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PlY ASA HABERLERi 

a) Münakasalar: 

l - Erzak, Zahire, Et ve Sebze. 

2 - inşaat, Tamirat, Nafıa İşleri, Malzem~. Herita. 

3 - Makineler, Motörler, sair Teferruatı ve Yağlara. 

4 - Mahrukat. 
5 - Mensucat - Elbise - Kundura - Çamaşır v. s 

• ; 

6 Nakliyat. 
7 Müteferıik. t 

b) Müzayedeler. i 
' ı 
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PİYASA HABERLERİ 
ve~ 

e~ İki aylık ithalat sonra yüzde 6,4:l ile demiryolu 
u!ttl l ve ihracatımız vagonları gelmektedir. 

ü:t3 Qt 1 h <lcatımız lehimize olarak t al ettiğimiz vaı?"on kıymeti 
ı ./ 89C,661 liradır. 
~. & inkişaf ediyor 

~ t 
lııd ~hekalet lstastistik Umum 1 Mükelleflere vergi karnesi 
~tıırıiig-ü 936 yılı ilk iki aylık verilecek 
~t llıuva;ı.enemizı gösteren is- Bilavasıta tahsil edilecek vergi-

lıl:~kleri _ ne.şr:t°?iş:ir. Bu ista· lerin tevhidi işini. tetkik etmek ü
t te gore ıkıncı kanun ve şu- .zere Ankarada bır komisyon teş-

8J11arınd:ı 936 da ithalatımız !kil edileceğini yazmıştık. Bu ko· 
Rol 1,6~ .357 liralık iken ıhracatımız misyon bilhassa mükelleflere birer 

~
oJ1 f ~~i \ıı 10 liraya bulmuştur. Hal- karne verilerek vergi borclannn 
• 11,.,. lteı;en sene ayni aylarda itha· muntazam surette bu karne ·ye ya-
. ) ·•ıı:ı: 

~ııı ~ ıfı · Yekunu 13,876,593 liralık zılmasın ı temin edecek, bu suretle 
~ i ;,ilcatımız da 14,171,838 lira- herkes, veıgisinden ne miktar ver

Qı 
"·· · diX-mi ve ne kadarının kaldıx-ın ı an· 
'•C)t~,.. 5 5 

~t~~ ~ nyor ki gerek ithalat ve lamış olacaktır. 
lı1 1 1'> ıhracatımız hükumetimizin -

tı t d Macaristana verilen 
~ ~ e birler sayesinde her yı-
1 det~ ayında muvazeneli bir şe- kontenjan 
~'Şilf akat daima lehimizde olarak Macaristan hükümeti ile yapılan ye· 
~i. etınektedir. ni bir anlaşmıya göre, gümrük ta-
tınc·k· ıh ı anun ve Şubat ayların· rifesinin 379 3 C faslına girerı pa-
tac tı eşyamızın başında yaprak muklu mensucatına 30 bin kilog· 

~~tak gelmektedir. Bu aylarda ramlık munzam bir kontenjan ve-
1 t\ı;: tütün ihracatımız umum rilmiştir. 
~ tııtiı.ttıını2ın )Üzde 26,91 ini h~şki1 Bundan başka Yunanistana da 
' "ed· 1 '3 

1
. ır . hracat yekunu 3,910, 3()0 bin kilo limon kontenjanı ve· 

~ •talıktır. ı-ilmiştir. 
ıı lltıdan . 
~ ~tl sonra pamuk ıhracatı-

Yunanistana JOO bin kilo 
limon kontenjanı verildi 

~11tı ~ektedir ki iki aylık ihra-
111lletr~2de 12,'53 üdür. Bunun 

., a.i ~11 rı 7,
17

e ~·~48,009 liradır. lhra· Yunanistana ihraç ettiğimiz balık 
, .... t~ted· sı ıle fındık üçüncü gel- ve hayvan bedellerine karşılık ol-
O~ lıtıi~ fır, Bu iki ayda ılırac etti- mak üzere 300,000 kilo limon kon

IE , ~1 1ktır'lldık kıymeti 1,049,462 li- tenjanı verilmiştir. 
ıZJ: 1. -
~ -.ı thata.tı Deve tüyü 
W,"",Jl 'idea· ınızın en göztt batan 

ı-ı ~. t 1 uın · h • Almanyad&n müşteriler 
1 • "•sa l um ıt alatın yüzde 9,40 
·t •t.... r ı v b .. t tt" rı • ..,., .. ·"ilkt .. d e oyalı ham mensucat muracaa e ı 

JI'" ~tı· ,. ıt k' • L• r- k f" a5 Jl ı 1 
30 

1 ıKı aylak ithal kıy· Almanyadan bir firma ur o ıs 
~o· ' l, 121 lir~lıktır. Bundan lzmlr şubesi r.e yazdığı bir mektuF-

ta, Almanya piyasasında fazla mik-j tur. Bu, iyi bir fiattır. Bundan baş
tarda deve tüyünü aranılmakta ol- ka Çekoıılavakyadan da mühirr. mik
duğunu bildirmiş ve mıntakamızda tarda lcuzu derisi istenmiştir. 

Odun ucuzlandı 
ihraç edilebilecek kadar deve tüyü 
istihsal edilip edilmediği ve fiat
ların neden ibaret olduğu sorul
maktadır. 

Sor. günlerde odun ve kömür 
fiatleri çok düşmüştür. Kış ortasın-

Tiftik fiatları çok yükseldi ela ç~kisi 450 kuruşa kadar çıkan 
. . . odun toptan satışlarda 130 kuruşa, 

Tıftık fıatıeri, uzun müddetten- k t ·1 d 22(' k k d b . .. .. . _ "'Pera en ecı er e • uruşa a ar 
erı gorulmemış derecede yuksel- d.. ·· t•· AlAk 1 1 il · d ·· . ı· uşmuş ur. a a ı ar, e erın e uç 

mış ır. 

O h 
.k. h f 

1 
. 

70 
ay evvel 330 kuruşa alınmış odun 

a a ı ı ata evve kılosu kl l d . . 
k 1 

.. sto arı bu un uğunu ılerı sürerek 
uruştan muame e gore mallar 95 b · 

k 
·· k k k 

1
. 

1 98 
lOO u vazıyetten zarara uğradıklarını 

uruşa, yu se a ıte er - · 1 
k k 

. ve yenı ma alma~a cesaretleri kal-
uruşa çı mışlır. . . . .. .. . 

V 
· t ·· f' ti . d h madığını ıddıa edıyorlar . Kom ur fı-

azıye e gore, ıa erın a a . .. 
ziy 'İ ·· k 1 11-· l atlerınde yarı yarıya duşme kayde-

a e yu se eceı; ı umu uyor. d"l . . 
G k 1. k b'. k ı mıştır. ere yer ı, gere ecne t ıste -

liler çok artmıştır. Mevsiminde toptan fiatı 4,5-5 
Bir ay evvel 46 kuruşa satılan kuruşa kadar yükşelmiş olan Ru

yapağılar da 60 kuruşa geçmiştir. meli kömürleri 100 paraya inmiştir. 
OE.Rl _ Kuzu derisi piyasası Bunlar perakendeciler tarafından 

mahalle aralarında 3,5 kuruşa sah
açılmış ve ilk olarak Almanyadan 
istek yapılmıştır. Beher kil kuzu lıyor. Piyasada ihtiyaca kafi mal 

vardır, 
derisi için 98 kuruş teklif olunmuş-

a) MÜ N A K A S A L A R 
1 - Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden: 
Cinsi Miktarı Tahmin edilen İhale günu 

Kilo Bedeli Lira 
Beyaz karaman eti 2600 117 O ) 3-6·936 Çarşamba 
Kuzu eti lOOtlıı 450 ) saat 15 te 
1- Gureba hastahanesinin 936 ihtiyacı için alınacak olan yukarıda 

cillS ve miktarı yazılı etler kapalı zarf usululile eksillmeğe kon
muştur. 

1- İhalesi yukanda yazılı gün ve saatte Vakırtar Başmüdürlükünde 

toplanan Komisyonda yapılacaktır. 
3 - İlk teminat 911 lira 25 kuruştur. 
4- Bu işe dair şartname bedelsiz olarak Levazım idaresinden ve

rilir. 
5- istekliler Ticaret Odasına kayidli bulunduklanna dair cari sene 

vesikasını hai:;: olacaklardır. 
6- Teklif mektublarını yukarıda. yazılı ihale saatinden bir saat eve~ 

line kadar Komisyon Riyasetine vereceklerdır. Posta ile gön
d erilecek tekliflerin ihale saatinden bir saat evveline kadar gel
miş olması ve dış zarfın mühür mumuile iyice kapatılmış olma· 
sı lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez . 

Küthaya Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden: 
Beledıyece kabul edılip halen satılagelmekte ola~ ikinci derece 

harci ekmek1en beheri 960 gram olmak ve yevmiye çoğu 350 azı 
100 adet olmak üzere Küthaya Ce:ta evinin alh aylık ekmek ihtiyacı 
için 1-5 936 güntlnden itibaren 21-5·936 gününe 21 gün müt:ldetle aleni 
müzayedeilc ihalesi yapılacağı kararlaştırılmış olmakla isteyenler temi
nat akçelerile yevll'\İ muayyenede münakasa komisyonu riyasetine ve 
şeraiti öğrenmek üzere eyyamt sairede Ceza evi müdüriyetine müra
caatları bildirilir. 



Sayfa 2 MÜNAKASA GAZETESİ 

Konya Doğum evı baş tababetinden: 
Cinsi 

Sade yağı 
Ankara pirinci 
Kare şeker 
Erkek koyun eti 
İkinci nevi ekmek 
Ömeri Muharrem sabunu 
Kuru fasulye 
lnek sütü 

Kilo 
400 

1200 
300 

4000 
6000 

400 
300 

2500 

Makarna 300 
~I~ 100 
Soğan 500 
Patates 100 
Doğum ve Çocuk bakım evinin yukarıda yazılı erzakı 12-5-936 

günlemeciden itibaren eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin 29-5-936 
Cuma günü saat on dörtde ihaleye iştirak etmek üzere Defterdarlık 
makamında teşekkül edecek komisyona muracaatları ilan olunur. 

İslahiye As. Sahn Alma kom. dan; 

Eksiltme Teahhüt Muvakkat Tutarı Tahmin Kilosu Cinsi 
şekii müddeti teminat bedeli 

Ku. Sa 
Kapalı 4 ay 917 25 12230 12 23 100,000 Ek-
zarf meklik Un 
Açık 4 ay 281 25 3750 3 75 100,000 Ar-
eksiltme pa 

1- Askerin ihtiyacı için yukarda yaz.ılı iki kalem erzak eksiltmeye 
konu !muştur. 
2- Eksiltme 1 Hazir:ın 936 Pazartesi günüdür. 
3- Kapalı zarfla olan saat onbirde, açık eksiltme ile olan saat on 

altıda yapılacaktır. Teklif mektupları aaat onda komisyon başkanlığına 

verilmiş olacaktır. 
Şartnameler her gün komisyonda görülebilir. 
.5 - İsteklilerin kanuni vesaikle beraber lslahiye de Askerler İtarar• 
gahında Asker satın alma komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden: 

Cinsi Miktarı ilk teminat Tahmin edilen İhale ğünü 
Kilo bedel lira 
25000 244 3250 3-6-93fi çarşamba 

saat 15 te 
Gureba hastanesinin 936 senesi ihtiyacı için alınacak olan yuka

rıda cins ve mıktarı yazılı yoğurt açık eksiltmiye konmuştur. İhalesi 
yukarıda yazılı gün ve saatte Vakıflar baş müdürlüğünde toplanan Ko
misyonda yapılacaktır. Şartnamesi hergün Levazım kaleminde görüle
bilir. İsteklilerin ihale saatine kadar pey akçelerile birlikte gelmeleri. 

Mersin Cumuriyet Müddei Umumiliğinden: 
Mersinin Ceza evinin 1·6 ·9'.?6,nelik ihtiyacı olan25000kilo yoğurt 

tarihinden 31-5-37 tarihine kadar k · ıt ·1 I 
b

. l"k k k 'ht' k l e sı mesuretı e a anacaktır. Muham-
ır sene .ı e me. ı ıyacı apa ı ıneo tutaa-ı 2000 'ılk 

zari usulıyle eksıltmeye konmuştur. - teminatı 150 
İhalesi 1 Haziran 936 tarihinde 

saat 14 de yapılacafmdan isteklile
rın şartnameyi Öğrenmek üzere her 
gün C. M. Umumilik makamına 
müracaat etmeleri Han olunur. 

İstanbul Harici Askeri 
kıtaahndan : 

Tümen birli ki eri ıçın 18CJO\JO 
kilo sıgu eti 28-5-936 saat 15 de 
kapalı zarfla alınacaktır. Mu· 
hammen bedeli 36 bin liradır. 

lık teminatı 2700 lira dır. Teklif 

mektupları saat 14 de kadar alınır. 
Şartnamesi 180 kuruşa Komisyon· 
~an a~ı_n~r. lstekl~ler eksi itmeye iş· 
tırak lıçın bellı gün ve saatte 
t~klif mektupları ve kanunun 2 3 
maddelerindeki vesikalar\a Lülebu~
ıaıı:da Tümen Satınalma Komisyo
nuııda bulunmabrı. 

Kor. S. A. 'komisyonundan: 
l - Konyadaki kurumların se-

liradır . 

2 - Evsaf ve şeraiti her gün 
öğleden ev-vel komisyonda okuttu· 
rulabilir. 

3 - Eksiltme 30-5-936 cumarte
si günü saat 10 da yapılacaktır. fs· 
teklilerin teminat mektup veya mak
buıı:lariyla komisyona muracaatları• 

İstanbul Harici Askeri 

Kıtaatından: 

Tümen birlikleri için 560U kilo 
saburı 23-5-936 saat 11 de açık 
eksiltme ile alınacaktır. Muhammen 
bedeli 2240 lira, ilk teminatı 166 
liradır. isteklilerin .şartnameyi gör
mek ü:ıere hergün ve eksiltmeye 
iştirak için belli gün ve saate İlk 
teminat mektub veya makbuzlarile 
ve kanunun 2, 3 üncü maddelerin• 
deki vesikalarla birlikte Lüleburgaz 
T" S uaıen atınalmd Komisyonunda 
bulunmaları. 

Tümen birliklerinin ihtiyacı olan J sayılı kanununun 2, 3 üncü ına 
38, 900 kilo sade yağı kapalı zarfı lerinde yazılı vesikalarla teıııi 
usululile alınacaktır. Münakasası 4- kk t kb bJ muva a e ma uz veya 
6-936 perşembe günü saat 15 te' kt hl ·ı ·h 1 t 'h' d ıı me u arı e ı a e arı ın e 
yapılacaktır. Umum tahmin tutarı, 
33065 lira olup ilk teminat 2520 !saat evvel teklif mektublarıoı 
liradır. Şartnamesi hergün Komis· novadaki Askeri Salınalma I(oll' 
yonda görülebilir. isteklilerin 2490. yonuna vermeleri. 

----------, ~dt 
2 - İnşaat- Tamirat -Nafıa işleri - Malzeme - Haf lıır 

2 
Demirkapıda: İstanbul Jandarma Konak Koınutanlığınd8~ 1~isj 

Demirkapıda Askeri Levazım ambarı yanında inşaatı yarı k81 3 
olan ve Jandarma Konak ve Ambar Heyetinin oturmalanna tahsis 'iıııe 
nan binanın ikmali inşaatı 19-5-936 den itibaren kapalı zarf us~ 
eksiltmiye konulmuştur. Binanın keşi! bedeli 28,925 lira 20 ;t0rılş 
ilk güvenmesi 2170 liradır, Mukavele, eksiltme işlerine aid fenni ~

1 

~' name, plan ve buna aid bilı-ümle müteferri kağıdları parası ınll 1 
!inde Komisyondan verilecektir. Eksiltme 3-6- 936 Çarşamba 1 t il 
saat 15 te Demirkapıdaki Jandarma Konak Komutanlığı binasııı İr~c:· 
Komisyonumuzda yapılacaktır. 

İsteklilerin bu işi başarabileceğine dair Nafıa dairesinin eb
11 

vesikasını, iki güvenme bedelı için Mali.ye Sandık makbuzu veya 1 ı ~a 
teber banka mektubunu ve 2490 sayılı kanunda yazılı bilumum bt ~er 
leri hamil olarak eksiltme saatinden bir saat evveline kadar I(o~ tih· 

• 1 
yona vermış bulunmaları ilan olunur. ~tı 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatından: 
Kütahyada yaptırılacak yapılar kapalı zarf la eksiltmeye konırııJŞ' 

Keşif bedeli 497514 lira 15 kuruştur. İlk inanç parası 23531 lir~ 1Qj 

ihalesi 10-6-936 Çarşamba giinü saat 15 tedir. Keşifname resim ile ~ y 
ri ve fenni şartnamesini almak isteyenler 25 lira karşılığ-ında J(o~ 
yandan alırlar. Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar için 2490 ilıUra 
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde istenilen ve Bayındırlık BaP ~ 
ğından alınması gereken fenni ehliyetmameler için ihale g;:nündeP 1lt 

kiz gün evel me?.kur bakanlığa müracaat edilerek buradan da alıll 11 1l'ı 
belS?"elerle içeri şartnamede istenen ve behemehal verilmesi me' 
olan vesaikle birlikte teklif ve teminat mektupları da ihale saati~ 
en geç bir saat evveline kadar Ankarada M. M. Vekaleti Satırı' 
komisyonuna vermeleri. 

/ 

3 - Makineler, Motörler sair Teferruatı ve Yağl 
z 

Deniz Levazım Satınalme komisyonundan 
Milli Müdafaa Vekaleti Deniz Merkez Satınalma Komisyonu ~ 

liğinden: ll~ı 
1- Tahmin edilen bedelleri yekunun 7000 lira olan 45-55 be~ lr4 

kuvvetinde iki aded Dizel motörünün pazarlıkla münakasası 22 ~l 
936 Cuma günü aaat 14 te Ankarada M. M. Vekaleti binasında f it~ 
lacaktır. ~-

2 - Şartnamesıni almak isteyenlerin hergün ve pazarlığa girıne~ 
teyenlerin de 525 lira teminat mektubu ve 2490 sayılı kanunda f ~~. 
vesikalarile Komisyona rnüracaatleri. 

4 - Mahrukat : 
Konya Doğum evı baş tababetinden: 

Cinsi 
Odun 
Kök komürü 

mık tarı 

Kilo 500 
50000 

D " I oğum ve çocuk bakımı evinin yukarıda yazılı 2 kalem ııı 
katı 12-5-936 günlerind~o itibaren eksiltmeye konulmuştur. TaliP 
29·5-936 Cuma günü sa<ıt 14 le ihaleye iştirak etmek üzere O' 
darlık makamında teşekkül edecek komisyona müracaatları ilan cıl 

Gümrük Muhafaza genel komutanlığı lstanbul satıPşlıl' 
komi~undan : 

1 - Gümrük Muhafaza örğ'iitü için 40 ton meşe köroürüniİ 11 ~ 
936 perşembe günü saat 11 de pazarlığı yapılacaktır. 

2 Tasınlanan tutarı 1200 liradır. 
3 - Şartname ve evsafı Komisyondadır. Görülebilir. ~~ 
4 - lstekliler yüzde 7 ,5 teminat olar ak 90 liralık vezne ııı' 

ve~anka mektublariyle birlikte J5omisyona gelmeleri. 

5 M b 
y.~ ~ 

· -- ensucat · El ise - Kundura - Çamaşır ve ı 

Harbiye Okulu Satınalma Komisyonundau : , 
"l - Harb o'<ulu subayları için kapalı zarfla alınacak 900 ·h' 

sırma kemere verilen fiyatlar pahalı görüldüğünden pazarlıkla 1 

2 Haziran 936 Salı günü saat 14 te yapılacaktır. 
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m -

? - Şartname ve nümünesi, muhammen bedeli ve teminat 

1 tskisi gibidir. 

3 - Pazarlığa istirak edeceklerin pazarlık gi.in ve saatında 
~ gelmeleri. 

mikta- 1 

Komis-

İstanbul Belediyesi İlanları 
Haseki kadınlar hastahanesinde yeni yapılan mutbak ve Çamaşır 

binasına yaptırılacak elektrik tesisatı açık eksiltmeye konulmuştur. 
Bu tesisata 947 lira 138 kuruş bedel tahmin olunmuştur. Keşif evrakı 
ve şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek iste
yenler belediye fen işleri müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesi
kasıile kanunun tayin ettiği vesikalarla 75 liralık muvakkat teminat 
makbuz veya mektubile beraber :3 Haziran 906 Çarşamba günü aaat 15 
de daimi encümenJe bulunmalıdır. 

1 - Harbiye okulu subayları için kapalı zarfla münakasaya ko
~ 9 il) çift çizmeye talipler tarafından verilen fiatlar pahalı görüldü-

, ı~den pazarlıkla ihalesi 22 Mayıs 936 cuma ~ünü saat 15 de yapıla
(l ~lır. 

ıı~ ~~· ~ ·- Şartname, nümünesi , muhammen bedeli ve teminat miktar 
~l ısı gibidir. 

, 3 - Pazarlığa iştirak edeceklerin belli gün ve saatte komisyona 

~eri. 

··· Nakliyat: 

~· 
Gazi Anteb İnhisarlar Başmudürlüğünden : 

f • 1 - Gazı Anteb İnhisarlar Başmüdürlüğü ile Müskirat fabrikasına 

11 8aşnıüdürlüğün miilhakaf ı olan l\ilis, Besni, Maraş, Pazarcık, Nizip, 
rttik, Suruç, Urfa idarelerinde ve Narlı ve Akçakoyunlu mahalleri

blı Q
1 
.. ~elecek ve buralardan muhtelif mahallere gidecek mamul ve yaprak 

3 1
11 tı, müskirat, tuz, ispirto ve somalarla kuru üzüm, boş tütün ve İç-

el s~ndıkları s.:ı.ndık tahtaları, boş şişe, boş bidon ve boş cuvvallar ve 

0~ ~er bilumum,eşya ve malzemenin 1 haziran 936 dan 31 mayıs 937 
1
hine kadar icra edilecek nakliyatı 5-5-936 tarihinden itibaren 20 

~ıı müddetle iki kısma ayrılarak eksiltmiye konulmuştur. 
2 ~ Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
3 - İhale 25-5-936 tarihine musadif pazartesi gunu saat 16 da 

~~f 1 Anteb İnhisarlar Başmüdüdüg-ünde toplanacak Komisyon huzurun 
e a 
~ Yapılacaktır. 

0 ~- '1 - Talihler bu ilanın yapıldığı yerlerdeki İnhisarlar idarelerine 

p Ura.caatle şartnameleri alabilirler . 

a l, 5 - 8irinci kısım nakliyatın mühammen nakllyesi 13,500 lira, 
ıı ıı . 

ııt ı 1tıı c.' _kısmm muhammen nakliyesi 7,5011 liradır. İstekliler her iki kı-
(İ '.ırın ayrı ayrı zarf vereceklerinden bırinci kısım için 1.015 lira 

l'\cı kısım için 575 lira muvakkat teminat akçesi yatıracaklardır. 
111 lı~~t 6 - lstekliler cksiltmiye girmeden evvel şartnamede aranılan eh

'-......ve kabiliyet vesikalarını ibraza mecburdurlar. 

ı.."·~-teferrik: 
Devlet Demiryoları ve limanları İşletme Umum 

İdaresinden: 
~el~ ~uhammen bedeli "30,882" lira olan muhtelif civata, vida, ron· 
·d~r· ~IJ.pilyalar 3 Temmuz 1936 Cuma günü saat 15,30 da Ankarada 

~ b• 
ti 1 ~asın~a sat~n alınaca~tır. . 

lt~lif\u _ışe gırmek •steyenlerın "2316,15,, lıralık muvakkat teminat ile 
~.d ~tıni ve kanunun tnyin ettiği vesikaları aynı gün saat 14,30 a •r 1( Ş omisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
~t~l'\ ~rtnameler beherı 150 kuruş mukabiliııde Ankara ve Haydarpaşa 

~erinden satılmaktadır. 
Askeri Fabrikalar Ticaret Kaleminden: 

l7rıoo • ı l7o aded Yarım kiloluk kutu 

17 'lfın ,, Bir ,, " 
• Ooı )ı ' Y k 1 1 k k k 
7 ' ,, arım i o u utu eti eti 

4 ~o ıo 2 ,, Bir kiloluk kutu etik eti 
30oo 

2800
(
1 

,, Yüzlük kütu 
,, Onluk kutu 

lOııo 

<10011 
'16ıJ o 
36rıoo 
sıoorı 

Domuz kurşunu kutusu 

,, Dolu domuz kurşunu kutuşu. 
,, Yüzlük kutu etiketi 
,, Onluk kutu etiketi 
,, Şikayet etiketi 

,, Domuz kurşunu kutu etiketi 
l orıo 
<1011) 

<l ,, Dolu domuz kurşunu kutusu etiketi 

51
6 ,, Top Mukava 

Jrı d • 
50 a et Elven kağıdı 

o -
6')I) " Katranlı kağıt 

iç· () k· ı 1 tı 1~() . ı o Kovanlık kaat 4000 kilo 1'2 çap, 2ıt00 kilosu 16 çap 
_ 'y uk kıla Ambalai kagıdı. 

V•' ~•1:aktır ar~~ Yazılı m:ılzeme 29 Mayıs 936 günü pazarlıld.l satın alı
-btikas; Numunelerini görmek isteyenler 1 stan bul Silahdar ağa fişek 

na müracaat edip nümunesini görebilirler 

~50 Ask~ri Fabrikalar Ticaret Kaleminden: 
ton lınyit k.. ·· ·· 

40 .. cmuru 
ton soğüt çubuğu 

B-5 

172100 aded mukava kutu 
Yukarda yazılı malzeme 26 Mayıs 1936 günü pazarlıkla sa tın a

lınacaktır. Şartname ve numunesini görmek isteyenlerin askeri fabri
kalar ticaret kalemine müracaatları. 

İstanbul Levazım Am;rliği Satmalma komisyonundan: 

iki nuınralı dikimevi için 400(\ Güfhane hastahanesi için 2000 
liralık çadır bezi 20 Mayu 936 metre 90 santim eninde Amerikan 

ı Çarşamba günü saat 16 da .Top· bezi 21 Mayıs 936 Perşembe günü 
hanede Satınalma komisyonunda 

1 

saat 14 de Tophanede Sahnalma 
pazarlıkla alınacaktır. Tahmin be- Komisyonunda pazarlıkla alınacak· 
deli beher metresi 95 kuruştur. tır. İhale günü teslim şartile a -
Son teminatı 6 h) liradır. Şartna- lınacak olan Amerikan bezi için 

me ve nümunesi komisyonda gö- isteklilerin belli saatet nümuneleril~ 
rülebilir. isteklilerin belli saatte tcomisyona gelmeleri. 
komisyona gelmeleri. 1 

b) M Ü Z AV E D E L E R 
As. Fb. U. Md. Satın Alma Komisyonundan: 

Yevmiye etı az 5tı0 en çok 15111) kilo destere ve rende talaşı satışı 
Azami ve azgari mıkdarları yukarda yazılı ve beher kilosu 30 san· 

tim üzerinde bir senelik tahmini bedeli 1642 lıra sn kuruş olan tala~ 

29 Mayıs 936 tarihinde cuma günü saat 14 de açık artırma ile Asker 
Fabikalar Umum Müdiirlüğü satınalma komisyonunca satılacal:tır. 

Şartnamesi parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan 123 lira ?.O kuruş ve :24911 sayılı kanununtn 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı vesaik ile mezkür gün ve saate komisyona 
müracaatları. 

İstanbul gümrükleri satış işleri müdürlüğünden : 
M. K. N. AGIRL!Gl DEGERl EŞYANIN CINSl 

K. G. L.K. 
3473 322.00 115,92 Leke sabunu. 

5339-388 431.00 775.80 Cilalı karyola. 
5276-324 288.50) 50i .76 Şekersiz püsküvi. 

Yukarıda yazılı eşyanın 2:2.-5 936 G. saat 14 de satış salonunda 
ihaleleri yapılacaktır. İsteklilerin yüzde yedı buçuk pey akçelerini ya· 
tırarak makbuz ve sair evrakile muayyen saatte müdürlüğümüze gel
meleri ilan olunur. 

(La suıte du quatrieme page) ,_ Divers -, 
Rideaux et travaux de tapis· 

serie pour la 13me Ecole ismet ln
önü a Findikli. Prix est. 1193,84, 
caut. prov. 9[) Ltqs. Commission 

Permanente de la Municipalite d'Js
tan bul, Samedi. 30 Mai 936 a 11 h· 

B) Adjudications 
a la Surenchere 

Sciure de bois. Production an· 
nuelle des fabriques militaire (mini· 
mum 500, m.lxİmum 1500 kilos par 
iour). Prix est. 1642,50, caut. prov. 
123,20 Ltqs. Vente a la surenchhe. 

Com. d' Achat de la Direction Ge-
Differents Boulons, Vis, Ron- nerale des Fabriques Milıtaires. Ven· 

delles, Goupillons. Prix est, 30882, dredi, 29 Ma; 936 a 14 h. 
caut. prov. 2316, 15 Ltqs. Cah. de 
charge, moyennant 150 Ptrs. aux 1 Savon p. enlever les tache5 

guichets d' Ankara et de Haydar 3 22 k . Pı •x 115,92 Llqs. 
Pacha. Adm. Generale de l'Exploi. Lit de fer poli 431 k. L'iqs 
tation des Chemins de Fer de l'E- 775.80. 
tat a Ankara. Vendredi, 3 Juillet Biscuits non sucres, 288.500 
936 a 15 h. 30 . kilos. Ltqs. 507,76. 

Tige de saule 40 tonnes . l Les articles ci-haut seı ont ven

Boites en carton, pieces 172000 dus aux enchües dans la salle des 
Adi. de gre a. gre. Service Com-1 vente de la Direction des Douanes 

mercial des Fabı ,ques Militaires. d'l~tanbul le 22-5-936 a 14 h. 
26 Mai 936. 1 
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B) Adjudications a la Surenchere. 

Lois, Decrets-loi, Traites de Commerce 
Decret - Loi Concernant le Ciment blanc. 

Le numero de la Dccision : 2.4466 
Con'>iderant qn'il a ete constate, qu'il n'existe. comme qualite, 

aucune difference technique, entre le ciment utilise dans l'industrie 
de la faience et le ciment blanc utilisc dans l'industrie de la mosa'i
q .ıe, 1 e Co nse il des Ministres, sur la note du Ministere de I' Economie da
tee dı 25 4 9 ~6 et sJı, numero 59.)0, a rendu dt'.·cision en date du 27-4-936, 
en vue d'ajouter le terme de (et dans l'industrie de la mosaique) a l'in
du:;trie de (le ciment blanc utilise exclusivement dans l'industrie de la 
faience) figurant avec mention de 225,00fı kilos, au numero de tarif 
469, dıns la liste (K) du decret-Loi pour le conti ngentement, promul
guc sous n~rnero 2-3112, et de changer ainsi la susdite inscription en 
forme de (le ciment utilise exclusivement dans l'industrie de la faience 
et dans l'industrie de la mosa'ique ). 

A) Adjudications au Rabais 

-1-

Comest_lble (De~ree aI;me~- ı 
taire, V ıande, Legume, Laıt 

ete. 

Pour la Maternite el la Crcche 
de Konia. Comm. Sr;eciale siegeant 
au Defterdaı-at du Vilayet de Ko· 
nia. Vendredi 29-5 ·936 a 14 h. 

Lait caille 25000 kilos, pour le 
ravitaillement des instttutions mili
taires de Koni:ı. Prix est. 2000, 
caut. prov. 150 Ltqs. Com. de l'fn-

Viande blanche de mouton t d M' l't . d C d'A lltl . . en ance ı ı aıre u orps r· 
"Karaman,, 260 kılos. Prıx est. . . K . S d' 3() 

5 
936 · 

O ı ime<> a onıa. ame ı, - a 
117 Ltqs. . 10 h. 

Viande d'agneau 1ı ıoo kılos· 

Pour l'hôpital Gureba. Prix est. Ltqs. I v· d d b f 18) ·oo· k' I 
4511 Caut. prov. pour e tout. tqs. . 1 . L 

1 

ıan e e oeu 1 ,ı . ı os. 
·,,

5 
Ad' ı · h t. C Prix est. 36,000, caut. prov. 2700 911 l· soos p ı cac e e. om-

. ·~ • . . 1 · · t · 1 o· Ltqs. Adj. sous pli cachete. Cah· 
mıssıon specıa e sıegean a a ı· 

1 
. 

. • . f d'I de charge 180 Ptrs. ntendance Mt· 
reclıon Prı ncıpale des Va kou s s · . d ,,

8 
-

936 
· 

. . 5 1 
1 

ııta~re e Lulebourgas, - ·::>- a 
tan bul. Mercredı, 3·6-936 a 1 1 • 

15 
h. 

Beurre Kilos 4i ı() j 
Riz d'Ankara 1200 Pain necessaire au besoin se-

" mestriel dcs delenus de fa maison 
Sucre carre ,, 300 

<l'arret de l\utahia, a raison de 1110 
Viande de mouton ,, 4000 
P a 351) pains de seconde qualite par ain 2me qualite ,, 6000 
Savon (marque Eumer Muhar- jour de 96'> grammes chacun. Pro-

rem) Kilos 4no cureur G eneral de Kutahia, 21 Ma 

Haricot 
Lait de vache 
Macaroni 

Kilos 300 

" 2500 

" 
30) 

Sauce a la tomate ,, ıoo 

Oignon ,, 500 
Patate 

" 
500 

936. 
j --

\ Farine pour la panification, ki-
l los 100,000. Prix est. Ltqs. 12230 a 

l
raison de i2.23 Ptrs. le kilo, caut. 
prov. 917,:.!S Ltqs. Adj. sous pli ca
chete. 

Orge kilos 100,000. Prix est. Aclıdts Maritimes au Ministert 
Ltqs. 3.750, a raison de 3.75 Ptr'i. la Defense Nationale a An~aı 

1 le kilo. Crıut. prov. 281,25. Vendredi, 22 Mai 936 a 14 h. 
lntendance Militaire d 'lslahiye . _ 4 

Lundi, 1-6-936. 1---
Combustible, Charbons, Le pain necessa ire pour un an 1 

(du 1-6-936 au 31-5-937) d! la mai- Carburant. 
son d'arret de Mersine. Procureur 
G1..·neral de Mnsine, le 1 6-936 a Bois de chauffage kilos 500 
14 h. Coke kilo 50,0un. Pour ~ ~ 

Savon 5600 k.ilos. Prix est. 2241l, 
caut. P.rov. l 66 Ltqs. lntendance 
Militaires de Lulebourgas Le 
23-5-936 a. 11 h. 

ternite et la Creche de "o 
Comm. Spcciale siegf'ant au oef; 
darat du Vilayet de Konia. \ 
dredi, 29-5 93b a 14 h. 

Charbon de bois de chaife 
Beurre 38900 kilos. Prix est. tonnes Prix est. 1200, caut. p! 

33 1"65, caut. prov. 2520 Ltqs . .A:.dj. 90 Ltqs. Adj de gn; a grc. C 
sous pli cachete. lntendanoe Mili- d' Achat du Commandanat Ge0 

taire de Bornova. Jeudi, 4_6 _936 a de la Sur~cillance Douaniere, jt' 
121-5-936 a 11 _h._ 

15 h. 
-- \ Lig-nite 250 lonnes. Adi· 

Lait caille 25000 k. p. les be- . . . S . C ·al 
· I l'hA . l " grc a gre. er"ıce oınmercı 

soıns annue s de opıta Goure- F b . M·ı·ı . 1 26 u j a . a rıques ı ı aıres, e Lvıa 
ba,,. Prıx est. 3250, caut. prov. 244 1 -

.) 

Ltqs . Com. d'Achat de laDirection - -- - -~----~ 
Principale des Vakoufs d'lstanbul 

' mercredi, 3 -6 936 a 15 h. 
Habillement - Lingerie 

- 2 Chaussures ete. 

Construction- Reparation 
1 

Confection de 900 paire' 

Travaux Publics,Matl·riel de 1 bottes pour les aspirants de 
cole d" guerre. Les prix of e 

\ Construction Cartographie ayant ete iugcs e leves, unc ~ 
A 0 • velle adj o de gre a gre a ete 6 

~ 
Ilı 

Construction du batıment ına- t 1 d d ' ''2 · 93 
l •ı:- 1ver e, e ven re ı ~ maı d 

eh eve contigu au di-pôt de ı:.co- 15 h. t't la Com. d 'Acha t de IJ 1 

nomat Militaire de Demirkapou (Is- Ecole. Les conditions resterıt 
tarıbul). Prix est. 28,925, 20, caut. memes (Voir "Münakasa gazel 
prov. 2170 Ltqs. Adj. sous pli ca- No. 37, du 6 mai 936). 
chetc . Documents requis a la Com· _ 6 _ 
mission du Commanrtanat de Gen-
darme,..ie a Demirkapou, contre paye
ment. Mercredi, 3-t-93C a 15 h. a 
la dite Commission. 

Divers batimeuts a construire 
a Kutahia. Prix est. 497514,15, 
caut. prov. 23651 Ltqs. Adj. sous 
pli c:ıchete. Cahiers de charge 
moyennant 25 Ltqs. a la Commis
sion d'Achats Militaires du Mınis
tere de la O efense Na ti ona le a An
kara, ou aura lieu l'adjudication le 
Mercrcdi, 10 6 936 a 15 h. 

·• - ,)-

Machines, Moteurs, 

soıres et Huiles 

Machine 

Acces· 
pour 

Moteurs " Diezel,, de 45 a 55 
HP. deux pieces . Prix est. 7000, 
caut. prov. 525 Ltqs. Adj. de gre 
a gre. Commission Centrale des 

----T ravaux d' lmprimerle 

Reliure - Papeterie 

Fo•.ırniture de Bur~1 
102 lots d'instruments S~ 

res, pour 1 a 13me Ecole de f1 
glu, ismet lnönü a Findikli. V 
est. 2097, 15, caut. prov. 157 

·c 
Com. Permanente de la Murıı . 
lite d'lstanbul, Samedi, 30 M31 

a 11 h. 
- til' 

Fourniture scolaire deS ı~ 
la .. ı~.m.e ~col.e ~e ~eyoglu 9:,·F 
lnonu a Fındıklı . Prıx est- per 
caut. prov. 72 Ltqs. Com· 11 ~ 
nente de la Municipalite d'lsl" 
Samedi, 30 Mai 936 a 11 h· ,( 
(Lire la suite au troisieın~ \>ı 
~~~~~~~~~şıe 11 
İmtiyaz sahibi ve Yazı 1 
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