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a) Münakaaalar : ; 
ı _ Erzak, Zahire, Et ve S~bze. . i 
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b) Müzayedeler. 

•:;ı.-<----------·· .... --· ·---·--·! 
PİYASA HABERLERİ 

lcaret anlqmanlaranın 
piyasaya tesirleri 

ticaret anlaıaatıunın 

a biyik bar alika uyan· 
elan bahaetmittik. Yeni 
ıun en bily\ik huıuıiyet· 

birı de tacirlerimizin eı
l..ıl'."l'llraatllAPinia tam vaktinde al

ın temin etmektedir. Anlaı

~u cihet temin edildikten 

eski ş ıkiyetlerinin önü a· 

r~ıun ••• fiphe yoktur. 
e-Aimanya ticari müna

~-.-.ıa. ııkiyeti mucip olan 

daha vardı . Almanya

-.htelif memleketlerden 

eşyanın fiatanı kontrol 

bir daire mevcuttu. 
4-renin tayin ettiti uami fi
)'b, olan malın, Alman· 
tırqau\ne imkin yoktur. 
iıa bir aJ evvel Almanyaya 
edilen pamuklann fiatleri, 

kontrol daireai tarafından 
lıörllmüşt&. fakat kontrol 
Alaanyaya ihraç olunan 

a bu tarzda m0tk61it çıka· 

Yeai aalaımada bu 
6aüne pçilebilecek 

••cuttur. 
aalqma batarsak ticareti 
epi bir tetir bırakmaşhr. 

lerde, batırsak ihracata 

• ril tere araaında tica
•ının milddeti bitmiş· 

ttarafeyinden biri, mild· 

detin bit ... i için, iki ar -e1nel, 
yekditerini haberdar etaeai 11· 
~ımdı. Böyle bir airacaat olma
dığına göre, ticaret anlaşmHı 
otomabk olarak yine uzatılmış
tır. Fakat bu anlaşma muvakkat 
aalaşmadar. 
Yakında her iki aeaıleke• ara

aında daha e1aslı bir anlaıaıa 
yapmak için müzakerelere başla· 
nacaktır. 

Tilrkiye·İ tal ya araıınciaki tica· 
ret mukavelesinin bitmesine bir 
buçuk ay daha vardar. -

Üzüm Kurumu ecnebi 
memleketlerde ajan teşkilitı 

yaptı 

lzmir 11 - iki aylak Avrupa tet· 

kik seyahatinden dönen Üzüm Ku· 
rumu müdürü lamail Hakkı, miies· 
1e1enin hariç piyasada ajan teşki· 
kilib yaptitJna, bunlann ite bar 
lidıklarına Rol'lanyadan, Yuros• 
lavyadan kutuluk kereste ihtiya · 
cını temin ettitini, Yunaniatanda 
13 buçuk kuruşa ıablin kutula · 
rın kurumca 11 kuruşla sablaca· 
tına, kurumun alivre satışlar 
yapacağını fiatlerin geçen ıe· 

1 oeki gi bi güzel olacatım söyle• 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

Bakla piyasası 

İstanbul piyasasında bakla ü · 
zerine henüz büyük alivre işler 
olaaamı.şhr . Mabsuliln az olacatı 
haL kındaki haberler üzerine fiat· 
ların yük1elmek ümidi çotalmış· 
tar. 

Ere mıatakasında reçen sene· 
ye nazaran fazla ekilltn ve difuş· 
ları da ç.ok kuvvetli olan bak
latarın son yafmurlardan zarar 
rördütü bildirilmektedir. Umu· 
miyetle balda rekoltesinin reçen 
seaenin aynı olacağı kaydedilmek· 
tedir. 

İzmir piyuasanda bakla üzerine 
alvre sahşlarına devam olunaak· 
tad1r. Son rekolte tahminleri do· 
layı•iyle fiatlar bir derece •at
lamlaşmışhr. 

Dıı piyasalarda: lskenderiye 
bakla piyaaasında bir detiıiklik 
görlilmemiıtir. Fiatlar miiatakar 
bir vaziyette olarak ardep baıına 
ve ciaaine g-öre 128-150 Mmr ku· 
ruşudur. -

Keten tohumu ~ 
lata•W kete• tohwau piy ... -

sında hiç bir detifildik yokt~. 
Fiatlar 9,25·9,50 karuıtur. 

Samsun keten tohumu piyasa· 
sanda yazılmata defer bir deti· 
şiklik yoktur. Fiatlar pçen haf
tanın aynı olarak 7-8 kuruıtur. -

Serbest döviz cetTelleri 
1936 yılı müvazene\ umumiye 

kanunu mucibince hazarlanmasa 
icap edea serbest döviz cetvel· 
1-eri burünlerde Bakanlar Heyetin
de görüşülerek tatbik mevkiine 
koaulacaldır. 

Kirli yumurtalann tarifi 
Yumurta nizamnamesi mucibin

ce, kirli yumurtalann ihracı men· 
edilmiıti. Bazı yerlerdeki kontrol 

komisyonları kirli yua:ur.tadaa ae 
kaatedilditinde tereddüt etmifler· 
di. Türkofia aı&k.adarlara yaptlğı 

bir tamimde kirli yumurtaları ~u 
suretle tarif etmektedir: 

Yumurtanın üzerinde hayvan 
pialiti, saman sanaı, gübre, top
rak, çamur, kan lekesi, kmk yu· 
murta pislikleri, su lekeleri bu
lunmayacaktır. Bu g-ibi lekeleri bu~ 
lunan yumurtalar az aaman sonra 
bozulmaktadır. Lekeden ne kut· 
edi iditi bu suretle tarii edildik
dikten sonra, kontrol komiayonla
nnda ve yahut tüccar arasanda 
tereddüde mahal kalmıyac-tana 
ıüphe yoktur. -Kalp gümüı paralar 
Bankalara dikkatli davraml
lllUI ...... t-- ,.paldı 

Esham ve alkut borauı koai• 
serliti tarafından dün bankalara 
bir tamim yapılmış, yeni gömüt 
paralarm taklit edildiği bildiril· 
miştir. Evvelce bir kaç 1erde J•• 
k,,lanan bu taklit paralar bakilı.i· 
leriaden kolayca tefrik edilmekte· 
dir. Taklit edilen paralardu aa· 
cak elli kuruıluklar ustakkh ya· 
pılmıştlr. Fakat biraz dikkatle 
bunları da aslandan kolayhkla tef
rik etmek mümldindtir. Çünki hr· 
tırlarındaki TtirkiJe Cümhuriyeti 
yazısı çok kabadır. 

Kalp para yapanlar yakalanmış
lar'" ve mahkemeye verilmişlerdi. 
Piyuadaki kalp para~ann o z.· 
man sürül•Üf, faklt henüz ele 
~eçmelDİf olan pek az miktardaki 
paralar olmua muhtemeldir. 

ilanlar, E~irler, Tebliğler: 
Bergama Belediye Reisliğind~n : 

Her sene haziran 25 de açılan Ber~ama Hayvan ve Emtia P••
yarı görülen lüıum üzerine 14 eylül 1936ya tehir edilditi ve paaayı· 
rın 14 eylülde açılıp pne bir hafta devam edeceti illa olumur. 

a) MÜNAKASALAFI 
1-t:rzak, Zahire, Et ve Sebze: 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Miktarı Bir kilosunun 

lcilosu muhammen fiah 
818000 2 kuruş 
767260 4,SO kuruş 

Temizlik, .. hhiye, tebhirhane ve tair 

Cinsi 
Saaan 
Arp• 

Temiaab 
1227 lira 
2590 lira 

müeıae1at hayvanatı içia 

r 
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lizumu olan, yukarıda miktarları yazılı arpa ve saaan ayrı ayrı, ka
palı zarfla ekıiltaıeye konulmuştur. ihale 25 6 936 perşembe rünüJ 
saat 16 da Daimi Encümende yapılacaktır. istekliler şartnamesini pa
~a~ız olarak Levazım müdiirlüğünden alabilirler. Elcıiltmeye girmek 
ıçın de kanunun tayin etti~i vesika ve hizasında gösterilen muvak
kat teminat malt buz veya mektubile teklif melctublaranı havi zarflarını 
yukanda ~azılı günde saat 15 e kadar Daimi Encü•ene vermelidir

ler. B. (15) 

...... 
oır kiloıunun Kiloıu 

muhammeni 
20 1500 Pirinç unu 
24 70 l Tel şehriye 
25 300 Nişasta 

20 120 irmik 
10 1000 Un 

Düşküıaler evi i9in lazım olan ve yukarda miktari cilllli ve mu
haamen fiatları yazılı bulunan beş tiirlii yiyecek açık eksiltmeye 
konulmuştur. Şartnamesi Leva&am Miidürlüğ6nde görülür. lıtekli olan· 
lar kanunan tayin ettiği vesika ve 50 liralık muvakkat teminat mak
buz veya mektubile beraber 26 Haziran 936 cuma günü saat 15tie 
Daimi Encümende bulunmalıdır. 

D. (13) 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatından: 
Cinsi Miktarı Teminatı ihale tarihi sa atı 

kilo Lira 
Sabun 23850 630 1 7 936 9arşamba 14,30 kapalı zarf 
Bulgur 639011 ~76 29 6 936 pazartesi 14 30 

P 7 ' " " irinç 17100 33 26 6 936 cuma 14 30 
Bayramıç Garnizonu için yukarıda yazılı üç kalem' erzalc "hiz:la

rında yazılı gün ve saatlerde Bayramıçta satın alma komisyonunca 
elc.siltmeye lc.onulmuştur. isteklilerin kanunun 2 3 maddel · d -' erın e ya-
zılı veaikalarile belli aaatte lıtomısyona gelmeleri. 

İstanbul Harici Askeri 
kıtaatmdan : 

Kor ihtiyacı olan 15 ton sade 
yatı 27-6-936 cumartesi günü 
saat 11 de kapalı zarf usulü ile 
1atın alınacaktır. Muhammen be
deli 12000 liradır. ilk teminatı 
900 liradır. isteklilerin şartname
sini görmek üzere her i"Ün ve 
ihale gününde ihale saatinden 
bir saat evvel teklif mektuplarile 
Balıkesirde kolordu satınalma ko
misonuna müracaatları. 

• • • 
Bursa ve Mudanya Garnizon-

ları için 60000 kilo koyun eti 
satın alınacaktır. Tahmin edtlen 
bedeli 24000 liradır. Şartnamesi 

Bursa Satmalma Komisyonunda
dır. Eksiltme 8 Temmuz 936 çar· 
şamba günii saat 16 da Bursa 
Askeri Satınalma Komisyonun
da olacaktır. Eksiltme kapalı 

zarf usuliyle olacaktır. İlk temi
natı 1800 liradır. isteklilerin 2490 
aayıla kanunun 2, 3 maddesin· 
deki vesikaları göstermeleri li.
zımdır. Teklif mektupları 8 Tem
muz 936 saat 15 şe kadar Satın
.alma Komisyonuna verilmiş ola· 
cak tır. 

• • 
Bursa Garniaonu ıçın 24250 
Mudanya için 8900 v~ Bandır

ma için de 8900 kilo o!mak üze
re 42050 kilo aade yaği satın

ahnacaktır. Tahmin edilen bedeli 
37845 liradar. istekli çıkarsa muh· 
tC"lif Garnizoalara ait sade yağlar 
ayn ayra taliplere ihale edilebilir. 
Şartnameler Buraa Satınalma Ko
misyonunda olup hariçten isteyen-

lere posta ile gönderilebilir. 
Eksiltme 9 Temmuz 936 per em
be günü saat 16 da Sur!ada 
Aıkeri Satınalma komisyonunda 
olacaktır. Eksiltme kapalı zarf 
uıuliyle olacaktır. 

ilk te~inat 2838 lira 38 kuruş
tur. Eksıltmeye gireceklerin 2490 
sayıla lcanuıaun 2,. 3 maddelerin• 
deki vesikaları göstermeleri li
ı:ıadır. Teklif mektupları 9-7-936 
saat 15 şe kadar satınalma ko
miıyonuna verilmiş olacalchr. 

Deniz Levazım Satmalma 
Komisyonundan : 

Heybeli adada bulunan Deniz 
Harp mektebi için tahmin edilen 
bedeli 5175 lira olan 46000 kilo 
Ekmek 30 h~ziran 936 tarihine 
rastlayan Salı günü saat 16da 
kapalı zarf suretiyle alınacaktır. 

Şartnamesi ber gün Komisyon
da parasız verilir. Muvakkat te
minat 388 lira 13 • kuruştur. 

isteklilerin, 2490 sayılı kanunda 
yazılı belgelerle, teklifi muhtevi 
mazrufları belli güıı ve saatten 
bir saat evvel Kasım paşada bu
lunaıı Komisyon başkanlığına ver
meleri. 

İstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonundan : 

idareleri lstanbul Levazım a
mirliğine bağlı müesseseler için 
31 bin kilo yulafın eksiltmesine 
istekli çıkmadığındaa 17 Haziran 
936 çarşamba günü saat 14,30 da 
Tophanede Satıoalma Komisyo
nunda pazarlakla alınacaktır. Yu-

lafın tahmin bedeli beher kilosu 
13 kuruştur. 1lk teminatı 302 lira 
25 kuruştur. Şartnamesi Komis
yonda görülebilir. isteklilerin ka
nuni vesikalarile beraber belli 
saatte Komisyona gelmeleri. 

* . "' 
idareleri İstanbul Leva:ıı m a-

miri itine bağlı mie1Seseler için 
465 bin adet yumurtaya istekli 
ç1kmadığından 17 haziran 936 
çarşamba güni saat 15de Top
hanede Satınalma Komiıyonunda 
paurlıkta eksiltmeye konulmuş

tur. Yumurtanın bir adedinin tah
min fiah bir kuruş 40 santimdir. 
ilk teminatı 488 lira 25 kuruş
tur. Şartnamesi Komisyanda gö
rülebilir. İsteklilerin kanuni ve
sikalariyle beraber beUi saatte 
Komisyona ,elaeleri. 

* • * 
İdareleri İstanbul Levazim a-

mirlifıne batle müe11eseler için 
alınacak 78 bin kilo yoğuad& ta
lip çıkmadığından pazarlığı 17 
Haziran 936 çarşamba günü saat 
14 de Tophanede Satınalma Ko 

misyonunda yapılacaktır. 1 . 
bedeli Yoğurdun beher k 
15 kuruştur. İlk 
lira 50 kuru,tur. 
Şartnamesi Komisyonda 
lcbilir. isteklilerin kanuni ti 
larile beraber belli saatte J(o 
yona gelmeleri. 

lstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyonuııdl 

Ça1ıalca Müstahkem Mevki 
mutanlığı eratının senelik ib 
cı olan elli bin 50,000 kilo 
etine verilmiş olan fiat m• 
pahalı görüldüğü nden 24 h•'

1 

936 çarşamba rünü saat 16,30 
palı zarfla almacakhr. Mub.., 
tutarı 11,990 liradır. ilk te"i 
899 lira 25 kuruştur. Şartıı 

her gün öğleden evvel f\o .. 1 

numu21da görülebilir. lıteklil 
ilk teminat makbuz veya 
tuplarile 2490 No. lu kanunıı11 

3 üncü maddelerindeki ve.-;,. 
beraber ihaleden en az bir 
evveline kadar teki;! mektupl 
Fındıklıdaki Komutanlık artt 

' eksiltme komisyonuna veroael 
-

2-fnşaat- Tamirat- Nafıa işleri - Malzeme --Ha 
Çanakkale Vilayeti Daimi Encümeninden: 

Keşif B. M. Teoai~ Yapılacak lş 
L. K. ı,. 

Vilayet merkezinde yapılmakta oiup bodurum 
kalile birinci kat duvarları ikmal edilmiş olan 
Memleket hastanesinin ikinci kat duvar, çer-

39034,97 2928 

çeve, çah, inşaatile dahili ve harici sıva, su, 
elektrik tesisatı. 
1 Talibler bu işin keşif, şartnaırıe ve diger evraklarını Arı~JI' 

lstanbul, Çanakkale Nafıa M6dürlüklerinde görebilirler. 
Eksiltme 30-6 · 936 salı günü saat 15 te kapalı zarf uıulıle [)• 2 
mi Encümende yapılacaktır. 

3 isteklilerin müracaatleri 2490 sayılı kanuna uygun 
ber ayrıca Nafıa Vekaletinden musaddak ehliyeti 
kasını haiz bulunmaları. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Evvelce pazarlık günü 29 6 936 olacağı ilan edilmiş olan Şelll-' 

p~şa deposu arkasındaki binanın hedmiae ve enkazının kaldırılırıP'f 
aıt pazarlık günö bu kerre değiştirilmiş olduğundan keyfiyetin 
niden ilanına lü:ı.üm görülmüştür. 

1 - idaremizin• Şemsipaşa deposu arkasında ebniyemizin be. 
ile ç,kan enkazdan ayrılacak malzemenin Toptaşı Deposuna naldı 
burada yeniden üç ambarın intaah (3954) lira (18) kuruş keşif b 
liyle ve pazarlık suretiyle ekıiltmeye konmuştur. 

2- Pazarlık 18 6 936 perşembe günü saat 15te lstanbulda ~· 
taşta inhisarlar Levazım şubesi binasındaki Alım ve Satım kO,.. 
yonunaa yap~acaktrr. 

3 Muvakkat teminat {296) lira (56) kuruştur. 
4- Şartnameler inhisarlar inşaat Şubeıinde görülebilir. 

Sumer Bank Umumi 

Müdürlüğünden: 

1- Zafranbolu civarında Ka
rabükte kurulacak demir fabrika 
!arına aid şehir inşaatı temeller 
vahidi fiat esasile ve teme!erden 
yukarı kısımlar toptan gôtürü 
ıuretile eksiltmiye çıkarılmıştır. 

Tahmin edilen inşaat bedeli 
469,372,41 liradır. 

'2 - Bu işe aid eksiltme ev· 
rakı şunlardı .. : 

A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 

C) Fenni şartname 
D) Fiat cetveli, ketif 

saları 
E) Hususi şartname 
F) Projeler. 
isteyenlerin bu evrakı z5,,( 

lira mukabilinde Ankarada ~ 
Bankası binasındaki Sumer ~ 
Muamelat Müdürlüğünden •

1 

lirler. _.,, 
3- Eksiltme 8·7-936 çarŞ~:-_j 

günü saat 16 da Ankara P"1 
Baakası binasında Sümer 
Merkezindeki komisyonda 
lacaktır. 

4 - F.kıiltme kapalı 
sulile yapılacaktır. 
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Bankalar kanunu 
}'eni <'lkarı Bankalar k.amrnumm tanı mr.lni bu
ka say11m:la ildııe şeklinde okurlarwu::a ılcrclsi::: 
Q/\ surrnyoru:.. 
4hone olmayanlar icin ltirkç<' metni '!fJ, ıw fran
lernımesi :w kuruştur. 

Satış mahalleri: "Münakasa ya:clesi,, İdarr.Jıanesi 
Qluta, Billur sokak, Xo fi. Tel. 4.1119/) ile Heyoğ

llaşet kitape11i. Talili Gişt•, Karaküy, ki)Şf' lm
.Vo ':!. 

k lıteklilerin 22.524,90 lira 
lc,t teminat vermesi la

t. Bundan başka eksiltmiye 

1~kler ihale gününden 3 gün 
•ııe kadar Bankaya bu işi 
•bileceklerini ispat edecek 

göstererek bir ehliyet ve-
1 alacaklar ve bu ehliyet 

•nı teklif mektuplarına lef
klerdir. 

'•ta ile gönderilecek teklif 
Plaranın nihayet ihale saatin· 
bir saat evveline kadar 

11 ve :larfın kanuni şerilde 
lılınış bulunması şarttır. -
•aa inhisar Baş direk-

törlüğündtn : 
' Hergün Tuzlaunda yap

t'~ . bir Tuz Ambara ile iki 
Vının inşaatı 15 gün müd-
açık eksiltmeye konul

llr. 

2 - Keşif bedeli 9441) lira 
( 18) kuruştur. 

3 - Bu işe ait keşif, proje, 
fenni ve umumi f&rtnamelerle 
mukavele ıureti Sivas inhisarlar 
Baş midürlüğünde her gün gö
rülebilir. 

4 - Açık eksiltme 22 Haziran 
1936 Pazartesi günü saat 15 de 
yapılacaktır. Kat'i ibale Umum 
Müdürlüğün tastikine bağlıdır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin i
kametgah sahtbi ve ehliyeti fen
niyeyi haiz birini iş başında bu
lundurmaları gerektir. 

6 -lıteldilerin eksiltmeye gir
mezden evvel yüzde 7.5 nisbe
tindeki (708) lira (9) kuruşluk 

muvakkat teminati inhisarlar ''ez
neaine yatırmaları ve tayin edi
len gün ve saatta Sivas inhisar
lar baş müdüriyetinde eksiltme 
komi•yonuna müracaatları ilin 
olunur. 

Atatbaa işleri-Kırtasiye-Yazıhane Levazımı: 
~ ~ür~ Hava K 'Jrumu Satınalma Komisyonundan: 
~ı ıncı tertib piango biletleri için 140,000 türkçe, 10,00U fransız-
6 Ve 10,000 duvar planlarile 10,000 resimli afiş butırılacağ'ından 
~ 936 çarşamba günü saat 15 te açık eksiltme ile münakasa ya
~ktır. istekli olanlar şartnamesini her gün Piyango Direktörlü
tıhaıebesinde göı ebilirler. 

'ı\\ahrukat -Benzin-Makine yağları ve saire 
~ İstanbul Posta T. T. Başmüdürlüğünden: 

'l' 0 •t• nakil vasıtalarımız için alınacak 10 ton benzin açık eksilt
C konulmuştur. Eksiltme 29 Haziran 936 pazartesi günü saat 15 
~latasarayda l!ıtanbul Posta Telegraf Başmüdürlüğü Alimsatım 

. llyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 3,000 lira, muvakkat 
'"•t 2 1 1 25 liradır. 
iisteldilerin şartnameyi görmek ve muvakkat teminatlarını eksiltm 

-.ıi ilden evvel yatı:-mak üzere hergün Başmüdürlük yaıı işleri ka-
ile ... - 1 ... uracaat eri. 

~~er~ fabrikalar Umum 
Udurlüğü Satınalma 

komisyonundan 
't,h 55 Ton benzin 

tl 01ınin edilen bedeli (16500) 
"•i an yukarıda mikdan ve 
~-ı/lj•lı malzeme Askeri Fab
'-'il rl( ınurn Müdürlüğü Satın
~ t .0nıisyonunca 6 Temmuz 

de •tahinde Pazartesi günü saat 
~•ite kapalı zarf ile ihale 
't'~ ektir. Şartname parasız o
b~ l<o111isyondan verilir. Ta· 
l~) 1.rnuv~lckat teminat olan 
1 lll kıra ( O) kuruşu havi tek· 

'-at l~ tuplarını mezk.ur günde 
~r e lı.adar l\omisyona ver-
' -.,; 1 "e kendilerinin de 2490 

'
1 kanunun 2 ve 3 madde-

lerir.deki vcsaikle mezkür gün ve 
saatta Komisyona müracaatları. 

Deniz Levazım Satınalma 
komisyonundan 

Tahmin edilen bedeli 14500 
lira olan 200 ton Dtıd Mayi 
Mahruku 29 Haziran 19:~6 Pa
zartesi günü S'-'at 14 de kapalı 
suretile alınacaktır . 

Şartnemesini görmek için her 
gün komisyona müracaat oluna· 
bilir. Ekıııltme için yazılı saatten 
bir saat evvel 1087 lira 50 ku
ruştan ibaret M. Teminat mak
buz veya mektuplariyle kanuni 
belgeleri ve teklif mektubunu 
muhtevi mazrufun Kasımpaşadaki 
komisyon başkanlıfına verilmesi. 

5-· Müteferrik 
Devlet Demiryolları ve limanları işletme 

U. idaresinden : 
Yapılacağı evvelce ilin edilmiş bulunan muhtelif malzeme ckııilt

me günlerinde; görölen lüzum üzerine aşaiıda göstcrilditi şekilde 
de fişi ki iki er yapılmıştır. Ekıiltme saatinde detişildik yoktur. 
Değişen Yeniden tayin 
Eksiltme Eksiltme Mevzuu edilen eksiltme 
Günleri 
15 6 936 Hurda dölcme 
16 6 936 Çelikler 
17 6 936 Kereste 

günü 
30 6 936 
29 6 936 
24 b 936 

18 6 936 Listi.lder, Ebonit lcutular, dinamo kayışları kon-
trol saatleri yedekleri 

22 6 936 Bezirler, Neft, Vernik, Sigatif, Emaye boya 
24 6 936 Üıtübeçler, toz boya, grafitler 

] 7 936 
7 7 936 

10 7 926 
6 7 936 
8 7 936 

25 6 936 ilaçlar 
26 6 936 Üstüpü 
29 6 936 Amyant Klingrit ve kordamyantlar, tranemiıyon 

kay14ları, muşamba linoleom ve pegamoitler 15 7 936 
30 6 936 Sabunlar, soda, sud kostik 16 7 936 

1 7 936 Karbolineom amonyak, trikloretilen 17 7 936 
2 7 936 Hamızlar. Göztaşı 17 7 936 

Ankara Belediye l{eisliğinden: 
1- Memba sularının mühürlenmesinde kullanılmak üzere 4o00 kilo 

kurşun ve 500 kilo ralvanizli tel on beş gün müddetle açık eksiltme
ye konulmuştur. 

'2- Muhammen bedeli 1775 liradır . 

3- Muvakkat teminatı 133, 13 liradır. 
4- Şartnameıani görmek isteyenler her gün yazı işleri kalemine 

isteklilerin de 26 haziran 936 cuma günü saat on bu~ukta Belediye 
Encümenine müracaatları. 

b) M Ü Z AY E D E L E R 
İstanbul Belediyesinden: 

Hepsine 90 lira kıymet biçilen Fatih İtfaiye Müdürlüğ"ü karşııında
ka arsada bulunan muhtelif inşaat malzemesi satılmak üzere açık ar
tırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde malzeme•i 
de itfaiye Müdürlüğünde görülür. istekli olanlar 675 kuruşluk mu
vakkat teminat makbuz veya melttubile beraber 29 haziran 936 pa
zartesi günü saat 15 de Daimi Enr:ümende bulunmalıdır . 

İstanbul Belediyesinden: 
Beher kilosuna 3 kuruş fiat tahmin olunan ve Kasımpaşa deresi

nin tamirinden çıkan tahminen 40 ton hurda demir satılmak üzere 
açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Leyazım Müdürlüğünde, de
mirler mahallinde görülebilir. Eksiltmiye girmek isteyePler 90 liralık 

muvakkat teminat makbuz ve ya mektubile beraber 26 6 936 çarşam
ba günü saat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. _______ __:.....__ __ ...----------------

( Suite de la premiere page) 

Plomb 4000 k. et fil galvani
se 500 k. pour le plombage des 
rccipients des eaux de source. 
Prix est. 1775, caut. prov. 133, 13 
L. Com. de la Municipalite d' An
kara, vendredi, 26·6-936 a 10 h. 
30. 

B) Adjudications 
iı. la Surenchere 

Materiel de construction di
vers, se trouvant sur le terrain 
en f ace de la Direction du Ser
vice d'Extinction de Fatih. Prıx 
r.st . 90, caut. prov. 6,75 L. Com. 
Perınanente de la Municipalite 
d'lstanbul, lundi, '29 ti 936 a 15 h. 

Ferrailles 40 tonnes, prove-

imtiyaz sahibi ve Yaza işleri 
Direktörü: İ•mail Girit. 

nant de la refcation de la rivicre 
de Kassim pacha. Prix eat. 3 P. 
le K. Caut. prov. 90 L. Com
mission Permanente de la Muni
cipalite d'lstanbul, mercredi, 
26 6 936 a 15 h. 

Machine et accessoires, poids 
environ 40 tonnes, se trouvant 
dans la fabrique de Djibali, •e
ront vendus a titre de ferraille, 
par voie d'adj. de grt~ a gre . 
Caut. 15 pour cent. Com. d' A
chat et Vente de la Direction 
generale des Monopoles a Ka· 
batache, lundi, 29 6 936 a 11 h. 
On peut voir le materiel, chaqtıe 
jour, a la fabrique de Djibali. 
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No. 71 LUNDI 

La Loi sur les Banques 

Nous donnons avec le numrrn d'aujourd'Jmi en 
supplement gratuit ıi nos abntl/u;s la l.oi sur lt•s 
Banqurs. 

Pour les 11on abonnes le pri.ı· esi de: 
Piastrcs ?O, le frxte Türe 

., :JIJ. la traduction en français 

En venle: Dans nos bureau.ı-. ıi (ialata. rue Billur, 
N n Ji (Tel. 4:1097). 
Ubrairir Hachetle ti Reyo!Jloll. 
"Talili Gi;;;e,. Karakeuy. No '1 (cm t·oin de la rue). 
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8) Adjudications a la Surenchere 

A) Adjudications au Rabais 
-1-

1 Comestible (Denree alimen-
1 taire, VEande, Legume, Lait 

ete. 

Paille 818000 k. Prix eat. 2 
P. le K. caut. prov. 1227 L. 

Orge 767200 K. Prix eıt. 4,50 
P. le K. caut. prov. 2590 L. 

Pour les besoins des betes des 
divers services de la municipalite 
d'lstanbul. Adj. sous pli cachete 
et separement pour chaque four
niture. Commiasion Permaneote 
de la municipalite d'lstanbul, 
jeudi, 25 6 936 a 1') h. 

Oeufs 465,000 pieces. Prix 
est. 40 centimes la piece, caut. 
prov. 488,25 L. F aute de soumis
sioanaire lors de l'adjudication 
precedente, une nouvelle adj. de 
rre a gre, cette foia, a ete ou 
vente, et qui aura lieu le mer· 
eredi, 17 /6 936 a 15 b. a la Com· 
mi11ion d, Acbat de l'Ecoaomat 
d'latanbul, a Tophane. -

Savon 23850 k. Caut. 630 L. 
Gruau 639QO k. Caut. 576 L. 
Riz 17100 k. Caut. 337 L. pour 

la garnison de Bayramitch. Adj. 
sous pli cachete, scparement, le 
mercredi 1-7-936, le lundi 29-6-
936 et le vendredi 26-6-936 a 14 
h. 30. Com. d' Achat de Bayra
mitch . 

Poudre de "riz 1500 K. Prix 
est 20 P. le K. 

Vermicelle 700 K. Prix est. 
24 P. le K. 

Amidon 300 K. Prix est. 25 
P. le K. 

Semoule 120 K. Prix est. 20 
P. le K. 

Farine 1000 K. Prix est. 10 
P. le K. Pour les besoins de 
l' Asile des Pauvreıo. Caut. prov. 
50 Ltqs. Commission Permanente 
de la municipal itı; d'lstan bul, 
vendredi, 26 6 936 a 15 h. 

Pain 46,000 k. (pour l'f.cole 
Navale de Heybeli). Prix eat. 5175, 
caut. prov. 388,13 L. Adj. sous 
pli cacbete. Com. des Ac}lat. 
Maritime• a Kusim pacha, mardi, 
30-6-936 a 16 h. 

2 

1 
Construction- Reparation 

Travaux Publics,Materiel de 
\ Construction Cartographie 

L'achevement des conıtruc
tions de l'hôpital de Tcbanak
kale (les murs de rez·de-chaussee 
et de la lere etage sont achevcıı; 
reste a accomplir le mur de la 
ıeconde Ctage, le chassis, la toi
ture, le crcpiısage interieure et 
exterieure, les installatioas d'eau 
etd'electricite). Prix est. 39034,97 
caut. 2928 L. Adj. sous pli ca
chetc. Commission Permanente 
du Vilayet de Tchanakkale, mar

di, 30 6 936 a 15 h. On peut 
voir les documents requis a la 
Direction des Tr:ıvaux Publics 
d'Ankara, d'lstanbul et de Tcha
nakka\e. 

lnstallation urbainea deı 
F orgeıa qu• seront construites a 
Karabult aux environs de Zafran
bolou. Prix est. 469,3i2.41 Ltqs. 
(estimation faile aur b.sse de prix 
unit.ıire pour les foııdements, et 
forfaitaire pour le reste). Caut. 
prov. 22,524.90 L. Adj. sous pli 
cachetc. Commission du Siege 
Central de la Sümer Banka An
kara, mercredi, 8 7 936 a 16 h. 
Documents requis a la Direction 
des opera ti ons de la dite Banque, 
moyen 25 Ltqs. 

Demolition du batiment ap· 
partenant a la Direction Generale 
des Monopoles et se trouvant 
derriere l'entrepôt de Cheır.si pa
cha (Uskudar); 

Transport des decombres pro· 
venant de cette dcmolition, au 
depôt de Toptochi, et Construc
tion de trois entrepôts. Prix est. 
3954, 18, caut. prov. 296,56 L. 
Adj. de gre a gr~. Com. d' Aclıat 
et Vente de b Direction des Mo
nopoles a Kauatac'1e, jeudi. 18-
6-936 a 15 h. 

Construction d'un depôt de 
sel et de deux maiıons d'habi
tation a Hargün Tuzlası. Prix est. 
9441,18, caut. prov. 708,09 L. 
Direction Principale d• Mono
pol"s de Sivaı. luadi, 22/6 /936 
a 15 h. 

ADMINISTRATIO~ 
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1 ravaux d'lmprimerie 
Reliure - Papeterie 

F o!lrniture do Bure•11 

lmpreHion de 140,000 
pectus en turc, de 10.oao 
français, de 10,000 planll 
etre apposes aux murs et 
10,000 affiches en couleurt• 
cernant l'emission de la 
scrie deıt billets de la LO 
Commission d' Achat de la L 
de 1 'Aviation T urque, nııerC 
17 6 936 a 15 h. Cahier de c 
a la comptabilite de la Di 
de la Loterie. 

- 4 

Combustible, 

Carburant. 

Combuıtible liquide po&1t 

teurs DieEel, 200 tonneS· 
6 eıt. 14500, caut. prov. 1087, 

Adj. sous pli caclıete. Coıııdli 
des Achats Maritimes a J( b 
pacha, Iundi, 29-6·936 .iı 14 

Benzine 55 tonnes. Pril' 
16500, caut. prov. 1237,50 L: 
sous pli cachete. Coınlll 

d' Achat de la Direction Ge11 

des Fabriques Militaires. 
6 -7 936 a 15 h. Cah. de eh 
grat. a la meme Commissio11 

-Benzine 10 tonneı. Priıt 
3000, caut. prov. 225 L. Dd 
tion Principale des P. T. 1'· 
tanbul, a Galata &aray, ııı 
29-6-936 a ı 5 h. 

- 5 

I __ _ Divers 

A TTENTION : Des aıoÔ'~ 
t 't' . ' e-tıons ayan c e apportce • 

qui concernent les date• 
adjudicationıı de materiel e~~ 
niture divers a acheter par 1 fi 
Generale des Chemirıs de~ 
l'Etat, nous prionıı nos le;I! 
de consulter l'avis a ce .,,._ 
publie dans la partie Turq 

notre jouı:nal, ıus rul: r Cs'
teferrik.,. -


