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l - Erzak, Zahire, Et ve Sebze. t 
2 - lntaat, Tamirat, Nafıa itleri, Malzeme. Herita. ı 

a) Münakaıalar: 

'.\ - Elektrik T esisab ve Malzemesi • 
4 - Mensucat - Elbise - Kundura - Çamqır v. • i 
5 - Matbaa itleri, Kırtasiye, Yazıhane Levazımı. $ 
6 - Nakliyat. l 

7 - Müteferrik 
b) Müzayedeler. 
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PİYASA HABERLERİ 

•lırika ve matbaaların yeni 
sene mükellefiyetleri 

Fabrika ve matbuların 935 
"-li yıla asgari mükellefiyetlerini 
~te•en cetvelin 936 yılı mali 
hl içinde aynen tatbikı tekarrür 
'lti ~ · Buna göre teşviki sanayi 

tıunile birinci sınıf sayılan mü
;"~eler maktu 100, mütehavvil 

' tıısbi yüzde 5, ikinci sınıflar 
'-tktu 711, mütehavvil 2 , nisbi 
)ii~de 4, üçüncüler maktu 60, 
::tehavvil 1,5 nısbi yüzde 3, 
h tdü11cü sınıf müesseselerle da
~ a!ağıları da maktu 50, müte
~ Vvıl 0,75, nisbi yüzde 2 ka -

tıç vergisine tibi c;ılacakla?dır. 
._ .. 'f eşviki sanayi muafiyetlerinden 
ıo;•tefid olmayan müesseseler de 
'115 numaralı teşviki sanayi ka
l llun ık inci maddesindeki hüküm;e nuaran tasnife tabi tutularak 
"uk.rdaki essaslara göre asgari 
~ erri ıle mükellef tutulacaklar

&?. 

A.lınanyaya~ılan malla· 
rın fiatları 

•br "111ıanyaya mal sevkeden buı 
it tcatçılarımızın ekseriya Alman 
Otıtrol d . . . .. d . . l .._ da aıresını11 muaaa esıoı a -

'le' bur. mallarının gönderdikleri 
~ yüzden bilhassa fiat husu
ti !• büyük ihtilaflar zuhur etti
liaıb lna~nyadan bildirilmektedir. 
..... ~kı Türk ihracatçılarile Al-
ttı ıtbalitçıları arasında takar
~· eden fiat, Alman kontrol 
~~elerinoe kabul edilmediti tak-

e Al•anyaya mal ithal etme-

nin imkanı olmadıtandan Türkofis 
bunu Ticaret Odaları vasituilel: 
de bütün ihracatçılara bildirilmiş
tir. -

1 

İspanya nohut ithali yasağını 
kaldırdı 

1

1 
ispanya hükümeti nohut ithali 

hakkandaki yasağı kaldırmağa 

i
l ~ara~ vermiş~ir. ispanyaya, nohut 

ıthalı kontenıana tabi tutulacak, 
fakat bu karardan evvel yola 
çıkmış mailer kontenjan harici o-
larak kabul edilecektir. -Y apağıların 

standardizasyonu 
lktiaad Vekaletinin bu sene 

yapafılarımazı kat'i bir standar 
dizasyona tabi tutmağa karar ver
diğini yazmışhk. Ticaret Oda
sında bu hususta çalışmalar de
vam etmektedir. Vekalet ayni &a

manda tiftiklerimizin de atanda
rizesine karar vermiş oldutundan 
Odada tiftik ihracat tacirleri de 
bu mevzuda Vekaletçe sorulan 
sualler üzerinde tetkikat yaparak 
cevablarinı vereceklerti r. 

İzmir tuz fabrikası 
japonl.ar, Tuzladan şimdiye 

kadar 70 bin ton tuz istihsal et
aişlerdir. Yeniden 50 bin ton 
içın mukavele yapılmıştır. Tuzla
da kurulmakta olan sofra tuzu 
fabrikası inşaata tamamen bıtıril

miştir. Ayın yirmi beşinde güm
rük ve inhisarlar vekili Rana 
Turbanın iştlrakile açılacak, ay-

rıca bir açılaş töreni yapılacaktar. 

a) MÜNAKASALAR 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Çankırı Sıhhat İçtimai muaYenet Müdürlüğünden: 
Tutara Beher K. Muvakkat temınat Mık tarı 

Lira K. K. s. Lira K. Kilo Cinsi 
990 00 11 ()() 74 25 9000 Fabrikada 

ügünmit düz 
harman uaun-
dan ekmek 

300 ()() 12 00 ')•) -- 50 :!500 Birinci nevi 
has ekmek 

2500 ()() 1 00 187 50 250000 Odua 
1500 ()() 30 ()() 112 50 5000 Erkek ko-

yun eti 
700 00 20 00 52 50 3500 Toaya pirincı 
375 00 7 50 28 12 5000 Silt, yoturt 
480 00 . 80 00 36 00 600 Sade yatı 

Memleket bastane•i için yakanda cin• ve miktarı yazılı yiyecek 
ve yakacak şeyler tAayısın 22 ci gününden itibaren 15 gün mild
detle açık eksiltmeye konmuş olup Haziranın beıinci Cuma günü 
saat 14 te Hükilmd konağında daimi encümen kaleminde ihalesı 
yapılacatından şartnamesini görmek isteyenleri• Sıhhat müdürlüğüne 
müracaatları ilan olunur. 

Harici Askeri Kıtaatından : 
CiDBi Mıkd. M. bedeli ilk tem. Eks. Ek s. s. Nerede 

Ton 
Sığır eti 52 

Lira 
10400 

Lira 
780 

tarihi şekli 

10 6 936 pazarlk. 
yapılacatı 

13,5 Lüle 
burgaz S 

Al. Kom. 

" 32 6400 480 " " 14 " 
,, 32 6400 480 ,, ,, 14,5 " 
Yukarıda yazılı etler kapalı zarfla eksiltme gunu istekli çılcma oı· 

tında~ a~~ı şarttnameler ile pazarlıkla yapılacaktar. istekliler şart 
nameyı gormek, eksiltmeye iştirak için belli fÜll ve saatte kanunun 
2, 3 üncü maddelerindeki vesikaları ile bulunmalara. 

Keşan Kızılay Hastahanesin-
den: 

Kı~ cin~ ve Ne~ 

7200 Hu ekmek 

3500 koyun eti 

1700 Pirinç 
400 Sade yatı (inek 

yatı) 

400 Kuru fasulya 

400 Kuru sotan 

300 Tuz 
2000 Adet Yumurta 

?.000 ,, Limon 
:!500 Kilo Süt 

1600 Yoturt 

500 Toz şeker 

200 Makarna 

18 Çay 
90000 Odun 
2000 Kömir 

600 Gaz yatı 
100 Kuru üzüm 
100 Pirinç unu 
40 İrmik 

Keşan Kızılay Hastahanesinin 
1936 Haziramndan 1937 Mayıs 

sonuna kadar yukarıda yazılı 22 
kalem iaesesı eksiltme ile aa tın 
alanacaktır. 

Talip olanların ihale fiinü 8 
Haziran 936 pazartesi günü aut 
14 te dipozit parası ile Keşan 
Kızılay Hastahanesinde hazır 
bulunmaları ve şaraiti anlamak 
i.çin mezkur hastane idaresine 
müracaat eylemeleri ilin olunur. 



Sayfa 2 MÜNAKASA GAZETESi 

Liseler Alımsatım 
Komisyonundan: 

lıtanbulda bulunan yatılı okul
~arın ekmek ilanındaki ilk temi
nat paraaının 3877 .50 kuruş ol
duğu tashihen ilan olunur. 

İstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonundan: 

ldarekri latanbul Levaxım a· 
mirlığine bağlı müesseseler içın 
31 bin kilo yufkanın ekıiltmesi

de istekli çıkmadıfandan 10 Ha· 
ziran 936 çarşamba günü saat 
14,30da Tophanede Satanalma 
Komisyonunda açık eksiltme ile 
alınacaktır. Yufkanın tahmin be-

deli beher kiloau 13 kuruştur. ilk 
teminab 302 lira 25 kuruştur. 

ŞartDamesi Komisyonda görüle
bilir. İsteklilerin kanuni vesika
lariyle beraber belli saatte Ko
misyona gelmeleri. 

• • • idareleri lstanbul Levazım 
amirliğine bağlı müesseseler için 
465 bin adet Yumur,anın kapalı 

zarfla eksiltmesine istekli çıkma• 
dıfmdan 10 Haziran 936 Çarşam· 
ba günü saat 14te Tophanede 
Satınalma Komisyonunda pazar· 
lıkla ekailtmeye konulmuştur. Yu- ı 
murtanın bir adedinin tahmin 
fiatı bir kuru, 40 santimdir. ilk 

teminatı 488 lira 25 kuruştur. 
Şartnamesi Komisyonda görüle
bilir. lateklilerin kanuni vesika
lariyle beraber belli saatte Ko
misyona gelmeleri. 

Selimiye Askeri Satınalma 
komisyonundan: 

1- TümeD Birliklerile Hay
darpaşa hastahanesinin 18·6 936 
dan 30-7-936 gününe kadar ihti· 
yacı olan 15000 kilo sakız ka· 
bağı, 12600 kilo taze faaulya, 
4500 kilo taze soğan 18-6-936 
Perşembe günü saat 15 de Se
limiye Askeri Satınalma Komi& 
yonu tarafından açık ekailtme su· 
retile ahnacalı::hr. 

2- Sebzelerin tahmini fiab 
umumisi 2950 lira 65 kuruştur. 
yüzde 7,5 teminat akçesi 221,5 
liradır. 

3- Muvakkat teminat akçesi 
eksiltme saatinden bir saat evvel 
Tüm Muhasebecilifi veznesine 
yatırmış olmaları la~nadır. 

4- Bu eksiltmeye iştirak ede
cek taliplerin bu işle meş~ul ol· 
duklarına dair resmi vesaik ihzar 
etmeleri ve beraberinde getirme
leri meşruttur. 

5- Şartname her gün Komiı· 
yonda görülebilir. 

...... ~&!2~.....-~ ....... -..--. ............................. ,..,,.,. ...... ,,.,,., 

2-lnşaat- Tamirat- Nafıa işleri· Malzeme - Harita 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden : 

1- Konya Ereğlisi Bez Fabrikasında yapılacak müteferrik inşaat 
vahidi fiat esasile eksiltmeye çıkarıJmıştır. Tahmin edilen 
inşaat bedeli 79.261,49 liradır. 

2- Bu ite ait ek&iltme evrakı şunlardır: 
A) Eksiltme şartnameai, 
B) Mukavele projesi, 
C) Fenni şartname, 
D) Vahidi fiat ve lceşif hulasaları, 

E) Projeler. 
lateyenler bu evrakı 3,96 lira bedel mukabilinde Ankarada 
Ziraat Baakası binasındaki Sümer Bank Muamelit Müdürlü· 
tünden alabilirler. 

3- Eksiltme 16 6 936 salı ginü saat 16 da Ankara Ziraat Ban· 
kası binaaıncla Sümer Bank merkezindeki komisyonda yapa
lacaktir. 

4- Eksiltme kapah zarf usuliltf olacaktır. 
5- isteklilerin 5.213,07 lira muvakkat teminat vermesi lazımdır. 

Bundan baıka eksiltmeye rirecelder ilin edilen meblit ce
sametinde bir bina inşaatıaı muvaffakıyetle yapbklannı tevsik 
ederek eksiltme gününden &ç gün evvele kadar bunu teklif 
mektuplarına leffedeceklerdir. 

6- Teklif mektuplars yukarda yazıldıfı gün ve saattan bir 
saat eoveline kadar Sümer Bank Umumi M&dirltlfiine •akbuz 
mukabilinde Yerilecektir. 
PostR ile gönderilecek mektuplaran Dihayet : ihale ıaatından 
bir saat evveline kadar gelmat ve zarfıD kanuni şeklinde ka· 
patalmış bulunması lizımdır. 

3-- Elektrik Tesisatı ve Malzemesi: 
Hendek Beletliye Reisliğinden : 

1- Hendek kasabasına 8 5 kilometre mesafede Harakh köyünün 
yanıadaki •u kuvvetinden elektrik tesiıatı yapılacaktar. 

2- lıbu tcsiıahn inşaat eksiltme kanununa tevfikan 1 haziran 
936 tarihiqden 1 temmuz 936 tarihine kadar bir ay müddetle Ye ka
palı zarf usulile ekıUtmiye konulmuş olup talihlerin ihaieye iştirak 
etmek tlzere b•deli mubammeni olan 33353 liranın yüzde yedi buçuk 
teadnab muvakkate ile beraber 1 temmuz 936 çarıamba günü saat 

14te Hendek Belediye Dairesinde möte,ekkil Encümene müracaatl 
3- Talibler Nafıa Vekaletince musaddak proje ve şartnalll 

Hendek Belediye Dairesinde görebilir veya lstanbul Taksimde 1•1 

lal aparhmanmda mühendis Hasan Haletten beş lira mukabilinde 
bilirler. 

4- Tesieatta kullanılacak afac direkler santral binası ve şart 
mesinde gösterilen mahallince temin edilecek bazı işler Belediye 
rafından yaptırılacaktır. 

4 Mensucat - Elbise - Kundura - Çamaşır ve f· 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma 
Komisyonundan: 

40 Takım Maa kasket Askeri Talebe elbisesi 
40 Adet Askeri Talebe kaputu 

Tahmin edilen bedeli 1780 lira olan yukarda mikdan ve c 
yazılı malıeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlütü Satın "'0 

..... -.. 

Komisyonunca 17 Haziran 936 tarihinde çarşamba günü saat 14 
açık eksiltme ne ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komi•f0 

fıdan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 133 lira 50 k 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki 
ıaezkür gün've saatte komisyona müracaatları. 

5-- Matbaa işleri-Kırtasiye-Yazıhane Levazımı. 
Devlet Basımevi Direktörlüğünden : 

1 - ilk okulların birinci sınıflarına mahsus oku•a kitabının 
tin kısmınm 100,000 sayılık basiti işi kapalı zarf usulile ekıiltoai 
konulmuştur. 

2 - Yapılacak işin tahmin edilen bedeli 6968 liradır. 
3 - Örnekler ve şartname Devlet Basımevi Direktörlüğünden 

beş kuruş bedel mukabilinde alınacaktır. 
4 Muvakkat teminat miktarı 2259 sayılı kanunun beşinci 111• 

desi mucibince üç bin liradır . 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin kitabcılıkla meŞ 

bulunduklarını ve aynı mahiyette bir okul kitabını muvaffakiyet 
neşretmiş oldukl.uını teabit eden belge ve işleri komisyona tö•t 
meleri ve bu kitabın basılması için lüzumu bulunan kafi tabı va•• 
larmı temin etmiş olduklarım isbat et•eleri şarttır. 

6 - Teklif mektublarının 18 haziran 936 Perşetnbe gunu 
ona kadar Devlet Basımevi Direktörlütüne verilmiş bulunması 
zımdır. Zarflar ayni günde saat 13,30 da Devlet Basımevi Direk 
lüğünde idare Komisyonu önünde açılacaktır. 

Devlet Basımevi 
Direktörlüğünden : 

1 - ilk okullann üçüncü sı
nıflarrna mahsus okuma kitabının 
metin kısmının 120,000 .ayılı 
baskı işi kapalı zarf usulile ek· 
siltmeye konalmuştur. 

2 - Yapılacak işin tahmin e
dilen bedeli 11,094 liradır. 

3 - Urnelder ve şartname 
Devlet Buımevi Direktörlütün· 
dea 25 kuruş bedel mukabilinde 
alınacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 
2259 sayıla kanunun beşinci mad· 
de•i mucibince üç bin liradır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek 
için i•teldilerin kitabcılılda meşgul 
bulunduklarını ve ayni mahiyette 
bir okul kitabını muvaffakiyetle 
neşretmiş olduklarını teıbit eden 
belge ve işleri Komisyona tö•· 
termeleri ve bu kitabm basılması 
için lüzumu bulunan kafi tabı 
vasıtalarını temin etmiş olduk· 
larmı ispat etmeleri şarttır. 

6 - Teklif mektublarınıa 18 
haziran 1936 perşembe günfi saat 
16 ya kadar Devlet buımevi di-
rektörlüğiine verilmiş bulunması 
lazımdır. Zarflar ay"i pnde saat 
13,30 da Devlet baaımevi direk
törligünde tdare Komisyonu ö
nünde açılacaktır. 

Devlet Basımevi 
Direkiörlüğünden: 

1 - ilk okulların ikinci ••' 
larına mahsus o kuma kitab~ıl 
metin kısmının 120,000 sar;~ 
baskı işi kapalı zarf uıulile J 
siltmeye konulmuştur. 

2 - Yapılacak işin tabmi• 
dilen bedeli 8465 lir adar. 

3 - Örnekler ve ta 
Devlet Basaaevi Direktör& 
den 17,5 kurut bedel mulı:a 
de ahnacakıır. 

4 - Muvakkat teminat m· 
2259 sayıla kanunun befinci 
desi mucibince 3,000 liradat 

5 - Eksiltmeye gire 
ıçin iateklilerin kitapcıhkla 
gul bulunduklarını ve ayni 
hiyette bir okul kitabını mu 
kiyetle neşretmiş oldukJariJtf 
bit eden belge ve itleri K 
yona i'Öıtermeleri ve bu 
bHılması için lüzumu 
kafi tabı vasıtalarını temi• 
olduklarım isbat etmeleri 

6 - Teklif mektubla 
haziran 936 perıembe pol 
on dörde kadar Devlet 8a 
Direk.törlüpne verilmiı 
ması lizımdsr. Zarflar aynı 
saat 13,30 da Devlet 
direk.törlütünde idare Ko 
önünde açılacakbr. 



MONAKASA GAZETESi Sa a 3 

1"t Demiryolları Ye Li.mulan lşle~e Umum 
ldarelinden: 

en bedeli 496400 lira olan 50,000 ton yerli maden köF perşembe günü saat 16,30 da kapah zarf unliyle 
daro biaaıında satın ahnacakbr. 
tirmek isteyenlerin 23606 liralık muvaklcat teminat ile 

n ettiti vesikaları. 7-5-936 tarih ve 3297 No. lu reami 
•Gntetir talimat ve~hile alınacak ehliye' vesikasını teklif

rGn saat 15,30 a kadar Komisyon Reiılifine vermeleri 
lartnameler 2482 kuruş bedel moka bilinde Ankara ve Hay· 

:l:ınelennde satalma1ttadır. 

Konya inhisarlar bat direktarlülünden: 
tehir istaeyonundan Akphir Mtid8rllfl Ambarm• nakle
Aktehir istuyounclan Şarki Karaafaca ve Y alavac me
a rönderilecek aamul tltün ve içkı sandıkları ve clolu 

larile iş bu idarelerden iade edilecek bot mamullt san· 
f iıpırto bidonlannın Alı:ıehir iıtHyonuna nakilleri 27-5-936 
atibaren 2() pn miiddetle açık kırdırmaya konuJmuftUr. 
!.Plerin prtnameyi rörmek iizerebu müddet zarhnda baı 

miitepkkil miinakua komisyonuna muracaat etmeleri. 
:.. lS-6-936 Pazartui güni aaat 15 de yapılacatmclan miina• 

rak edeceklerin yiizde 7,5 muvakkat teminat paruile o 
lcumıuyonuncla hazar bulunmaları ilin otUnur. 

Demiryollatı ve Limanları ltletme Umum 
idareainden: 

isi• •• miktan yazıh depoların bir senelik maden kö· 
il ve tabliyesi işi hepıi birden veyahut ayn ayn ihale 
19-6-936 Cuma ,nnn ıaat 10 da Haydarpda war 

lintlelti linci i ..... komiayoau tarafıadan a9ık eksilt· -111-. lıteklilerm •twalı.kat temiaat1a11nı ve af&IJda röa
ılile. ebilttie tini saatiDdea evvel idare veanelline yı .. 

"'°ılldln mlııbp ıle •un•D tayin ettiti v ... iti& bbz•t 
melr:tttpla lÔJii.,ou mlracaa~-' . l~ k j~ 

fflayAtpqada ı ......... )t~ .. ·~ 
~lınaktad ... 

ıl>epc,M Ton 7000 - Beher ton muhammen taluDil ~ 
~ ,. 600 - deli 14 kmuı. 
,, ,, 65 - Seher ton muhammen tabliye be· 

• " 

n..-.ık: 

deli 7 lıuruı. 

7665 
Muv. teminat 120 lira 75 lı:ur. 

9000 - Beher ton mU..m ... blımil be
deli 12 kurut 

Beher ton mahammen tahliye be· 
deh 8 nl\1lf. 

Muvakkat teminatı 135 lira 

Demiryollan ve Limanları ltletme Um'°" 
lclareainclen: 

f.ı .. t>•dell 29750 lira olan 70 ton tlatlpl 26"6·986 Cuma 
~ ela kapalı urf uaullyle Ankarada idare bin .. ında 

ar. Bu i .. ıirmek iateyenlerin 2231,25 lirabk muvakkat 
~ taJ1n •t.tlli VHilı:alarla 7-S-936 tarih ve 3297 

raetecle mliatqir talimat vothile almıcak ebliyet ve
llfhın ile birlikte aynı rln ıaat ı-t,30 a lı:adar Komlıyon .._leri ltiımdır. 

149 bntt mukabiliade Aabra ve Haydarpafada 
"""fttıl."1... atal•aktaaır. 

lieklilerin •lzeme bizaaında ya• 
..ı. muvakkat teminat ıle kanu-
-la11D >aJiıa ettiti vesikalarla ve 
kanaaua 4iin.cl maclde8i mucibin· 
oe ip fir~ maaii kaauni bu· 
lwımad~ • .., beyaa...-e ver· 
meleri lbuadar. 

Bu işe ait ıartnameler Haydar· 
papda linci iıletme komisyonu 
tarafından parum olarak veril· 
mektedir. 

1- 5000 M. harici çift telefon \ 29660 adet muhtelif eb'atta llm
kabloıu muhammen bedeli 375 ba fitili muhammen bedeli 3092 
lira ve muvakkat teminatı 28 lira 
15 kunıı olap 22 6 936 pazartesi 
günü saat luda. 

2- 15 adet ._uhtelif eb'atta 
3 afızh üniversel torna tezrüu 
aynaıı muhammen bedeli 303 li· 
ra ve muvakkat teminatı 22 lira 
75 kurut olup 22 6 936 pazarte
si ,Uni ıaat 10da. 

3- l adet dalrıç iç muıam· 
ba elbiae, 1 ade• dalgıç dış el· 
bise ve 1 çift kurşunlu meşin 
dalwıç pabucu muhammen bedeli 
223 lira 20 k uruı ve ı.-uvakkat 
teminata 16 lira 75 kurq olup 
22 6 936 pazartesi glııii ,.. t 10.. 
da. 

4- 100 adet buhar ita.tanı 
duman boruau 70 :ıı: 76 :ıı: 2360 
m m muluimmen bedeli 310 lira 
ve muvakkat temiaatı 23 lira 
25 kunq olup 22-6-936 puarteai 
fiinü saat lOda. 

5- 175 kr. lif halat (palansra· 
lak) 31; kilo 750 gram bilet ıici· 
mi .. uhamm&n bedeli 141 lira 
10 kuruş ve muvakkat temınata 

10 lira 60 kuruı olup 22 6 9!36 
pazarteı• pnil ıaat 10 da. 

6- Muhtelif eb'atta 3670 a· 
det lamba makinesi 29950 adet 
muhtelif eb'atta llmba şiseıi 

lira 98 kuruı ve muvaibt te•i
nah 232 lira olup 22 6 936 pa· 
zartesi günl saat lOda. 

7 - 50 kr. Elektrik tecrit it· 
leri için küçük parçaların yapış
tmhp levha haline retirilmiı yan
maz madeni mika 20 kg. bobia 
iıleri için yekpare safiha halinde 
yanmaz mika muhammen bedeli 
930 lira ve 11'.luvakltat teminatı 

70 lira olup 25 6 936 per§embe 
pnil saat lOda. 
8- 200 Kg. zampara tozu, 

21500 adet muhtelif numaraü 
zampara ~itJdı 7300 adet muht.. 
lif numara cam kitadı 200 adet 
dinamo için -.mpara kitıda, mu· 
bammen bedeli 1625 lira 40 ku
ruı ve muvakkat teminatı 123 
lira 40 kuruı olup 25 6 936 per· 
şembe günü •aat lOda. 

9- 300 Kr. Moskof taşı, mu· 
hammen bede i 88 lira 50 kunlf 
ve muvaUat teminata 6 lira 6S 
kuruş olup 25 6 936 perşe•be 
l'lnil aaat 10d11. 

10- iOO metre N. S. H. kıb
loıu 4x 10, muhammen bedeli 
200 lira ve mu.,akltat teminab 
15 lira olup 25 6 936 pertombe 
rllni saat 10da. 

M0ZAYIDELEA 

55 Ton Yoara Sabfı 
Tahmini bedeli 412 lll'a 50 kurut olan yukarda mikdarı yuda 

yonga 18 Haairan 1936 tarihinde perıembe filnü aaat 14 de açık 
arttJrma ile aablacaktv. Jateldileria muvakkat teminat olan 30 lira 
94 kUl'Uf ve 2490 aayıh kannma 2 ve 3 lncü ıraacldeleriade ya&llı 
vesaik.le aözi pçen tla ve aaatte komııyoaa müracaatları. 

• • • 
1700 Adet boı benzin teaekesi sahı• 

Beherinin mabammen bedeli 10 kuruı otan yukanla mikdan ya
zılı bot beazia tenekesi Askeri Fabrikalar Uııııiom MidtırHil'I Satın 
Alma Komiıyoauaca 18 Haziran 1936 flnünde 1aat 14 .&e açık art
tarma ıle aablacaltbr. l•teltliler tenelc•leri ~r gln Merlı:ez ambarın· 
da görebilirler. 

Muvakkat teminat 12 lira 75 kunıttur. 2490 aaJlh m•aua 2 •• 
3 üacü maddelerinde yaıalı vesailtle söıl pçeb ,-11 ve Matte ko· 
misyona miiracaatlan. 

www:az -·z !1!!!1!!9WNnııll!l!!ll'l!!!m .... !l!!!ll!M9!!!1M!!l!!!!IP-S&2!!!!!'!WZ--Szmt91!!&!!!!!!1!!!!!!9o 

_ __.. ___ (._Suite de la prnaiere pap) 

7-

Tranaport 

Charsement et dicharpmeat 
de 7,810 tonau ele bouillu par 
an, des deJ>4t de Tıvchanli(7,000 
tonnea) de Kutabya (600 tonneı) 
et ele Balikeair (65 toues). Pri:ıı: 
eıt. 14 Ptra. la toane pour le char· 
rement, et 7 Ptn. poar le decbar
remeat. Caut. prov. 120,7S Ltqe. 
Charıement et d6charpmeat 

de 9,000 tonneı de houiUea clu 
depôt de Biledjik. Prix eıt. Ptra. 
12 la tonne pour le charpmeot, 
et Ptrı. 8 pour le dechargeadnt. 
Caut. prov. 135 LJqı. Adj.16pa· 
rement ou en btoc. Commiuion 
el. la Premiere Section de l'Ex· 

ploitatio• de l' Aclm. Generale 
dea Cambaa ele fer de l'Etat, a 
Haydar pacha, vendrecll, let9-6 936 
• 10 b. Cahier de cltup ,...t .• 
la mtme com•i.-M>n • 

B) Ad)lıdicatlols 
l la Surenehatıe 

Copeaa 55 toml•· Pria .. 
412,SO, caut. prov. 30.94 J,.tq•~ 
Vente a la ınırenclııire Ua Com· 
aiıaion des AObaw de lif)irection 
renerale et. l='alf!'u., Milıtai
rea, jeudi, i~~ a 14 h. 

~ 
Bidona viclu de lteuinc, 1, 700 

plee~•· Pri~ e1t. 10 Pıubea la 
l!_ıece. C.~ ~Y· 12,75 Ltqı. 
Com. el' ,ACbat cici la Direclioa 
Generale &s'P,briqu.eı Milıtaırea, 
18-6-936i14 ... 
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GAZETESİ 

Journal Quotidien des Adjudications 

NE PARAIT PAS LES DIMANCHES 

"POLIGLO'f., 

d tio' Bureaux de tra uc 

s 
rt 
ol 

No. 62 JEUDI 4 JUIN lg)i Sa 

Troisieme Avenant a la Convention entre 
la Turquie et l'Allemagne 

Nous do11nons avec le X. d'aujourd'lıui en supple
m r.nl graluif le lexfc complet de la convention en 
'fcıeslion el l<'s lislcs y ajjf.' rentcs. 

!.es narı abonn<;s peuuenl s'en procurer, moyen
nani .io Piaslres. au Bureau de Tracluclion « Poliylol
Poly.qlollı!)) il, Rue Billur, Galata. Tf.! . 1.W97. 

SOMMAlRE: 
A) Adjudications au Rabais . 

} 

2 
3 

- Comestible (Denree alimentaire, Viande, Legume, Lait ete. 

Construction, Reparation, Travaux Publics, Cartographie ete 
lnstallations et Materiel Electriques 

4 - Hab'illement - Lingerie - Chauasures ete. 
5 - Travaux d'imprimerie. Reliure - Papeterie 

6 - Combustible - Charbon - Carburant. 
F - Transport 

B) Adjudications a la Surenchere. 

A) Adjudications au Rabais 
-1-

Comestible (Denree alimen
taire, Viande, Legume, Lait 

ete. 

Courgette 15,000 k. 
Haricot vert 12,600 k. 
Oignon vert 4,500 k. necessai-

rea au ravılailleınent des troupes 
et de l ' lıôpita.l de Haydar pacha 
du 18 ·6-936 au 30-7-936. Prix est. 
2950,65, caut. prov. 221,50 Ltqs. 
Commission des Achatı Militaires 
de Stqimiye, jeudi, 18-6-936 a 

\ 
ıs h. 

Lol de 22 articles de consom
mation pour le ra vi tai llement an· 
nue l de l'lıôpital du Croi96ant 
Rouge de Kech::ı.n. L'adj. aura lieu 
le lundi , 8·6-936 ~ı 14 h. Pour plus 
amples renseigneınenls s'adresser 
a l' Administration de cet hôpita l 
(Consulter la partie turque de no · 
tre ioıırnal, rubrique "Erzak,, ). 

Pate mince 31,000 kilos. Prix 
est. 13 Ptr s. le kilo, caut. prov. 
302,25 Ltqs. 

Oeufs 465,000 pieces. Prix est . 
une piastre 40 centime.s la pi ece. 
C:lut. prov . 488,25 Ltqs. 

r"aute d t: soumissionnaire iı la 

premıere adjudicat ion, celle-ci 
a ete remis e a mercre di, 10-6 -936 
a 14 h. 3 ı et a 14 h. Commis 
ıion d' Achat de l' Economat d ' ls
tanbul a Tophane. 

Viande de boeuf 52 tonncs. 
Prix est. 10,400, caut . prov. 780 
Ltqs. 

Viande de boeuf 32 tonnes . 
Prix est. 6,400, caut. prov. 480 
Ltqs. 

Viande de boeuf 32 tonnes. 
Prix est. 6,400, caut. prov. 480 
Ltqs . Faute de sou missionnaire 
lors de l'adj. sous pli cachete 
pour ces fo urnıtures, une nouvelle 
adjudication, sepan'.·me nt et de 
grc a gre, cette fois, a ete ouver
t e. Commission d ' Achat d e 
l'lntendance de Lule bourga z, le 
10·6-936 a 13 h. 30. a 14 h .• et 
a 14 h. 30. 

- 2 

-Construction- Reparation ı 
, Travaux Publics,Materiel de 1 

1 Construction Cartographie 

Diverses constructions a exe~ 
cuter dans la Fabrique de Tex· 
tile d'Eregli ta Konya). Prix est. 
79,261,49, caut. prov. 5,213,07 
Ltqs. Adj. sous pli cachete. Com
mission de la Oirection G enerale 
de la Sümer Bank iı Ankara, mar-

di, 16-6-936 a 16 h. Cahier de 
charge et autres documents re
quis au Service des Operation de 
la Sümer Bank, moyennant 396 
piastres. 

., 
" -

lmprcssion a 
plaires du lıvre 

lement le texte) 

Installation et Matc•riel 
Electriques 

lnstallation h ydro-electriq ue 
de Hendek, en profitant de la 
f orce hydraulique pres du village 
du Haracli . et se trouvant a 8 5 
kilometre de distance de Hendek . 
Prix est. 33,353, Ltqs Caut. prov. 

conde classe des Ecoled 
res . Prix est. 8,465, caul· 
3, (JOO Ltqs. Adj. soua pli ~"t 
Commission Administrat•v. 
l'lmprimerie de l'Etat, 1 

1 18-6 936 a 13 h. 30. Ech:ı.111 

et cahier de charge a la 
tir.n de cette lmpri merie. 111 

nant 17,50 piastres. 

7, 5 % . Adj. sous pli cache tc. 
Commission de la Municipalite de 
Hendek, mercredi, 1-7-936 a 14 
h. Projet et cahier de charge a 
la municipalitl~ sus·visce ou chez 
l'ing. M. Hassan Halet, Appt. is
tiklal, Taxim (a Istanl:>ul) moyen- 1 

nant cinq Ltqs. Les poteaux en 
bois, l'usine oentrale et d'autres 
travaux seront excc~t cs par la 
municipalit ı• 

4 -

Habillement - Lingerie -

Chaussures ete. 

Uniforme militaire, avec cas
quette, 40 costumes. 

Capole militaire 40 p;eces . 
Pour les etudiants de l'Eco le Mi
litaire a Ankara. Prix est. 1,780, 
caut. prov . 133.50 Ltqs . Commis
sion d' Achat de la 1 lirection Ge
n erale des F a briques Militaires, 
mercredi. 17 6·936 a 14 h. 

- ;) -

· ı ravaux d'lmprimerie 

Reliure - Papeterie 
Fo1..1roiture de Bureau 

lmpression a 100,000 exem-
plaires du livre de lecture (seulemen 

le texte) destine a la premiere 
Classe des E.coles Primaires. Prix 
est. 6,968 Ltqs. Caut. prov. 3,000 
Ltqs. d'aprı\s l'article 5 dç la loi 
sub. N. 2,259. Adj. sous pli ca
chete . Commission Administrative 
de l'lmprimerie de l' Etat, ieudi, 
18-ô-936 a 13 h. 30. Echantillons 
et cahier de charge a la Direc
ti on de l ' lmprimerie de l'Etat. 
moyen nant 15 piaslres. 

lmpression iı. 120,000 
plaires du livre de lectııre1 • • lement le texte) desti nt~ ıı 

sieme classe des Ecoles fr 
res. Prix est. 11,094, caıı 1 · 
3,000 Ltqs. Adj. sous pli. 
t e . Commission Adı:niP19 

de l 'lnıpri merie de 1 •f.tat 

18·6-936 a 13 h. 30. Ech•11 

et cahier de charge a. la Oi 
de cette lmprimerie, ıno1 
15 Ptrs. 

Combustible, Chat 

Carburant. 

H ·ıı . d' . 50- ~ 
ouı e ın ıgene ' t 

nes. 1-'rix est. 496,400, C3~. c 
23,606 Ltqs. Adj. sous ~ 

1

,~ 
tc. Adminıstratio n Gerır~ 
Chemins de Fer de rE.1"

6 
kara, jeudı. 18-6-936 b. 1 ~I 
Cahier de chıırge en ve 
gui chels d 'Ankara et dez4 
pacha, au prix de LtqS· 

Bois de chauffage ~r 
pour l'hôpital de Tclı atıi 

2 500 Lt . i~oıı est. , qs. a ra · o/• 

piastre le kilo. Caut. pro 
Ltqs. Oirection de l'rlJe 
de l'Assistance Soci:ıle . j 

ghri, vendredi~- 5-6-936 ıı (/1 
Bois de chauffage gO. 
Charbon 2,000 k. 

1 
fi 

Petrole 600 k. Pou~rt~I" 
lement annuel de 1 ~ 
Croissant Rouge de 

9
Jb' 

L' Adj. aura lieu le 8·6~e 
h. Ponr plus amples. 0rııı 
ments s'adresser a 1 A 
tion de cet hôpital. .·fi. 
(Lire la suite en troidıe 

. h'b. "" .. ·t lmtıyaz sa ı ı ve (;il" 
Direktörü: İsınail lJ 

Basıldığı yer: ARTLJN rıo· 
Galata Billur sok•"' 


