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Resmi makbuz bedeli 
olnıayan tediyat mak

bul değildir. 
GAZETESi 

Pazardan başka her giin çıkar 

CUMARTESi 

1 Ç 1 N D E K I L E R: 

PIY ASA HABERLERi 

lıinlar, emirler, teblltler 
a) Münakualar : 

1 - Erzak, Zahire, Et ve Sebze. 
2 - Elektrik T e1iıab ve Malzeme1i 
1 - llaçlar-Klink ve hpençiyari alat•Hutane levazımı 

4 - Memucat - Elbime- Kundura • Çamqır v. ı 
5 - Matbaa itleri, Kutuiye, Yazıhane Levazımı. 
6 - Milteferrik 

b) Müzayedeler. 

PİYASA HABERLERİ 
anlqmaaı olmayan 

ek.etlerle ticaretimiz 
parasının kıymetini konı· 
ındaki kararnamenin 32a· 
uuain detiştirilditinJlen 
ittik. Yeni şekle göre, 

e ile K'irinr veya buna 
ticaret anlaşması yapma· 

leketlerle ne tarzda ti• 
"'8nasebetler teessüı edece· 
-.ıı edilmektedir. Meseli : 
tln ile Türkiye arasında 
eıaıı üzerinden bir anlaş· 
cut olmadıtı için burada 

Yapaak müşk41 bir işti, 
de yapılan tadilata rö

. tin ile takas suretiyle 
l'tiraaek kabil olacaktır. Ka

. n de 32nci maddenin 
.._it şeld almaıandan çi-
Labrikalara cok memnun 
dır. ÇOnkil bu müesıeee

. ••tinden kakao çekirdeti 
i9ift liatltkUlita ufruyorlar· 

l 
liizum kalmak11zın haRaef• irat 
kaydecliUr,,. -ı Alman firmalan mal almak 

' istiyor 
So11 ba~a i9mde bir çok Alman 

firmaları Türkiyeden mal almak 
iatepi göıtermişlerdir. Bu fir
malar kuru üzüa ve kura kay•i, 
koyun ve keçi derileri, kendir 
ve kendir tohumu, haşhaf ve bar· 
dal tohumları, pamuk, balmumu, 
sotan, keçi kıh almak iatemekte
dirler. 

Romanya pamuk ve palamut 
alıyor 

Romanya hiiktimeti, yeni bir 
karamame ile pamuk ve palamut 
ithaline ait olan memnuiyeti kal
dırmış ve bu gibi mallann mem
lekete serbeıt girmesine müsaade 
etmiştir . 

İlk arpa mahsulü 
Lüleburgazda mevsimin ilk ar

pa mahıulü elde edilmiş, ve iyi 
bir fiatla aatılmıfbr. -

Balda sabtlan 
l•tanbul piyaaa1ında aon 1'afta 

içinde bakla üzerinı iş olmamış· 
hr. Fiatlar reçen baltanın aynı 

dır. 
Ege mıntakasında alivre aatış · 

lara devam olunmaktadır. Son 
hafta içinde yapılan 50 tonluk 
alivre muame1elerin fiatları, 4,1875 
kuruıtur. Piyasa gevşek 1ayıl· 
maktadır: 

Dış piyasalarda: lapanya Bar
ıelona hububat loncuının kuru 
bakla fiatları 100 kilo başana a· 
ıatıda rösterilmiftir. 

1 biza 51-52 Peseta 
Ekstra 52-53 ,. -

Resmi matbaalar Ankarada 
bir isim albnda birleştirile

cek 
Muhtelif yerlerde çahf&ll dev

lete aid aatbaalann birleştirilme · 
sine karar verilmiştir. Buna dair 

kanun lahiyaaı Meclis Maarif En 
cümeninden çıktı. Tasavvura fÖ• 
re l•taobuldaki Devlet matbaa11 
(Maarif matba&11) namile kalacak· 
hr. Erkiaıbırbiye deniz, lnbiıar· 
lar ve Harita matbaaları da men
sub oldukları Vekiletlere ~ 

olii.:al -·~· Btaatarm hariclıllde o f la matba.ı.r 
Aakaraya nakledilecek ve bayilk 
bir (Devlet matbaası) tesis edile
ektir. 

Devlet matbaası, devlet müe-ıse
ıelerinin itlerini rörecektir. 
\taamafib devlet miiesse•eleri ha· 
rice de it verebileceklerdir. Bu 
matbaa, 3 seneye kadar kanıl· 
muş olacaktır. -
Sellilloz ıanayiine elveritli 

ormanlar 
İzmit kitıt fabrika11ndaki faali· 

yet devam etmektedir. Tecrübe· 
ler yapıhrken bazı küçtlk ıipariş 
ler de aradan çıkarılmaktadır. 
Sümer bank kitıt fabrikasının 
yanı başında bir de 1ell6loz ya· 
pabilecek bir fabrika kurmak için 
tetkiklerini ilerlemiştir. Ba mak
satla fabrikanın yanında bir aua 
1&tınahnmıtbr. 

lzmit kitıt fabrikuı, ıelliiloz 
ihtiyacını llVeçten temin etmek· 
tedir. Ziraat vekaleti orman 
dairesinin y:ıptatı tetkikleregöre, 
memleketimizde aellüloz aanayiine 
müsait ondan 1ahalarınan yerle
rini tayin etmiştir. Trabzonda 
Maçka kazuı dahilindeki orman
lardaki ağaçların 1ellüloza elve
rişli oldutu anlaşalmaktadır. Or
man daireıi, ve bir fabrika kur
mata yetiıecek kadar sellüloz 
sanayiine miaait orman 1ahalan 
aramaktadır. 

iDAREHANE: 

" POLİGLOT " 
Terceme Büroıu 

Billur sokak 17 Galata 
Tünel yanında 

lıAN ŞARTLARI 
IDAREHANEDE 
GOROşOLOR 

Telgr.: lst. MÜNAKASA 
Telefon: 48097 

6 Haziran ı 936 

Bursada güzel bir şarab 
fabrikası açıldı 

Ankarada bulunan Kavakhdere 
şarab fabrıka11 Bur1ada bir şu
be açta. Şubenin açalma mera• 
siminde Valimiz Şefik Soyerle 

Belediye reisimiz Cemil Ôz, Va

li muavini, Belediye rei• mua

vini, doktorlar, fabrikatörler ve 
gazeteciler bulundular. Miiee
sesenin Bur1a mümessilli Şiikrll 

davetlilere bu şarab fabrikaanzın 
mesaisinden bahıetti. Buna, Be
lediye reis muavini Zehra Y odunç 
uzun ve ,nzel bir cevab vererek 
ilztimlerim~dea şarabçıhk ıuretia
de istifade edilmeıai m8ıtahıile 

yeni bir ufuk açbtını ve bir u· 

....... ~o• ~·' M•1• "-· 
u i•,.aİf buluaan lztlm&n böyle 
.. mı mie11aelerinin faaliyete 
reçmesile kıymetlendifini ve tek
rar batcılıtın canlanmakta oldu· 
tunu anlatb. Müteakiben geç vak
te kadar davetlilere fabrikanın 

nefis şarahları ve şampanyaları 
ikram edildi. ôtrenditimize rö
re, bu fabrika 929 temmuzunda 

kurulmuş, o ıene 20 bin litre şa
rab yapmış ve rittikçe ratbet 
rörerek ietibıalihna artıra artıra 

935 yılında 350 bin litre şarab 

imal etmiıtir. Fabrikanın Ankara· 
da 3 şubesi, Eskişebirde de bir 

şubesi yardır. 

-
iki senelik tiitün vaziyeti 

Türkofis latan bul şubesi iki 

senelik tütün vaziyetimiz\ tetkik 

ederek bir rapor hazırlamıştır. 
Bu sene tOtün rekoltemizin re-

çen sene rekol\eıine nazaran da
ha ziyade olacatı kuvvetle umul· 
maktadır. Fakat bu rekolte faz
labğı bir endişe uyandırmamak · 
tad1r. Çünkü reçen yıldan bu yı· 
la tütün stoku devredilmemiı. 

Tütünlerimizin geçen seneki alı
cıları olan Çek, Franıız, Macar, 
laveç ve Polonya rejilerile Ame
rika ve Almanyanan bu ıeneki 
tntün mabauliimiiıü de alacakla -
nna tiiphe edilmemektedir. -
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ilanlar, Emirler, Tebliğler: 

Beyoğlu Tahakkuk Müdürlüğünden: 
QYun alabna madeni levha ilsakı hakkmdaki kanun hükmüne tev

fikan Haziranın on be~ine kadar kahvehane ve emsali yerlerdeki 
oyun alatının 936 yılı levhaiarının yapıştırılması lazımdır. Tayin edi
len müddet bittikten sonra yapılacak yoklamada levhasız a-örtilen o
yun alatının resm\ iki kat alınacağı ilan olunur. 

Hava yolları devlet işletme 
idaresi 

ı nnm ve nakillerinde idarece 

Yolcu ve hamule nakliyatı 
tarifesi ve şartları 

Tarife No. 1 

1- Yolcu bilet ücretleri tarifesi, 
Ankara-lstanbul 22 lira 
İstanbul-Ankara 22 " 

Ankara-lstanbul·lzmir 40 " 
lzmir-lstanbul-Ankara 40 ,. 

lzmir-lstanbul 20 ,, 
lstanbul-lzıair 20 " Bu ücretlerde Bin liralık sigor-

ta bedeli dahildir. Bin liradan 
fazlasına sigorta olmak isteyen• 
lerdea azami On Bin Liraya ka
dar Glmak üzere her Bin lira için 
ayrıca iki lira alınır. 

2- Tenezzüh uçuşları tarifesi: 
Kalkıp inme dahil olmak üzere 

15 dakikalık tenezzüh uçuşlara 

için iki lira. 
3- Üç yaşına kadar çocuklar 

için tam bilet ücretinin yüzde 
oau, üç ila yedi yaş arasındaltl 

çocuklar için yüzde ellisi alınır. 
4- Gerek tam bilet alanların ve 

rerek çocukların 15 kiloya kadar 
bagajları beraberlerinde parastZ 
nakledilir. 

5- Beher kilo yük için yolcu 
ücretinin yizde biri ve ayrıca 
her parça için 10 kuruş alınır. 
Bunlardan başka idare için yeni
den ambalaj yapılmalarına ve mü
hürlenmelerine lüzum görülenle
rin her parçası için eb'adına gö
re azami bir buçuk lira alınır. 

6- istenildiği takdirde eşya 
mukadder bedelinin binde üçü 
nisbetinde sigorta edilir. 

7- Tayyareyi kiralayanlardan 
Dragon-Rapid tipleri 1&atte Sek
ıen lira, diğer tip tayyareler için 
beher beygir kuvvetine mukabil 
saatte yirmi kuruş heaabile üc
ret alınar. Tayyareler yarım saat· 
ten kıaa bir müddet için kiralana· 
maz. Kiraladıkları tayyareleri 
muntazam posta seferleri olmıyan 
istikametlere sevketmek isteyen· 
ler idarenin münasip göreceği 
şartları kabul ederler . 

8- On beş gün zarfında mu
teber olmak üzere azimet ve av
det biletleri için yüzde yirmi ten
zilat yapılır. 

9- Gidiş geliş bileti alıpta 
müddeti zarfında dönmiyenlerin 
dönüş paraları geri verilemez. 

10- Yedi yaşından küçük ço
cuklar için hususi yer tahsis edil
mez. Bunlar ebeveynlerinin kuca
tında veya yanlarında oturtulur• 
lar. 

11- Yolcuların fazla euala-

mahzur görülen şeylerin ve ka
lınlağı 25, eni 40, boyu 75 san
timetrede büyük eb'atta olan 
saadık veya bavul gibi şeylerin 

tayyare ile sevkine idare mecbur 
değildir. isteyenlerin eşyaları bü
tun masraflan kendilerine ait ol
mak üzere trenle sevk edilebilir. 

12- Biletler hareket günün· 
den beş gün evvel satılabilir . Bu 
suretle bilet alanlardan hareket 
saa\inden 24 saat evvel seyahat
ten vaz geçdiklerini bildirenlere 
bilet paraları yüzde yirmi noksa
nile iade edilir. Yirmi dört aaat
ten daha az bir zaman evvel sc· 
yahattan vaz ıreçdiklerini bildi· 
renlerin yerleri satılabilirse bilet 
ücretlerinin yüzde altmışı iade 
edilir. 

13- Canlı hayvanlar tayyareye 
kabul edilemez. 

14 - Vaktinde hareket edemi· 

yen tayyareler yolcuları bilet üc

retlerini talep ettikleri takdirde 

temamen iade edilir. Hava bo

zukluğu gibi fevkalade sebepler

den vaki olacak teehhürlerden 

dolayı seyahattan vaz geçenler 

için on ikinci madde hükümleri 

tatbik olunur. 

15- Bu tarife 25 Mayıs 936dan 
muteberdir. 

Hareket Saatleri 

Ankara · lstanbul 
Kalkış 

S. D. 
10 00 
lstanbul - Ankara 
Kalkış 

S. D. 
15 30 

(hel' gün) 
Varış 

s. o. 
11 50 

(her gün) 
Varış 

S. D. 
17 20 

Yalnız Cumartesi günleri 

Ankara - lstanbul 
Kalkış 

S. D. 
14 30 

Varış 

S. D. 
16 20 

Yalnız pazartesi günleri 
lstanbul-Ankara 

Kalkış 

S. D. 
7 co 

Varış 

S. D. 
8 50 

Tenezzüh uçuşları (ihtiyari) 

lstanbul-Ankara 
Cumartesi günleri saat 14ten 18e 

kadar 

Pazar günleri " 9ten 18 ,, 

Bu tarife 25 Mayıs 936 dan 
muteberdir. • 

Tasdika iktiran eden tarife ve 
orer yukarıda gösterilmiştir. lda· 

re otobüsleri Ankara'da her gün 
dokuz buçukta Ulus meydanından 
ve lstanbul'da saat on dördü 
çeyrek geçe Taksim meydanın• 
dan kalk.arak tayyare yolcularını 
meydanlara parasız götürür. Ge-

Jiş gidiş biletleri alanlar a'/ 
rini iki gün evvelde idareye 
dirmezlerse dönüşleri bir ıilll 
bir edilebilir. 

Yolcuların tayyarede 
almaları yasaktır. 

a) M 0-N A K A S A L A Fi 
1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

İstanbul 
Mikdarı 

Vakıflar direktörlüğünden: 
Tahmin edilen ilk teminat 

Cinsi Kilo bedeli Lira ihale guno 
Toz şeker 10000 25,50 195 8·6-936 

Gureba hastanesine lüzumu olan yukarıda cins ve miktarı 
toz şekere isteklisi çıkmadığından eksiltme on gün uzatılmıştır.! 
si yukarıda yazılı gün ve saatte Komisyonda yapılacaktır. Şart11 
her gün Levazım Kaleminde görülebilir. istekliler teminat akçe! 
birlikte gelmeleri. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden: 
Cinsi Miktarı M. bedeli ilk teminat ihale ğünü 

kilo Lira kuruş 

Salça 500 100 750 12 6 936 cuma saat 

Pirinç unu 
Nitaata 
Kuru üzüm 
Kuru kaysı 
Makarna 
Şehriye 

Kuru bamya 
Soda 

1800 450 3375 " " 
,, 

600 99 650 ,, 
" 

2000 350 2625 " " 600 372 2790 
" " 

1800 840 
1000 

50 
2500 

45 
125 

6350 
350 
950 

" " 
" " 
" " Gureba hastanesinin 936 senesi ihtiyacı için alınacak olan yu 

cins ve miktarı yazılı 9 kalem erzak ayrı ayrı açık eksiltmete 
muştur. ihalesi yükarıda yazılı gün ve saatte Vakıflar baş mi 
ğÜ binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. Şartnameleri b 
levazim kaleminde görülebilir. isteklilerin teminat akçeleri)e bı 
ihale saatine kadar gelmeleri. 

İstanbul Komutanlığı 

Satınalma Komisyonundan : 
lstanbul Komuntalığı birlikleri 

ihtiyacı olan 11,650 kilo sakız 
kabağı ile 11,650 kilo çala fasul-
yası açık eksiltme ile 20 6 936 
cumartesi günü saat llde ahna
caktır. Muhammen tutarları sakız 
kabağının 582 lira 50 kuruştur. 
Çalı fasulyenin 1747 lira 50 ku
ruştur. ilk teminatları kabağın 
44 ve çalı fasulyenin 131 liradır. 
Şartnameei her gün ö2'leden ev
vel Komisyonumuzda görülebilir. 
isteklilerin ilk teminat makbuz 
veya mektuplarile beraber belli 
gün ve vakti muayyeninde Fın· 
dıklıdaki Komutanlık Satınalma 
Komisyonuna gelmeleri. -

İstanbul harici askeri 
kıtaatından : 

Kor kıt'ab ve müessesatı i9in 
80,000 kilo sığır eti kapalı zarf 
usuliyle alıııacaktır. Etin beher ki· 
losunun muhammen değeri 30 ku-
ruştur. İhalesi 4 Temmuz 936 cu
m:ırtesi günü saat 10 da yapıla-
caktır. ilk pey parası 2,000 lira
dır . Teklif mektupları ihalenin ya · 
pılacağı saatten bir saat önceye 
kadar Kor satınalma komisyonuna 
tevdi edilmiş bulunacaktır. Şart
name ve evsafını görmek istiyen
ler hergün ve ihaleye iştirak ede· 
ceklerin belli gün ve saatte Çor
luda Kor satınnlma komisyonuna 
müracaatları. 

İstanbul komutanlı~ 
Satınalma komisyonuJI 

lstanbul Komutanlığına 
kıt'atın senelik ihtiyacı 

201,700 kilo Sıtır eti kapab 
usuliyle 24-6-936 çarşamba 
saat 15,30 da alınacaktır. 

Muhammen tutarı 7v,595 lit 
ilk teminatı 4780 liradır. Ş 
mesi 250 kuruş mukabi 
verilir. Komisyonumuzda b 
öğleden evvel görülebilir. 1 
lilerin ilk teminat makbuJU 
mektuplarile 2490 No. lu k.., 
2,3 üncü maddelerindeki 
vesaikle beraber ihaleden eO 
bir saat evveline kadar 
mektuplarını Fındıklıdaki k 
tanlik satınalma Komi• 
vermeleri. 

• • • 
Is tan bul Komutanlıtın• 

kıt'at ile Gümüş suyu Hail 
nin senelik ihtiyacı olan f 
kilo koyun eti kapalı :ıat 
liyle 24-6-936 çarşam~1 
saat 15 de alınacaktır. 11• 

men tutarı 25650 liradır· 1 
minatı 1924 liradır. Şart 
250 kuruş mukabilinde 
Komisyonumuz.Sa her~P 
den evvel görülebilir. lıt 
ilk teminat makbuz veya 
larile 2490 No. lu kanunııP 
üçüncü maddelerindeki 
beraber ihaleden en aı: ~ 
evv-eline kadar teklif .~...h' 
nı Fındıklıdaki Komu~ 
tınalma komisyonuna .,e 
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ektrik Tesisatı ve Malzemesi: 

stanbul Belediyesi İlanları 
if bedeli 1662 lira olan yeni hal binasında yapılacak 6 tane 
ydınlatma lambasının inşası pazarlığa konulmuştur. Keşif 

ve şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür, istekliler beledi-
işlerinden tasdikli bir belge ile kanunun tayin ettiği vesika 
liralık iğ'retı teminat makbuz veya mektubile beraber 22 ha-

36 pazartesi günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır
B. (9) 

açlar Klinik ve İspençiyari alet 
skeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma 

komisyonundan: 
100 ila 200 ton mutahhar pamuk 

min edilen bedeli 90000 lira olan yukarda mıktan ve cinsi 
malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satınalma Ko
unca 24 Temmuz 936 tarihinde Cuma günü saat 15 de kapalı 

ihale edilecektir. Şartname dört lira 50 kuruş r>ıukabilinde 
ondan 'l/erilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 5750 lirayı 

ektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar Komisyona verme
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun '2 ve 3 maddelerinde

saikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları . 

Mensucat· Elbise - Kundura - Çamaşır ve v .s. 
nbul Sıhhi Müesseseler Satınalma Komisyonundan : 
kırköy Akliye ve Asabiye hastahanesi için 1500 takım haki 
elbise olbaptaki şartname ve nümunesi veçhile açık eksiltmeye 

' ştur. 

Eksiltme: 24 Haziran 936 çarşamba günü saat 14,30 da Ça-
unda Sıhhat Müdürlüğü binasındaki Komisyonda yapıl:ıcaktır. 

Tahmini fiat beher takımı üç yiiz yirmi kuruştu•. 
Muvakkat garanti 360 liradır. 
Şartname ve nümuneler komisyonda görülebilir. 
Eksiltmeye gireceklerin cari seneye ait ·1 icaret Odası vesi-

2490 sayılı kanunda yazılı belge ve bu işe yeter muvakkat 
ti makbuz veya barıka mektublarile belli saatte komisyona gel-
ı. 

atbaa işleri-Kırtasiye-Yazıhane Levazımı. 

İstanbul Valiliğinden : 
adde 1- Trakya Umum Müfettişli~i bölgesindeki köylerde kul
ak üzere dört cins makbuz tabt-dilecektir. Beher cinsten 1300 
olacaktır. 

Bunun tahmin edilen bedeli 650 liradır . 

ihale günü 19 haziran 936 gününe musadif cuma günü saat 
dir. 

ihale Vilayet Dairesinde Mektubculuk makamında olacaktır. 
- Münakase aleni olacaktır. 
- Depozito akçesi 49 liradır. 

Makbuz nümuneleri ve şartnameler Vi lay~t Daire Müdüriye
olup talihler hergün istiyebilirler. 

Müteferrik : 
İstanbul Harici Askeri Kıtaatından : 

er birine biçilen ederi 6 kuruş olan iki milyon tane makara de
renk ve cinste olmak üzere kapalı zarfla alınacaktır. Şutname· 

tı liraya almak ve örneklerini görmek isteyenlerin her gün Öğ· 
sonra komisyona gelmeleri. Eksiltmesine gireceklerin kanunun 

ilncü maddelerinde yazılı belgelerle 7250 liralık ilk teminatlarını 
f ırıektublarile birlikte ihale günü olan 23 7 936 perşembe günü 
t>nbeşten en az bir saat evvel Ankarada M. M. V. Satınalma 
iayonuna vermeleri. 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umum 
idaresinden : 

~llhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 3 gurup 
~tıne ve eşyanın yapılan açık eksiltmesi neticesinde ihalesi kabil 
'dıtından 2 inci eksiltmesi 8-6-36 pazartesi günü saat 10 da Hay-
•şıı:da gar binuı dahilindeki 1 inci işletme komisyonunda yapı
~tır. 
~il işe girmek isteyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ve 

kanunun tayin ettiği vesikalarla birlikte eksilme gönü saatine kadar 
komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
1- 1200 metre kordon yumak, 1500 metre kenarlık şerit, 600 

metre kanape ve pencere kolanı kırmızı ve gri renkte, 4l10 metre 
deri şerit, 1000 metre panjur şeridi, 700 metre döşemeci kolanı, 500 
adet iator halkası kemik muhammen bedeli 666 lira 45 kuruş ve mu
vakbt teminatı 50 liradır. 

2- 250 adet gemici fener şişesi, 500 adet yolcu vagon şamdan 

şişesi muhammen bedeli 155 lira 85 kuruş ve muvakkat teminatı 

1170 kuruştur. 
3- 100 kilo fosforlu bakır muhammen bedeli 104 lira ve mu· 

vakkat teminatı 780 kuruştur. 

b) M Ü Z AV E D E L E R 
İstanbul levazım amirliği satınalma komisyonundan: 
Defterdarda bir numaralı dikimevinde mevcud 46480,5 metre muh

telif şerit ile 18 kilo 450 gram merserixe ipliği, 450 metre kaytan 
120500 adet tahta düğme 250 kilo muhtelif ecnebi düğme 301793 
adet kapsol 10 haziran 936 Çarşamba günü saat 15 de Topanede 
Satınalma Komisyonunda pazarlıkla satılacaktır. Hepsinin tahmin 
bE-deli 658 liradır. Son teminatı 100 liradır. işbu e~yalar Defterdarda 
Dikimevinde görülebilir. Pazarİığa gireceklerin belli satte Topa
nede Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

İstiinbul Gümrükleri Satış İşleri Müdürlüğünden: 
M. K. N. Ağırlığı Değeri Eşyanın cinsi. 

K. G. L. K. 
1094 51611,00 7741 65 Toz şeker. 

1- Sarayburnu Antireposunun S 6 anbarında bulunan yukarıda 
yazılı şekerler 2490 S. KA. N. hükümleri dairesınde kapalı zarf usu· 
luile satılacaktır. 2- Şartnameler parasız İstanbul Gümrükler Satış 
işleri müdürlüğünden alınacaktır. 3- Arttırmaya ait zarflar 23 6 936 
G. saat 16,5kta Satış salonunda açılacaktır. 4- Muvakkat teminat 
miktarı (581) liradır. 5- .isteklilerin Ticaret odasına kayıtlı tüccar
dan bulunduklarına dair odanın vesikasını teklif zarflarına kanunun 
tarif ettiği şekilde koymaları lazımdır. 6- Bu arttırmaya girecekle
rin teklif mektuplan 2490 S. KAN. 33cü maddesinde gösterildiği 

üzere saat 15,5ğa kadar makbuz kartılığmda müdürlüğe verilmesi 
mecburi olduğu ve bu saatten sonra zarf kabul e dilmeyeceği ilan 
olunur. 

Borsa - Piyasa 
5-6-1936 

Para Borsası 
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İSTİŞARE KUPONU 

COUPON DE 

CONSULTATlON 

imtiyaz sahibi ve Ya21 işleri 

Direktörü: İsmail Girit. 
Basıldığı yer: AR TUN Basımevi 
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•• ABONNEMENTS: 
Ville et Proviace 

3 11015 Ptn. -
MUNAKASA . .. .. .. ~ 

12 ,. ..... GAZETESi 
Le No. 7,5 Ptra. 

Pour la PubUcite ıı'ad· 
resser ıl l Admınistration 

)ournal Qaotldien des Adjudicationı 

NE PARAIT PAS LES DIMANCHES 

No. 64 SAMEDI 

A Nos Lecllllrs 
Nous in f.ormona nos lecteurs que nous auons 

assure la collaboration d'un con.selller jisCJJl experi
mente, qui se met d la disposition de nos Abonnes, a 
titre g rtıcim:x, pour toule consultation et question 11-
tigieuı;es /iscales. 

Consultations clıaque jour sau/ Samedi et Bimanc/ıe 
de 16 a 17 Jı. 

N. 8.- Priere de ae munir clu "(:oup0n de Couultatioa ,, 
puhlle plu loin. 

• 

2 - .,,..., 

-1-

Comeatible (Dearee alimea· 
taire, Viande, Ugume, Lait 

ete. 

Sucre p.lv6"ili 10,000 ltalOs, 
pour l'hôpital "Goareba ,,. Prix 
eat. 25,50 Ptrs. le kilo. Caul. 
prov. 195 Ltqe. Faute de aoumi•
aiouaire lorı de l'adjudicatıon 
premiere, celle·ci • ae prolonp 
de 10 jourı. Elle aura lieu de
vant la Com•iuion de la Direc
tion do Vakoufa d'lataabul, le 
lundi. 8-6-936 a ıs h. -

Vtaade de boeuf 80,000 kiloa. 
Prii ut. 30 )Slaahu le kilo, caut. 

prov. 2,000 Ltqa. Adj. aous pli 
oacbMe. Commi11ion d•Acbat du 
çor;. d' A~ee ele Tchotlou, ••· 
~. 4-7·'936 İl 10 h. -

lmtallation et Materiel 
Eledriqueı 

Po11e ele 8 lampea d'eclairare 
electrique tur le bitiment de la 
nouvelle Halle. Prb: at. t~, 
caut. prov. 125 Ltqa. Adj. de rre 
a rre. Commiuion Penuıaeate 
de la Muaicipalite d'lataabul'lun
di, 22-6-936, a ıs h. 

-8-

Produiu, Cbimiquu et 
Pbarmac~uu - lutra· 
menb Sanitaires - Four

niture pour H6pftaus 
Cotoa par, de 100 l 200ton

ne•. Prix eat. 90,000, caut. prov. 
S, 750 Ltqa. A.dj. ,ous pli cachete. 
Commiıtion d' Acbat d6 la Direc· 
tiea Generale dea Fabriques Mi
litaireı, venclredi, 24-7-936 a ıs 
b. Cabier de eharre a la dite 
commiıaioa , moyennant 450 
piastrea. 

4-

Habillement - Lingerie · ı 
Cbauuureı ete. 

Meatalea de Bakirkeuf. Prix •t. 
320 Ptn. le coatume. Cut. prov. 
360 Ltqa. Comal .. ioa ..... a 
la Directioa de Saate a Djaaba• 
lofhlouı1 mercredi, 24 g.936 a 14 
b. 30. 

-5-

Tra•aux d'lmprimme ı 
Reliure • Papeterie 

F O!lraiture de Bureau 

Bobiau de .... et .. --
kur cllffWeata, ~ 2 _.uı..,_ 
Pri~ eat. 6 piutru la pWJce. CAut. 
prov. 7,250 Ltqı Adj • ..,.. pli' 
cacbete. C:O.miulon d'Aebat clu 
Miniatere de la Deleaae NatiOnale 
a Anbra, jeucll, 23-7·931. a 15 h. 
C&bier de cbara- aoyuaaat •• 
Ltqa. a la date CommiuioD, oü 
on peut voir ••ti, chaque Joqr, 
... echaatilloa•. -Cor4oa ea •~•itrea 1200. 

Fraaıe, metres 1500: 

Saagle pour caııape et fee&tre. 
en co\'lleur roup -et 'l'ria~ *flttes 
600. 

Galon ea cuir, metres 400. 
G,l..on pour penienae, ae&e. 

1000. 
Saaıle poar tapseaerie, metres 

700. 

Allf'e&V: en oe,__ ,..,.. ~ 
piecell'. SfJO. 

Pri?' eat. 666,45, caut. 
Ltqı. 

V erre ele laaterae 
pi~ce 250. 

Verre ,_ cbaacleller elen
sonı pour YOJapur, pıec.. 500. 
Prix est. 155,SS, caut. prov. 11,70 
Ltq .. 

Caine p&o.phor6 kilo 100. Pm 
elt. 104; cam. p.,.v. 7 ,80 ~. 

La "'"''"• -'1 ayant ite aau· 
We, wae secpAde ea e.t ouvert., 


