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PiYASA HABERLERi ' 
Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muahedeleri. 

a) Münakasalar: 
1 - Erzak, Zahire, Et ve Sebze. 

2 - İnşaat, Tamirat, Nafıa İşleri, Malzeme, Herita. 

3 - Zıuat makineleri ve Levazimı. 

4 - Nakliyat. 

5 - Müteferıik. 
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PİYASA HABERLERİ 
Cihan Yün İstihlaki dra ticaret odası bir taraftan lngi· 

l\ tıırilterenin "lmpratörluk f.ko- liz ticaret mahafilind tetkikler ya
~atıı' l<omitesi,, yine bir kibp çı- parken diğ-er taraftan bu hususta 

O 1931lıı\\ır. Bu kitapta 1928 yılından İstanbul ticaret odasının da müta-

.5 lck~t ~ılına kadar 46 muhtelif mem-j leasını sormuştur. . 
l~ı le yün istihlaki ve yün mamu- Odamız, Londra tıcaret odası· 
tııaı"e tnalısulatı ticareti hakkında nın bu husustaki sualini ehemmi· 

i~ ları u"1at vardır. Bu kitabe temel 0 yetle karşılamış ve piyasa ile yaptı. 
b1 5°k etraflı tetkikattan maksat ğı temaslar sonunda bir rapor ha

lıt;h~~ ~enai memleketlerinde yün zırl~mıştır. Londr.a tica.re~ odasına 
İ' ııı~k akınin nasıl yürüdüğünü anla- henuz cevap verılmemıştır. 

011 
~·~ıııt:r· .~itapta cihan yün istokla- J .. Alaka~ar. ~ahafil~~ Tür~ - .l~
a~ Yun menbalarının, yün istih- gılız klerıngının tabıı vazıyet ıtı

· rı lısti "
1
e ticaretinin çok faideli ista- barile işleme makanizmasrnın Lon· 

f.V 1 ~ r:!r· d d ld k . d .3 1 d1~ 1 vardır. Bu kitaptan anla- ra a o uğu anaatı var ır. 
-9 ı11 ııtıa .. Ô 1 ~d 1 "'t gore: nce eri yarı ma· Mahsul bereketi 

c11 mamul yün masunatı ithal 
~~11 llıernleketlerde Milli yün sa· Buğday düşüyor, mısır 
Ilı~~!! çbk çab.u k surette inkişaf et· fiai.leri yükseliyor. 
·l~rak haşl~mıştır; bunun neticesi Son günlerdeki yağ'mıırlardan 
Jtı arıçt ·· 1" l ıp(j . . en yun mamu a 1 ve sonra bu yıl hububat mahsullerimi-

)ır. ~ı bcardi azalmıştır. zin bereketli olaca v ı tahakkuk et-
~er cihett .. 5 g 

~~ ıııe h . en yun ve yapar.l I miş sayılıyor. 
'~~ Jı~ 1 g-i~~ıç~e~ olan t~lepler . ço- Bu vaziyet zahire borsasında 
.ı ~ıh aıma fazlaıaşmakt .. 0 • ı tesirini göstermiş, buğ'day 5 kuruş 
11 1 an ham ·· · fh J"t f llıekt yun ıs 1 sa a 1 sar · 130 paraya kadar düşmüştür. 

t e bulunmu t r pO tıg·ı ş u · Bu fiate bile alıcı az çıktığın· 
~ 1 tere ile ticaretimiz dan işler durgun bir hale gelmiştir. 
~ lt<thede h kk d h 'k' Bu aralık kilosu 11 kuruşa ka· 
t af a ın a er ı ı d .. k 1 k . . d Ça d . , ar yu se en uş yemı pıyasa an 

pc lıı . a tetkıkat yapılıyor tamamile çekildiği halde yeni mah· 
. cı it g"ılter · 1 l .. . l' t l b 1 llıU..J e ı e aramızda uzunca su uzerıne a ıvre sa ış ara aş an-

J ı~ , "dett b . ı l ıı16 tın en erı mer'i olan bir ' mış ır. 
,36° lıtıd.:t~ ~nlaşınası bulunduğu halde Mahsul ~ylülde alınacaktır. Fa-

~ tenı· er iki tara.f da tam istifa- kat ş·mdiden bir çok tacirler kilosu 

F
e ~~tet •n edememektedir. Londra 8,5 kuruştan bağlanıyorlar. 

ı.. llıtı b Odası Türk _in .1. t• Y:ılnız mısır fiyatleri mütema-
"'~ u Şek·ı gı ız ıcare• . 

< lllleket .'de kalmasını her iki dıyen fırlıyor. 
ıtıl' •ı~dı~1 c'lıtıcareti içinde doğru bul- Ziraat bankasının Romanyadan 

10 tıf . l eti~ r·· k . . . l d 
• • 1 1\ın ni . . . ur - lngiliz kle . gettırtığl mısır arı ağıtması ve ye· 

·d,~İnj t;1
: . ıyı bir şekiide işle- niden ne vakit mal getireceği belli 

t ıke başlamıştır, Lon- olmaması spekülatörleri cesaretlen· 

l 9 Mayıs 1936 

dirmiş,mısır 5,lOkuruşa çtkarılmışhr. nisbetle azalmıştır. Bunun tesirile 
Bu fiate de mal bulmak güçleşti- 1440 yumurtalık sandıklar 21 liraya 
ğinden daha ziyade yükseleceği fırlamıştır. Taze olmakla beraber 
söyleniyor. kirli olmak dolayısile ihracına ızın 

Bankanın bu vaziyeti düzeltmek ı verilmeyen y~mu.~ta~.ıır ise beş li
için çabuk esaslı tedbirler alma· raya kadar duşmuştur. Bunlar yı
sı lazımdır. j kanarak iç piyasada sarf edilir. Fa

kat temizlemek için kullanılan kim· 
Yumurta fiatleri ~ ı yevi madde yüzünden böyle yıkan 

Bu yıl istihsalatı, geçen seneye mış yumurtaların evsııfi bozuluyor . 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muahedeltri 
Beyaz çimento hakkında 

Kararname 
Karar sayısı: 2-4466 

. Çinicilikte kullanılan çimento ile mozayıkcılıkta kullanılan beyaz 
çımento arasında evsaf itibarile fenni fark olmadıg-ı anlaşıldığından 

2-3112 sayılı kontenjan kararnamesinin (K) listesinde 469 tarife numa
rasına giren 225,000 kilo (yalnız çinicilkte kullanılan beyaz çimento) 
kaydına [ve mozayıkcılıkta] kaydının da ilavesile bu ibarenin (yalnız 

çinicilikte ve mozayıkcılıkta kullanılan çimento) şeklinde değ'iştirilmesi 
İktisat Vekilliğinin 25-4·936 tarih ve 5900 sayılı tezkeresi üzerine ic
ra Vekilleri heyetince :!7-4-936 da onanmıştır. 

Türk parası kıymetini koruma hakkındaki t t numaralı 
kararnameye dair yeni bir kararname 

Kararname No. 4463 
"Türk parası kıymetimi korumaya dair olan 11 numaralı kararname

ye merbut ihtiyaç listesinin 14 üncü ve ] 6 ıncı maddelerile 2-3569 
numaralı kararnamenin bu maddeleri tadil eden hükümleri serbest 
dövüz. verilmesini icabettiren ahvalde mülgadır. 

Neşri tarihinden muteber olan bu kararname resmi gazeterıin 
6 Mayis 936 tarihli ve 3296 sayılı uushasında çıkmıştır • 

11 Sayılı kararnamenin 14 üncü maddesi Türbyede kendi heasbı
na çalışan ecnebilerin hariçte iaşeleri ile mükellef bulundukları efradı 
ailelerine gönderebılecekleri para mıktarına , 1 inci maddesi ise 11 sa
y,ıı kararnamenin neşrinden evel memaliki ecnebiyeye gitmiş ve orada 
tesisi ikamet etmiş olan Türkl er ile hariçte teessüs etmek üzere Türki
yeyi terketmiş veya edecek o lan ecnebiler Türkiyedeki iratlarından mü· 

tevellit kambiyo ihtiyaçlarının sureti teminine ve ır.ıktarına taalluk et· 
mektedir. 

Resmi gazetenin 3175 e-ayılı ve 20-11-935 nushasrnda intişar etmiş 
()lan 2-3 ·569 numaralı kararname, 11 numaralı kararnamenin 14 üncü 
ve 16 ıncı maddelerile verilmiş olan serbest döviz müsaadelerinin had
di azamilerini ayda ;;o şer lir<'ya hasrı ve tahdit etmiştir. 

Yukarıki yeni kararnem!'l, bu gibi ihtiyaçlar için serbest döviz \'e· 
rilmesi müsaadesini bundan sonra ilga etmektedir. 

a) MÜ N A K A S A L A R 

1 - Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 
İstanbnl Harici Askeri kıtaatından: 

Tekirdağında teslim şartile 125,0( O ve Malkarada teslim şartile 
70,000 kilo sığ'ır er kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Te
kirdağ sığır etinin beher kilosunun muhammen bedeli 25 kuıuş \e 
Malkaranın muhammen bedeli 25 kuruş 75 santimdir. Tekirdağmın ilk 
teminatı 2343 lira 75 kuruştur ve Malkaranın ilk (teminatı 1338 lira 
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75 kuruştur. Şartnamesi Ankara ve lstanbul Levazım amirlikleri Sa- ı 
hnalma Komisyonlarında hergün görülebilir. 

İhalesi 27 Mayis 936 Çarşamba günü saat 116 ve 17,30 dadır. 
Teklif meatubları ihale saatinden bir saat evvel Komisyon Başkan
lığına verilecektir. Ekailtmiye girecekler 2490 sayılı kanunun üçüncü 
maddesindeki Belgelerle birlikte bulundurmıya mecburdurlar. 

İstanb"l Levazım Amirliği Sabnalma Komisyonundan : 

Ltralak Cinsi İ\\ale tarihi günü saat 
1648 Yulaf 20 Mayıs 936 Çarşamba · 13,30 
5000 Zeytin yağı ,, ,, ,, ,, 14 
3542 Pirinç "pılavlık,, ,, ,, ,, ,, 14,30 
2Uo0 Beyaz peynir ,, ,, ,, ,, 15 
2000 K 15,30 

aşar ,, ,, ,, ,, " 
Levaıım amirliğine bağlı müesseseler için yukarda yazılı beş kalem 

erzak hizalarında yazılı gün ve saatlerde Tophanede Satınalma komis
yonunda pa:r.arlıkla alınacakbr. ihale günü teslim şartile ve Askeri ev
safta alınacak olan işbu erzaklar için isteklilerin belli saatte vert-cek· 
leri yulaf, pirinç nümunelerınin de beraberlerinde bulundurarak komis

yona gelmeleri. 

İstanbul Harici Askeri 
İstanbul Harici Askeri 

Kıtaatından : 
Kıtaatından : Çatalcadaki kıtaat eratı için 

6240 kilo sığır eti, 960 kllo koyun 
Tekirdağırııu 22,000 kilo ve Nal- eti, Hadım ve Çerkez köyündeki 

karanın 10,500 kilo çorbalık pirin- kıtaat eratı için de her birine 
ci 5 haziran 936 cuma günü saat 6,000 kilo sığu eti, 900 kilo koyun 
16 ve 17 de açık eksiltme ile Te· eti açık eksiltme usulile alınacak
kirdağında AS. ST. A. KO. da tır. Münakasaları Çatalcada Tüm 

ST. AL. binasında 29-5-936 cuma 
alınacaktır. Tekirdağ pirincinin be• - ·· t 14 t 1 k gunu saa e ayrı ayrı yapı aca -
her kilosunun tahmin bedeli 18 t ş t · h .. ·· . . ır. ar namesı parasız ergun go· 
kuruş 50 santım ve ılk temmatı rülebilir. Çatalca sığır etinin ilk 
305 lira 25 kuruştur. Malkara pirin- teminatı 117 lira, koyun etinin 25:lira 
cinin beher kilosu 19 kuruş :)0 26 kuruştur. Çerkes ve Hadım kö· 
santımı ilk teminat 153 lira 50 ku- yiin aid beher sığır etinin ilk 

t Ş t · KO d .. - teminatı 112 lira 50 kuruş, koyun 
ruş ur. ar namesı . a goru-
l b·1· 1 t kl"l · k A .k l etinin beherinin 23 lira 63 kuruş-e ı ır. s e ı erın anunı vesı a a-

.1 b b b . . tur. isteklilerin yevmi me1.kı1rda 
rı e era er ellı saate Tekırda- t · t kb ı ·ı b" l"kt KO emına ma uz arı e ır ı e . 
ğında KO. na gelmeleri. muza müracaatleri. 

2 - İnşaat- Tamirat- Nafıa işleri - Malzeme - Harita 
Konya Merkez Belediye Reisliğinden: 

Keşif bedeli 
Lira 

634-28 

621 -97 

Y ağlıt aş medresesi köşesinden buğday pazarı doğu 
köşesindeki umumi lağıma eklenmek üzere yeniden 
lağım inşası. 
Nümüne furunu ile Mahmut Şevket paşa ilk okulu 
arasındaki bowk yolun kaldırımları sökülerek ye· 
niden yapılma işi. 

1508-88 Atatürkün Konyadaki köşklerine ait batı ve poy-
raz tarafındaki bahçe divarlarınan üzeri parmaklıklı divar yapılması. 

Yukarıda nevi ve keşif bedelleri gösterilen mahal1erin tamir ve 
inşa işi mayısin 27 inci Çarşamba günü saat 15 de ihale edilmek ü
zere 12-5 936 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuşdur. İsteklilerin belli saat ve günde Beletliyeye gelmeleri 
ve şartnameyi görerek fazla malumat almak isteyenlerin Belediye 
fen dairesine muracaat etmeleri ilan olunur. 

Beyşehir Belediye kayıtlı olduklarına ve bu gibi iş-
Reisliğinden lerde bulunduklarına dair muteber 

1
- ehliyet vesikası göstereceklerdir. 

Beyşehir kasabasına akı• p 4- roje, şartname ve karar 
tı\acaa olan ve borularıyla bir kı-

h f · t h l hükümlerini anlamak isteyenler 
sım a rı!ta a abzır anan çem çcm Beyşehir Belediyesine muracaatları. 
suyuna aı men a, mansap depo- _ 
ları boru ferşiyyatıyla sair inşaatı ı Ankara Levazım Amirliği 
son defa değiştirilen şartname ve , Satın alma komisyonu undan 

l d . "k 1 ·t ~Ü 2- Zarflar o gün saat_ on ~ı_r .vesı ~ arını göstermeğ'~ ' ı\ 
dörtte makbuz karşthfı komısyon bırıncı parb için keşiE bedelıo10 

1 il 

başkanlığina verilecektir. % 7,5 olan 245 lira 50 kuruş ikiOcı iti 
3- Eksiltme lzmitte tüm. bi- parti için 120 lira 75 kuruş üçii11' ,'şy 

naaındaki satın alma komisyonunda cü parti için 355 lira 42 kuruş ıe' \ A." 
yapılacaktır. minatı muvakkate olarak nakde0 ~~ 

4- Tutarı 29293 lira 27 ku- veya nakde tahvili mümkün vh· t1 

ruştur. vilat olarak veya banka mektııb 1 
1 

5- Muvakkat teminatı 2250 şeldile mal sandığına teslime ı:ııec llıuş 
liradır. 

6- istekliler proje ve şartna
melerini komisyonda görebilirler. 

7- lstekliklerin belli gün ve 
saatinda kanunun istediği belge
lerle komisyonda bulunmaları. 

Maliye Vekaletinden: 
1- Sungurluda yapılacak hükü

met konağ'ına lazım olan malzemei 

1 
inşaiyeden bir kısmı 30 Mayis 936 
tarihine kadar tamamen teslim e
dilmek suretiyle aşağıda yazılı şe· 

kilde 3 kaimede ayrı ayrı olmak 
üzere 6-5-936 tarihinden itibaren 
15 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Birinci kaimede yazılı mal· 
zemei inşaiyeden Taş, Tuğla, ve 
kiremidin keşi( bedelleri yekunu 
3273 lira 30 kuruştur. 

Taş 3 Tuğla 3 

673,44 743,23 
dır, kiremit adedi ise 51800 dir. 

3- İkinci kısımda yazılı 1609 
lira 78 kuruş bedeli keşifli 3 48 
yonma kerestedir. 

4- 3 üncü kaimede yazılı 598 
metre mürabbai sahaya muktazi 
Fayans 3054 lira86k. 26 adet Fayans 
hala taşı 650 ~ira, 32 adet Lavabo 
384 lira, 26 adet Rezervar 650 lira 
olmak üzere ceman 4738 lira 86 
kuruş bedellidir. 

5- Eksiltmeye gireceklerin 
ticaret odasında kayıtlı olduklarına 

burdur. T 
6- İhale 21-5-936 perşelllb' , ~ 

günü saat 14 de Sungurlu KayısıJ 
kamlığında müteşekkil ve ih,11 

a) 

komisyonunda yapılacaktır. TalıP b 
lerin mezkfir gün ve satte koıtil' c) 

yonda hazır bulunmaları keşifli' 
meyi görmek veya fazla izahat ,I' d 
mak isteyenlerin maliye vekale~ e 

milli emlak müdürltlğüne ve Çorıl~ f) 
defterdarlığı ile Sungurlu ~fı 
Müdürlüğüne müracaatları ile olıf 
nur. 

Ankara Vilayeti Zıraat Dire~· 
törlüğünden: 

1 - Vilayet Çiftçilerine dağ r 
tılınak üzere satın alınacak 35 ad' ' 
üç demirli sandıklı ekici puUııf 'rıe 
7-5-936 tarihinde yapılan eksiltıı' ~~ 
de talibi çıkmadığından 21-5-9· Ô 
tarihinde tekrar açık eksiltırıe~ has 

konulacaktır. tk 
2- Pullukların tutarı 21 s' 

liradır. ' E 
3- Şartname Ankara ve I• lı 

tanbul Ziraat Dire~törlükleriııd 1-lc 

görülebilir. 
4 isteklilerin Pulluklarıo 

tarı olan paranın yü.zde 7 ,5 
tarında Banka mektubu ve 
muhasebe Direktörlüğü 
yatırılmış para makbuzu ve te 
mektuplariyle birlikte ~ksilt 
günü saat 14 de Ankara Vilaf

1 

Daimi Encümenine müracaatlar•· 
~-.-~ ......... ~---......... ~......,,,~~---

3 -· Zıraat makineleri ve Levazımı 
Ankara Belediye Reisliğinden 

1- Mezbahanın kesme taş 
cephe ihata dıvarı ile iki adet 
bekçi kulübesi inşası kapalı zarf
la eksiltmeye konmuştur. Keşif 
bedeli 7187. 73 liradır. 

mek isteyenler belediye fen dirt 
törlüğüne geleceklerdir. . 

2- lhalesi 29-5-936 tarilı1 

rastlayan cuma günü saat 11 1 
belediye encümeninde yapıla'~ 
tır. 

4- \fovakat teminat 5.39 
2- Proje ve şartnamesini gör- liradır. 

4.-- Nakliyat: 
Eskişehir Belediyesinden : d 

Mezbahada kesilecek hayvanatın kesim ve nakliyesi 1 6-936 it 
.başlamak üzere bir sene müddetle açık eksiltmiye konulmuştur fhtı 
22-5-936 cuma günü saat on beşte Belediye dairesinde yapılaca 

Bu işi üzerine almak istiyenler terninatlarile beraber o günü bıır:, 
lıa.:ııır bulunmalıdırlar. Fazla bilgi edinmek isti yenler şartnameyi he' 
man Belediyede veya münadide görebilirler. ./ 

5-- Müteferrik: 
d ıı: 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresin e 

projesi mucibince 6358 lira 77 1 24 4·936 da kapalı zarfla ek- • 
kuruş muhamme~ bedelle konulan ailtmeye konan Gebzede yapılacak 
2? gün a~ık eksıltme müddeti i- kışlanın tasdikli projeleri ve kor
çınde tahp çıkmadıjtından 10 gün dan istenen mütehassısa gelmemesi 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yaıılı ola; 
gurup malzeme ve eşya ilk eksiltmede alınarı fiyatlar haddi laY'~1.o. 
bulunmadığından her gurup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 21-
Perşembe günü saat 10 da ikinci defa açık eksiltmeye konmuştur· ;~' 

Bu işe girmek isteyenlerin hizalarında yazılı muvakkat telll ii' 
vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalarla bidikte eksiltı:ı:ıe gır 
saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. Bu işe ait şartnaıtle 1ıı 

daha uzatılmıştır. d 1 · · 1 k · 1 · l o ayısıy e e sı tm~nın yapıma-
2- ihale 21-5-936 ncı Perşem- dığı cihetle 20 Mayis 936 -

be günü 16 da yapılacaktır. 1 şamba günü saat b t k çar) 
3- lstekliler ticarc-t odasında 1 zarfla eksiltme•• onl eşke apa ı 

.,ı yapı aca tır. 

komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. JI 111 
ı t._ 

1- 1300 kilo ince ambalaj sicimi, 2150 kilo lngiliz sicimi ııııı1' ) 
ve 2 112 mJ m kalınlığ-ında, 500 Kg. taranmış kenevir rouh3 ~ 
bedeli 3660 lira ve muvakkat teminatı 274 lira 40 kuruştur. r 6J 

2- 613 Kg. pamuk izole bakır bobin teli muhammen bede ı 
lira 20 kuruş ve muvakkat teminatı 4780 kuruştur • 

l ı 
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, ~iiltür Bakanlığından: 
D ~nkarada yapılmakta olan 

1 Bilgiler Okuluna aid tesi· 
' '§Yasının eksiltmesi: 
' Ankarada Cebecide inşa e• 

tkte olan Siyasal Bilgiler Oku
lid mobilya tesisat eşyas 

b lı zarf usulile eksiltmiye 
c "lıııllştur. 

'.,., . 
ıe,-ısat eşyasının keşıf be-ı 

bl deli 49.988 lira 16 kuruştur. 
Bu işe aid evrak şunlardır: 
a) Mobilya planları 
b) Keşif defteri 

i" c) İmal edilecek mefruşatın 
ı listesi 
,ı d) Mobilya plan listesi 
el e) Umumi fenni şartname 
~ f) Umumi fenni şartname 
~' lahikası 
1 g) Eksiltme şartnamesi 

h) Mukavelename projesi 
j(' istekliler bu evrakı 2 lira 50 

kuruş karşılığ"ında Bakanlık 
Yüksek Öğretim Gene\ Di· 
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b) M Ü Z AV E D E L . E R 
İstanbul Gümrükleri Satış İşleri Müdürlüğünden: 

M.K.N. Ağırhığ Değeri Marka No. Eşyanın cinsi 
K.G. L.K. 

İhale günü 15-6-936 
5375 -515 173.500 70.27 LSB 1-3 4-5 Tarçin ve karanfil. 
4142 261.900 Muhtelif Boş mukavva kutu. 
783 295.00 103.25 bili Toz kına. 
749 210.00 131.25 N. B. 18.3-485 Pamuk ağ ipliği. 
745 210.00 317.52 P. L. 25 Kasarlı mensucat. Pamuk. 

İhale ğünü 17-6-936 
740 176.00 528.00 ZKH 30-31 Kağıt çıkarma resim. 

1735 112.00 67.20 A. F. 2 Şişe tıpası. Kurşunlu. 
903 ı 1975.00 2544.6P F. 154 Renkli muşamba. Yer için. 
909 722.00 953,04 VKK 8955 Pamuk mensucat. Boyalı. 
904 1354.00 270.00 w 55-66 Mantarsız muşamba. 
901 1092.00 1248.98 TZA 1589-94 Fasuna pamuk mensucat. 
900 859.00 747.33 C.M.A. Kasarsız pamuk mensucat. 

İhale günü 19-6-936 
898 9554.00 636.94 M. M. Muhtelif Sarğıh kağıd. 
983 1678.00 268.48 A. P. Muhtelif Cam çay bardağı. 
897 1268.00 158.50 S. T. 1-5 Mantar levha. 
898 689.00 258.38 1186 3- 5 Aspestos şerid. 
896 369.00 501.62 2 ZZFA 126ü Fasuna pamuk mensucat. 

~ r~ktörlüğünden olabilirler. 
de :-- Eksiltme 1 Haziran 1936 ta· 
ııJ ~e gelen pazartesi günü saat 15 
ıJ1 ~ rıkarada Kültür Bakanlığı Yük 
9 Ôğ-retim Genel Direktörlüğü 
e hasında toplanacak Arttırma 

1 
tksiltme Komisyouunda olacak-

1743 
771 

1706 
800 
746 

217 108.50 
120.00 64.80 

134.500 84.07 
189.500 948.00 
112 00 138 60 

bila bila Eski kamyon tekerleği. 
IETM 7418 Bakır elektrik teli. 

İhale günü 22 - 6 - 936 
B.F. 185 Lastik hortum va boru. 
FONO Radyo aksamı fenniyesi. 
P.E. 195 Pamuk mensucat. 

3055 103.00 309.00 
1 . s 

M.C. 403-404 Çıkartma resim. 
1741 90.00 56.25 BFC 2450-51 Jütten oto paspası. 

' Eksiltmiye girebilmek ıçın: 
I• f a) 2490 sayılı arttırma, ek
d ~e ve ihale kanunun 17 nci 

743 

785 

90.00 138.24 

86.500 162.19 

P.T. 6237-6238 Basma pamuk. 
İhale günü 24 6-936 

DMC 3319 Pamuk kadife. 

I• 

;r 

tııaddesine uygun 3750 lira
lık muvakkat teminat verme· 

leri. 

b) Ticaret Odasına kayidli 
bulunması. 

t) isteklilerin mobilya fab-

kası sahibi olmak ve asgari 
~ahulu kat'i si yapılmış (20 
bin) liralık mobilyayı fabri-
kasında yaptığına dair, ida
telerinden almış olduğu ve-
9ikalara istinaden Bayındırlık 
&akanlığına eksiltme günün -
den en son sekiz gün evvel 
ltıiiracaatle fenni ehliyet ve
''k 6, -r' ası almaları lazımdır. 

'-at 
1 

cklif mektubları ihııle günü 
~~~b 4 kadar Komisyon Reisine 
~~. 11~ tnuka bilinde verilecektir. 

l\ ·ı 
~ıh~~ 1 e gön<lerilen mektublann 
~ı~ et dördüncü maddede yazılı 

ttıllıi Saatine kadar Komisyona 
~()ş t0ltnası lazımdır. 

~'d~ı:? olacak gecikmeler ka-
l~· 

İkramiye kuponu 
liı.ı -

l ~ gun bu kuponu getirene 

A.d lırşun kalem vereceğiz. 
tca· A 

~"s · slan Kırtasiye Mag-a· 1 
Billür sokak Galata. 

19 Mayis 

1170 92.200 78.74 A.C. bila Pamuk boyalı mensucat. 

1578 79.00 63.90 B.N.B. 311 Pamuk boyalı mensucat. 

1169 81 00 82.01 A.C. hila Pamuk hasarlı mensucat. 

1076 83.00 83.00 S.B. 370212 Tıbbi sargı bezi. 

1707 60.300 92.62 P.O. 56 Merserize pamuk mensucat. 
İhale günü 26-9-936 

747 69.00 345.00 RN. Radyo oparlörü. 

1208 60.00 86.00 N. K. 2 Damaskalı pamuk mensucat. 

3941 28.00 112.00 F.D.F. Esans itriyatçılıkta. 

i29 37.200 150.80 H.F. 22.3 Yün mensucat. 

1072 26 169.00 P.L.V. 209 Pudra, krem. 

1073 42.00 420.00 PLV 209 Lavanta. Şişede. 
İhale günü 29-6-936 

1075 31.00 223.22 P.L.V. 208 Kolonya. Şişede. 

1078 64.00 345.60 GLOM 706747 Yün mensucat. 

1082 29 188.50 İ. B. 69'l4 Allık, krem ve pudra. 

1115 5800 52.20 M.S.I. bila Kahve. 

1750 49.500 '18.80 GBCF 4189 Yaldızlı salon eşyası 
İhale günü 30-6-936 

5433-593 29.00 IOJ.50 bila hila Balık yumurtası. 

762 19.00 76.00 ACETA 27373 Sun'i ipek ipliği. 

810 61.00 82.35 D.Y. 116 Pamuk, fotin bağı. 

2177 12.400 297.üO bila bila Safi ipek kadife. 

826 1554.00 101.01 T. bila Boş şişe. 

I - 1549 S. Kan. mucibince yukarıdaki eşya Üzerlerinde yazılı günlerde ve ~aat 14 te Satış 
Miidürlüğünce 2490 S. KAN. hükümleri daireııinde açık artırm:t ile satılacaktır. 2 Ulkey~ ith~ iç~n 
alıcı çıkmazsa ayni celsede yaban Hl ere götürülmek şartile alıcısına satılacaktır. 3. - l&teklıler~n 
yüzde yedi buçuk pey akçelerini gösterir makbuzla beraber peşin para ile mal :ılmak ı_stemey~nlerın 
erbabi ticaretten olduklarına dair ünvan tezkerelerini v~ya Ticaret Odaları vesıkalarını Komısyona 
göstermeleri. 4 - Peşin para ile mal almak istlyenlerin eşyanın bedelinin tamamen v.~ va~tind~ pey 
olarak yatırmaları. 5 - Pey makbuzlarının kanunen muayyen zamanda ~omisyona. gost~.rı~meıı ve 
hergün pey alınır. Yalnız ihale günlerinde saat 13,50 a kadar pey akçeııı kabul edıleceğıılan olunur. 

• • 
1 t b ı B ı d• • il" ı 2097 lira 15 kuruş bedel tahmin olunmuştur. isteklilerin kanunun t~yin s an u e e ıyesı an arı : ettiği vesikalarla 157 liralık muvakkat teminat makbuz ~e~a me~~ubıyle 

llı~t Hl epsine ı 193 1. 84 k t b . 1 F dıklıda 13 üncü İs - beraber 30 Mayıs 936 cumartesi günü saat 11 de daımı encumende 
\ 110 ., ıra uruş a mın o unan ın I I d I (5) 
t~~: Şar~li rnek.tebine yapılacak perde işleri .. a~ı~ eksiltm~ye konulmuş· bu unma ı ır. . 
) )ırı et ?~ınesı levazım müdürlüğünden gorulur. İsteklıler kanunu.o Fındıklı Beyoğlu l3 üncü ismet lnönü mektebıne yapılacak ders 
llı~lltıg. 1n tığı :vesikalarla Bayindırlık direktörluğünd~n buna ben:ter ış ı tedris ve atelye levazımı açık eksiltmiye konulmuştur. Şartnamesi le
~ ~:tllbi;l~br vesika ile 90 liralık muvakk~t t.~~.ınat ma~~uz dv~y~ vazım müdürlüğünde görülür. Bu aletin hepsine 958 lira 30 kuruş be-
~~lllllende eraber 30 Mayıs 936 Cumartesı gunu saat 1 e aımıl del tahmin olunmuşt .. Eksiltmeye girmek isti yenler kanunun tayin 

t- bulunmalıdır. l (4) etti~i vesikalarla 72 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektu· 
lfı {' 'lld kl 6 •. .. t 11 d d . • .. d kale~ ıda Beyo~lu 13 üncü ismet lnönü mektebi içi~ a1ın~cak ola~ biylt" beraber 30 Mayıs 936 cumartesi gunu saa e aımı ent(~en e 

ders aletı a,.:ık eksiltmeye konulmuştur. Bu aletlerın heps• bulunmalıdır. 
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Adj. de gre a gre. Comm. d' A
chat de l'Economat d'Istanbul a 

Comestible (Denree alimen- Tophane. Mercredi, 20 Mai 936 de 
• L • 13 h. 30 a. 15 h. 30. 

-1-

taire, V ıande, Legume, aıt 
2 

ete. J-
. d d b f k'l 125 000 J Construction- Reparation j Vıan e e oeu ı os , 

liv .. able a. Tckirdagh, prix est. Ptrs. 
1
1 Travaux P.ublics,Mathiel ?e 1 

25 le kilo, caut. prov. 2343,75 Ltqs. 
1 

Constructıon Cartographıe 

Viande de hoeuf kilos 70,~00 • Travaux de canalisation entre 
livrabte a Malkara, prix est. 2,,75 y hl' T h t B hd p · . ag ı ac e e oug ay azarı, 

Ptrs. le kilo, caut. prov. 1338•7:> · I' · P · t 634 28 Lt 
C 

a \onıa. rıx es . , qs. 
Ltqs. Adj. sous pli cachete. om. 
d' Achat de l'Economat d'lstanbul. Reparation du pavage entre le 

four Nuır.oune et l'Ecole Mahmoud Mercredi, 27 Mai 936 a 16 et 17 
Chcvket pacha a Konia. Prix est. h . 30. 

_ 621,97 Ltqs. 
Viande de boeuf ti210 kilos -----

117 Construction d'un grillagc sur pour Tchataldja. Caut. prov. 
le muı du jardin du kiosk d \ta-

Ltqs. turk a I<onia. Prix est. 1508,8G Ltqs. 
Viande de mouton 960 kilos 

Municipalite de Konia, Mercredi, 
pour Tchataldja. Caut. prov. 25•26 27 Mai 936 a 15 h. 
Ltqs. 

Viande de boeuf 12000 kilo<ı 
(6tl0ıl k. pour Hadimkeuy et 60'l0 
k. pour Tcherkeskeuy). Caut. prov. 
112,52 Ltqs . pour chacune de ces 
locali tes. 

ViandP d'agneau 1800 kilos 
(900 k. pour Hadimkeuy et 900 
pour Tcherkeskeuy). Caut. pıov. 

?3,63 Ltqs. pour chaque localitc. 
lntendance mili taire de Tchatal

dia. Vendredi, 29-5-936 a 14 h. 

Riz a soupe 22000 kilos pour 
Tekirdagb. Prix est. 18,50 Ptrs. le 
kilo, caut. prov. 305,25 Ltqs. 

Riz a soupe 10,500 kilos pour 
Malkara. Prix est. 19,50 Ptrs. le 
kilo, caut . prov. 153,50 Ltqs. In 
tendance militaire de Tekirdaghi, 
Vendredi, 5 Juin 936 a 16 et 17 h. 

Avoine Ltqs. 1648 
Huile d'olive " 5000 
Riz ,, 3542 
Fromage blanc " 2000 
Fromage "Kachere" ,, 2000 

Construction de deux bara-
que-s de gardıen et d'un mur a 
l' Abıttoir d' Ankara. Prix est. 
7187,72, caut. prov. 539,08 Ltqs. 
Adj. sous pli cachetc. Commission 
Municipale d' Ankara. Vendredi, 
29-5-936 a 11 h. 

Pierres de construction 673,44 
metres cubes. 

Briques 743,23 ınetres cubes. 

T oiles pieces S 1800. Prix est. 
pour le tout Ltqs. 3273,30. Caut. 
prov. 245,50. 

Bois de charpente a 3148. Prix 
est. Ltqs. 1609,78, caut. prov.120,75 
Ltqs. 

Fa'ience 598 metres carrcs. Prix 
e~l54,86 Ltqs. 

Fai"ence pour lieux d'aisance, 
, 26 picces. Prix est. 651) Ltqs. 

Lavabos 32 pieccs. Prix est· 
384 Ltqs. 

l 
Reservoirs 26 pieces. Prix est. 

65 ı Ltqş. Total du troisieme lot: 

Ltqs. 4738,86. Caut. prov. 355,42 / Ficelle anglaise de 1,50et1 
J Ltqs. m]m. 2150 kilos. fr 

Le materiel de construction ci- Chambre cordee 500 kilos. 
haut, necessaire pour la construc· 1 est. pour ces trois articles LI 
tion du looal du sous gouvernorat 13660, caut. prov. ~74.40. 

1 de Soungourlou est mis en adi udi- Fil en coton de b:>bine erı t 

cation separement en trois lots. '!re isolee, prix est. 637 ,20, c: 
Comm. d'Adj. siegeant au kayma- prov. 47.80 Ltqs. Une nouvelle 
kam at de Soungourlou. Jeudi· a ete ouvcrt, les prix oHerts n'a'f 

·t · · · bl 1 de 21 _5-936 a l 'ı h. pas c e ıugcs convena es ors •f 
premiere. Adın. Generale de 1 
ploitation des Chemins de fer 
l'Etat. Jeudi, 21 5.93r; a l 'l h. 

Travaux d'adduction d'eau a 
Ber Chehir. L'adjudication a ete 
prolongee de dix iours, le cahier 
de .:harge y relatif etant modifie. 
Prix est. Ltqs. 6358,77. Commis-

B) Adjudications 
a la Surenchere 

sion Munici pale de Bey Chehir D'importants lots d'articleS 
Jeudi, 21-5-93'5 a 16 h. vers seront vendus par voie d 

Construction de la caserne de 1 chere a la Direction des Ve~ 
Guebze. L'adj. sous pli cachete quİ jdes DouanPs d'Jstanbul, er. 
devait avoir lieu le 24-4-936 a ete 15·6-936 et 30-6-936. (Consu!tef 
remise au 211 Mai 936 a 1 S h. ala 1 partie turqııe, rubrique " Müt1 

suite du non achevement de certai- ı delcr ,,). · ...,/ 

nes formalites. Prix est. 29293,27, f il' 
ca.u_t. ~ro;. 225_ll Ltqs. lntendance rate 1 
mılıtaıre a lzm ı t. 

- 3 -
---

Agriculture - Machines 

et F ourniture Aratoires 

ete. 

1 

Charrue fouilleuse pour ense
mensement a trois socs et a cof
fret, picces 35. Prix est. 2100 Caut. 
7 ,50 % . La premiere adiudication 
du 7-5 -936 ayant ete annulee, faute 
de soumissionnaire, une nouvelle 
en est ouverte, pour le 21-5-936 a 
14 heures, a la Commission Perma
nente du Vilayet d' Ankara. Cah. de 
charge a la disposition des intcres- 1 

1 

ses a la Direclion de l'Agriculture ! 
d' Ankara et d'lstanbul. 

- 4-

Divers 

Ameublement et meubles de 
premiere installation de l'Ecole 

1 des Sciences Politiques en cı:ıns-
1 truction a Ankara, quartier Djeb~-
dji. Prix est. 49,988, 16 Ltqs. Adı. 

1 
sous pli c~chete. Documents reqıüs 
a la Direction Generale de l'Ensei-

1 gnement Superieure a Ankara, 
moyennant 2,51l Ltqs. Commission 
d' Adiudication de la Direction Ge

l nerale susvisee. Lundi, 1-6-936 a 
15 h . 

J Ficelle mince pour emballage, 
1300 kilos. 

Çinili Rıhtım han 93-97 GalJ 
Rıhtım Telefon: 44792 

Amsterdam - Kompani Rol 
Neerlandez dö Navigasyoll 
vapör Anvers, Rotterdam, 
msterdam ve Hamburg için ) 
kında hareket. 

ORESTES vapuru 
25 ilii 30 Mayis tahmil 

Nerlandez kompanyas~9 

nehri vapurları limanlar ıf 
hususi ve ~eri seferler. 

Bütün limanlar için Nt 1 

landez Kumpanyası ile aJll~ 
mak suretile bütün 
marıları için doğru 
tolar verilir. 

İTHALAT SERVİSİ .
1 

ı 
Amsterdamda n bek leli' ' 

vapurlar. d· 
HERMES vapuru 30 Mayis<' ~ 
Amsterdamdan yakında ha'e 

HERCULESvap. 20~ 

ADEMİ İKTiDARA 

HORMOeirJ 
İHTiY ARLIGı YOK E~~ 

12-' .. 
~ila~ı~ta P. K~ 
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