport 
a la charge des dc ın<ındeurs. 

5.- Ceux qui dcsirent fournir 
ou prPparcr sur place des briques 
sous ces conditions, sont invitcs 
a faire leurs off res a la Banque 
au plus tard juaqu'au !er juillet 
936, et donnl'r leurs prix par mille 
briques. 

3 

Combustible, Charbons, 

Car bur ant. 

Mazout 700 tonnes. Prix est. 
38500, caut. prov. 2887,511 Ltqs. 
Adj. sous pli cachett".. Commis
ıion d' Achat de la Direction Ge· 
nerale des Fabriques Militaires, 
vendredı, '26-6 ·936 a 15 lı. Cahier 
de charge iı la dite Coınrr.ission, 
moyeanant 193 Ptrs. - -

- 4 -

j Di1ıers 

Pave cubique conforme 

chanhllon, pieces 50,000. Priıc e:I' 
8,28 Piastres la piece. Cotfl

111

1 
sion du Vilayet de Siva~. )t' • . s• 
6-936. Potır plus amples reli 

gnements et le c;ıhier de eh;. 
s'adresser iı la Direction de.5 
vaux Publics du Vilayet. 

• 1 
l. - T elephone de table 11 

ducteur,31 pieces, prix est.73İ· 
caut. prov. 54.87 Ltqs . ~ 

2.-Carbonale de soude.SU 
k. Prix est. 3975, caut . P' 
298, 1 S Ltqs. 

3.- Briques refractaires, p 
ceıı 20,000. Prix est. 1900. cJ 

prov. 14'2,50 Ltqı;.. 

4.- Fil pour crible 100 111 

trcs. Prix est. 189, caut. P( 
14,20 Ltqs 

5.- Tasae a the avec ptııt J 
assiettea 102, assiettes r0

11
1 

grandes 2. tasse a cafe 100. ~ 
400,carafes petites et grand1

" 

pl.ı~ pour verre d'eau 30 . .,e 
de raki 20 picces. Prix est. ıs4• 

P ııı' caut. prov. 13,85 Ltqs. re C~ 
Section d'Exploitatıon de~ pi 
mins de Fer d'E.tat iı Hayd°'' lı 
cha, le 29-6-936. 1 undi, iı ıO 

( 1 
Coke 300 tonnes, pour les be- Eperon, 2600 pairca potl 

soins aıınucl!I de l'E<·ole Supe- besoins de l'armee. Prix eıı~I 
P • f"~ rieure des lngenieurll. rix e~. Ptrs. la paire. Caut . de. 1 

1850, caut. prov. 416,15 Ltqs. 195 Ltqs. Adj. de g'Tt' o 
1
., 

Adj. sous pli cachete. Comınission nom et pour le compte de I 
des Enchcres de l'Ecole, iı. Gu- trepreneur. Commission de 
muche Souyou, le 24-6·936 a 16 h. tendance Militaire a ToP~' 

Motorine 70000 kilos. Priıc est. Vendredi, 26 6"936 a 16 h. 

7000, CAUt. prov. 525 Ltqs . A<lj. Sac a sel, de grosse toilt 'ı 
sous pli cachete. Le prtx offert aee ;ı. 6-8. Contenance SO ~111-
lors de l'adj ayant ete jııge cleve, dimensions 70 x 60.Pieces ı<>'\ 
celle·ci a de remise au 26·6·936, Adi. de gre a grc. Comt111 ~·0 
vendrc-di, I{ 16 h. 30. Commission d' Achat et de Vent~ de lıı 

0
1 

du Vılayet d' Afyon. Cahier de rection Generale des Mon°Pjlı 
cha.rıre gratuıtement iı. l'Etablisse- 1 a Kabatache, ma.rdi, 16-6·9 

ment d'Electricite d'Afyon. I 15 h. 
~~~~~-, ~~~~-~~~~~~~ 
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