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SAYIN OKURLARIMIZA 
Gazetemi::, abonelerinin en mühim bir ihtiyacım 

leşkil eden bilumum vergi işlerinde bir mali mıişavirl, 
licretsiz olarak istişare için emirlerine amade Jaldığmı 
~rı.eyler. . -· 
istişare :watla rı tatil gıinleri rnlistesn a lıer gılıı 1 l>-1 ı . 

NOTA - Huıuıi "İstitare Kuponu,., kesip beraber geti

tilınesi rica olunur. 
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i Ç İ N D E K i L E R: 

PIY ASA HABERLERİ 

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

' 2 _ Makineler, Motörler, sair Teferruab ve Yağları . l 
3 - Elektrik Tesisatı ve Malzemesi 

1 
1 

' l 
4 - İlaçlar-Klinik ve İspençiyari atat-Hastane l evazımı 
5 _ Matbaa itleri, Kırtasiye, Yazlhane Levazımı. l 
6 - Mahrukat. 

7 - Nakliyat. 

8 - Müteferrik • 
1 ! 
'.. b) Müzayedeler. I ,..._ 
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PİYASA HABERLERİ 
l'·· ~ Utk·Macar Anlaşması 

'il acarlara 30 bin kiloluk 
lı.tı~am kontenjan verildi 
'tutL· •ı~il. "'Ye·Macaristan anlaşma-

tir~ haklı ve 379 uncu pozisyona 
l~tıt 32 bin kilo pamuklu kon
~~! •tıırı tükenmesi üzerine bu 
\t \~İilc.ümetimiz tarafından Ma-

tı 1•k.üınetine 30 bin kiloluk 
s~ltlQ bir kontenjan verilmiştir. 

tn Y~t Türk ofis kanalile dün 
~1114? ıktissdi dairelere tebli~ e -

1Ştir. 

z 011guldakta büyük bir 

1 Elektrik santralı 
ş 8 

~~titd·ıt~kasının Kozluda vücude 

l\tırıd 
1~1 Könıür iş maden ocak-

ı ı_ a bii -k b' . ~\tt I yu ır elektrık santra· 
~'illll: ınuş ve bugün büyük me· 

tıı~ 
1 

bu santralın ve pek mü
ıı~ 1 e bir · ı ~• ıtı ış etme bürosunun 
•\ a tör · 
ı. lllraı l enı yapılmıştır. Elektrik 
~ıı 1 o b" -b ""etin ın uç yüz kilovat 
~ld,11 de olup Türkiyenin Iıtan

sonra ·ıc · . 1 ıncı derecede bir 

santral dır. Kömür istihsalatımız 

için çok kuvvetli bir enerji mem· 
baı olan bu santral memleketi
mizde çok büyük alaka uyandır

mış , yağmura rafmen bütün Vi· 
layet ve· Parti erkanı bu törende 
bulunmuştur. 

Zeytin ve zeytinyağı 

pıyasası 

İstanbul zeytin piyasası bu 
hafta da çok durgun gitmiştir. 
Buna sebep, yeni rekoltenin he
nüz piyasaya g-elmemiş olmasıdır. 
Fiatlar geçen ve ondan evvelki 
haftanın aynıdır. Stok miktarı 

389 tondur. 

Ege mıntakasının da aym dur· 
gunluk göze çarpmaktadır. Son 
hafta fiatlarda bir kuruş katlar 
bir düşüklük kaydedilmiş ise de 
bu piyasanın vaziyeti hiç bir su
retle değiştirmemiştir. Şimdiki 

halde asitli yağlar 39, yemeklik 
yağlar 41·45 kuruş arasmdoı sa· 
tılmaktadır. Fakat, bu yıl bu mın
taka yeni rekoltesi çok ümit ve-

ricidir. Buna mukabil ihracat ta
mamen durmuştur. Stok olarak 
lzmirde ve civarında 1500 olmak 
üzere 18 bin ton vardır ki, ge
çen yıl bu zamana göre du stok 
pek tuladır. 

Taze balak ihrecab 

kolaylaşbrılıyor 

Çabuk bozulur bir madde olctn 
taze balık ihracatının gece, sa• 
bah erken veya tatal günlerinde 
yapılabilmesini temin maksadile 
müruriye tezkeresine balıkların 

Türkiye mala olduğu şerhi veril· 
mek ve yalnız taze balıklara mün
hasır olmak üzere ihraçtan son• 
ra ve tatil günleri hariç, nihayet 
iki gün zarfında menşe şahadet· 
namesi verilmesi suretile muame
le yapılması Bakanlar Heyetince 
Kararlaşmıştır. 

İzmirde üzüm işleri 

İzmir ticaret odasının hazırla-

dıfı bir rapora ıöre Nisan ıo
nuna kadar lzmir borsasında 
73006 ton çekirdeksiz kuru üzüm 
satılmışbr. Geçen yıl aynı tarib· 
teki sahş miktarı 43920 ton idi. 
Nisan ayında lzmir limanından 
dış piyasalara 1534 ton üzüm ih
raç edilmiştir. Nisan sonuna ka
dar bu sene ihraç edilmiş olan 
üzüm miktarı 67250 tondur. 

Üzümlerimizi en çok çeken 
memleketler başta Almanya ol
m:ık üz:ere lngiltere, Hollanda ve 
Belçikadır. Yalnız Almanyaya 

38116,6 ton üzüm ihraç edilmiştir. 

Hava yollan tarifesi 

Devlet Hava İşletme idaresi 
yolcu ve hamule nakliyatı tari· 
fesi ve şartları Bakanlar Heye
tince tasdik olunmuştur. Bu kıı· 
rarnameye bağh olarak kabul
edilen )kinci bir kararnameye 
göre de gazetelerde kilo başına 
11 kuruş ücret almması elaSl ka
rarlaşmı~tır. 

a) MÜNAKASALAR 
1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Harb Akademisi Satınalma Komisyonundan: 

Harb Akademisi eratı için Ha.ziran ve TemmlYT. aylarında alına· 

cak yaş sebze miktara aşağıda gösterilmiştir. Pazarlıkla satın alına
cak bu sebzenin ilk teminatı 41 liradır. İsteklilerin 30 Mayıs 936 
Cumartesi günü saat onda Yıld1tda Satınalma Komisyonuna gelme
leri. 

Fasulya 
Kg. 

1200 
1500 

Kabak 
Kg. 
1200 Haziran 936 ayıoda 
1200 Temmuz 936 ayında 

Kor. Sa. Al. komisyonundan : 
1- Konyadaki kıtaatın ihtiyacı olan ve aşağıda cins ve miktarı 

yazılı sebze 936 Hazirand:ı n 936 T emmu:wo onuncu gününe kadar 
alınmak üzere p a zarlığı yapılacak ve taahhüde bağlana<~aktır. 

2- Pazarlık 30 5 936 cumartesi günü saat llde yapılacaktır. Ta· 
l;plerin mezkur vakıtta komisyonda l:ulunmaları. 

Cinsi Mıktan Muhammen tutarı Muvakkat teminatı 

Ayşe kadın fasulya 
Yemeklik kabak 
Dolmalık kabak 
Çalı fasulya 
Semiz otu 
Bakla 
Taze soğan 
Salatalık hıyar 

Kilo Lira K. 
4000 440 00 
5500 275 00 
soo .ıs ıo 

4500 315 00 
4500 540 00 
3000 180 00 
J()(}ll 90 00 

2500 250 00 

2138 00 

Lira 
32 
21 
4 

24 
41 
14 
6 

19 

161 

• 



, 
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Sayfa 2 MÜNAKASA GAZETESİ 

İstanbul Harici Askeri 

kıtaatından 

Manisa Merkezinde bulunan 
kıt'atm ihtiyacı için 80700 kilo 
sı~ır eti kapalı zarf usuliyle mü

nakasaya konulmuıtur. Şartna

mesi bedelsiz olarak Manisada 
Tümen sahnalma komisyonunda 

verilir. Münakaaası 15 Haziran 
936 pazartesi günü saat 15 de 
Manisada Tümen Satınalroa ko-

misyonunda yapılacaktır . Eksilt
me kapalı zarf usulüiledir. 80700 

kilo sığır etinin beher kilosunun 
muhammen fiatı 20 kuruştur. 

Mecmu tutarı 16140 liradır. ilk 
teminatı 1211 liradır. istekliler 
Ticaret odasında mukayyet ol
duklarına dair vesika ibrnz etme
leri lcizımdır. ilk teminat makbuz· 
lariyle birlikte mektuplarını mü· 
nakasanm yapılacağı belli saatten 
en aıağı bir saat evvel satınalma 
komisyonuna vermeleri. 

İstanbul Komutanlığı 
satınalma Komisyonundan : 

Gümüşsuyu hastanesinin koyun 
etine verilmiş 4:llan fiat makamca 
pahalı görüldüğiinden şimdilik ih · 
tiyacı bulunan 2000 kilo koyun 
eti 1 Haziran 936 pazartesi günü 

saat 1 lde pazarlıkla alınacaktır. 

Muhammen tutarı 900 liradır. İs
teklilerin 125 liralık kat'i teminat 

makbuz veya mektuplariyle bera· 
ber belli gün ve vakti muayye
ninde Fındıklıdaki komutanlık 

arthrma eksiltme komisyonuna 

gelmeleri. 
• • • Komutanlık birlikleri için 

alınan Sığır etine verilmi~ olan 
fiat makamca pahalı görüldüğün
den şimdilik ihtiyacı olan 12000 
kilo sığır eti açık eksiltme ile 
1 6 936 pazartesi günü saat 11 30 
da alınacaktır. Muhammen tutarı 
4800 liradır. İsteklilerin 720 lira· 
lık kat'i teminz.t makbuzu ve 
mektuplariyle beraber belli gün 

ve vakti muayyen•nde Fındıklı

daki komutanlık arttırma eksiltme 
komisyonuna gelmeleri. 

Kor. S. A. komisyonundan: 
1- Konyadaki kıtaatın ihtiyacı 

olan 80 bin adet yumurta açık 

eksiltmeye konulmuştur. 

2- Muhammen bedeli 900 lira 
olup muvakkat teminatı 60 lira 
30 kuruştur. 

3- Şartnamesi Kor satınalma 

komisyonundadır. Taliplerin her 

gün mesai saatlerinde şartnameyi 

komisyonda görmeleri. 

4 - Eksiltme 12 Haziran 936 
Cuma günü saat 10 da Kor sa· 

tınalma komisyonunda yapılacak· 

tır. lateklilerin mezkur günde 

komisyona gelmeleri. 

Konya Memleket hastanesi 

baş tabipliğihden: 

Kilo 
2500 
2500 

32000 
3000 
1000 
1700 

120 
1200 
1700 
8000 
1000 
5000 
3000 
1600 

15000 
1800 

Şeker 

Patatea 
ikinci nevi ekmek 
Gazyağı 

Mercimek 
l\uru soğan 
Domatos salçası 

Tuz 
Kuru fasu~ya 

Arpa 
Nohut 
Pirinç 
Bulgur 
Sadeyağı 
Erkek koyun eti 
Sabun 

Konya Memleket hastanesinin 
yukarıda yazılı 16 kalem erzakı 

açık eksiltmiye konmuştur. 8-6 
936 Pazartesi günü vilayet daimi 
encümeninde ihalesi yapılacağın

dan taliplerin o gün encümen o
dasına ve şeraiti öğrenmek iste
yenlerin de hastane baştabibetine 
müracaatları ilan olunur. 

2- Makineler, Motörler sair Teferr'uatı ve Yağlar. 
İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Kuleli Askeri lisesi için montaiı da dahil olmak üzere müteahhit 

nam ve hesabına bir adet bulaşık yıkama makinesi 15 haziran 936 
pazartesi günü saat 15de Tophanede satınalma komisyonunda açık 

eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 3000 liradır. ilk teminatı 225 
liradır. Şartnamesi komisyonda görülebilir. isteklilerin kanuni vesi-

kalarile belli saatte komisyona relmeleri. 

3-- Elektrik Tesisatı ve Malzemesi: 
Havran Belediyesinen: 

20·5-936 tarihinde kapalı zarfla eksiltmesi yapılan elektrik tesisatı 

için verilen teklifler muvafık görülmeır.iş oldutundan ihalenin evnlki 

şerait dairesinde ve Havran Belediye1inde pazarlıkla yapılmasına ka-
rar verilmiştir. _ 

Pazarlık: 18-6-936 Perşembe gunü saat on yedidedir. 
(Tafsilat: 4 Mayıs 936 tarih ve 35 numaralı "Münakasa Gueteai,,n

dedir. 

4.-· İlaçlar Klinik ve ispençiyari alet 
Ereğli kömür havzası Sağlık komisyonu Başkanlığındııll 

Havza Sağlık teşkilatının eczayı tıbbiye ihtiyacı 17000 lir• 

hammen kıymet üzerinden kapalı zarf usulile ve on beş gün fil 

detle eksiltmeye konulmuştur. 

Jgteklilerin 11·6-936 Perşembe güniiue kadar Zonguldakta 

teşkilatımız başkanlığma teklif mektupları ve muvakkat teminat ~ 
çesi olan 1275 liralık nakdi veya banka teminat mektubu gönde 

leri ve teklif mektuplarında şartname hükümlerinin tamamen 
olunduğunu sarahaten kayıt etmeleri lazımdır. 

kıı 

İsteklilerin Türk v•tandaşı olmaları gerektır. Şartnameler 
bulda 4 üncü Vakıf hanında ü.,:üncü kat: iktisat Vekaleti Madeıı d 
tibat memurluğundan; Zonguldakta Sağlık Komisyonu Başkanlığıfl 
parasız alınır. 

5-- Matbaa işleri-Kırtasiye-Yazıhane Levazımı. 
İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

50,000 tabaka Tampon sünger kağıdı 
150 top battal çizgili kağıd 
750 top "2,, No. çizgili,, 

Yukarda cins ve mikdarları yazılı kırtasiye pazarlıkla satın al 
caktır. Vermek isteyenlerin şartname ve nümuneleri görmek ~ı, 
her gün ve pazarlık için de 12 6 936 cuma günü s~at 14de yüzde 
rüvenme par:ılariyle birlikte Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şıı 
sindeki Alım Komisyonuna müracaatları. 

6 - Mahrukat : 
İstanbul Harici Askeri kıtaatından: 

Kora bağlı kıt'aların ihtiyacı için açık eksiltme ile 219,300 ~ 
tüvenan kömürü &atan alınacaktır. Beher tonunun muhammen be 
18 lira 50 kuruştur. ilk teminatı 304 liradır. 22 Mayıs 936 da 1 
lan açık eksiltmesine kimse iştirak etmediğ-inden ihalesi l Ha:t• 
936 pazartesi günü saat 10 da yapılacaktır. 

Şartname ve evsafını görmek isteyenler hergün münakasaya 11 

rak edeceklerin yukarda yazılı gün ve saatte ilk teminat paruınll 
makbuzla Çorluda Kor satınalma komisyonuna müracaatları. 

7 -- Nakliyat: 
İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden: 

Kaıumpaşa ve Sirkeci Tuz ambarlarına bir sene içersinde f' 
cek ve ambarlardan sevkedilecek tuzların nakliyesi şartnaııı'' 
göre 8 6 936 da saat 14 te pazarlıkla ihale edileceğinden isteklilt 
göaterilerr günde Başmüdiriyette müteşekkil Komisyonda bulunfll' 

8-- Müteferrik: 
Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum İdaresifl 

Muhammen bedeli 6227 lira olan sekiz takım komple 1'1j'' 
14 7 936 salı günü saat 15,30da kapalı ııarf usuliyle Ankarad• 
binaaında satın alınacaktır. .

1
, 

Bu işe girmek isteyenlerin 467 ,OS liralık muvakkat teminat 1 

nunun tayin ettifi veıikaları ve tekliflerini aym gün saat 14,30' 
dar komisyon Reisli~ine vermeleri lazımdır. te> 

Şartnameler Ankarada Mal?eoıe Müdürlü2"ünde, Haydarpaşa 
lüm ve sevk Müdürlü~ünde isteyenlere parasız verilmektedir. 

b) 
İstanbul Ziraat Bankasmdan: 

Bankamı2a ait olup Tahmiz sokağındaki Emtea 
lunan kapı, ma&a, dolap va saire gibi ahşap eşya 29 
ma günü saat }3 te bilmüzayede satılacaktır. 

Almak isteyenlerin o rün ve saatte depoda bulunmaları 
nur. 
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MONAKASA GAZETESİ Say!• 3 

"Münakasa Gazetesi,, OirektörlgUUne 
Bili tir sokak N o. 17 

GALATA - IST ANBUL 

Gazetenize 
bedeli olan 

1 •••• 

ilmiftir. Çıkan sayıları 

aylık abone olmak isüyorum. 
kuruş bugün posta bavalesile 
aıagidaki adresime munta- ı 

geinderiniz. 
ismi 1 

Yol ve inşaat müteahhidlerine 

Granit Parke ve Bordür Taşı 
istenilen ebadda en uygu~ şeraitle senede 600,000 

verilebilir. Müracaat: G. Marmara Han N 4. Tel. 49210 

O.ENİZ POSTALARI (Okunaklı) \ ı 
Adres ·· 

1 
t------------------------------------------:ı- -~~~--~-----.~--~~~~----~~-------------" 

28- 5- 1936 

\lış Satış 

t~.- 6:&!, 
1:!.ö,50 126 
ıôi, 166, 
192, 196,-

l'!O, 84, 
~ ,!)(I 23,-
12, H'20, 
..!:..,- 2-'l, 
t!".2,50 84,-
84, 88,-
:?l, :!4, 
14, 16,-

29, -
29,-
24,-
16,-

33,-
89.-

~. 967,-
~ 24.'3,-

Açılııo; h.apanış 

627,2'> b~ 

0,794\l (), 7\113 
12,1.16 12,03 
10,0915 10,0664 
4,6006 4,6858 

84,51i'\ 84,:?AX>O 
2,4581$ 2,4525 
00,785 t\8,6263 
1,1760 1, 1728 

19,15f:ı0 19,1075 
4,2257 4,2150 
ll.8"2 ;.>,8060 
1,972.5 1,9664 
4,2:!57 4,21fi0 
4,2655 4,2fi50 

108,2744 107,0007 
:J.'>, 34,\115 
2,2716 

24,86&5 
2,7100 

24,92'75 
:3 0910 S,0834 

iKTiDARA 

---....-oalN 
ARUtı YOK EDER 

f ratelli SPERCO illDli 
Çinili Rıhtım ban 93-97 Galata 

Rıhtım Telefon: 44792 
Amsterdani - Kompani Royal 

Neerlandez da Navigasyon a 
vapör Anvers, Rotterdam, A
msterdam ve Hamburg için ya· 
kında hareket. 

ORESTE.S vapuru 
25 ili 30 Mayiı tahmil 

Nerlandez kompanyasının 
nehri vapurları limanlar için 
hususi •e seri seferler. 

BütGn limanlar için Neer
landez Kumpanyası ile anlaşıl
mak ıuretile b'ntnn dGnya li· 
........ lfhl 41 •• b ·lm• lt 1 

••• 

tolar verilir. 
lnlALAT SERViSi 

Amsterdamd•n beklenilen 
vapurlar. 

HERMES vapuru 30 Mayiaa dotnı 
Amsterdamdan yakmda hareket 
HERCULES vap. 20 Mayisa dotru 

lippon Yusen Kaisha 
JAPON VAPUR KUMPANYSI 
Yakohama, Kobe, Singapur, 

Colombo, SGveyif, Port·Said, 
Beyrut ve ı.tanbul limanları 
arbında dofru seferler: 

l 

Pire, Mar•ilya, Liverpool ve 
Glukov. 

(dofru ve aktarmuız) 

UMA vapuru 18 Mayii& dotru 
TOYOKA MARU 18 Hazi.#• ,, 
DAKAR MARU 18 Temmua ,, 

lblyan SeyMat IUIPllJISI 

Diinp seyahat tqlcil&b 
GMrtl Hya'Jıat 

Otellerde oda tutulması 
Deai& yolu biletleri 
ffaya yolu ,. 
Demiryolları ,, 
ı BaıaJlarıa •lıortuı 
ltaı,aa dem"° yollU1Dda 
yGm. 60 teuillt 

Galata llılmm lurhade Çi• 
· aili Rllatım hanıacla 93-87 N. 

ela FRATEU.I SPERCO 
aadimle C. 1. T. ye mira· 
c•at olunur. 

Galata, Merkez Rıhbm Han, Tel. 44870-7-8-9 

Beklenen vapurlar 
QUIRINAL - Sah 2-&~aat 

17 de Trieste, Venedik, Brin· 
dizi ve Pireden. 

BOLSENA- Pertembe 4-6-936 
saat 10 da Trieste, Pire iz.
mir, ve Seli n;kten. 

MERANO - Cumartesi 8·6-N8 
ıaat 8 de Cenova, Napoll ve 
Pireden. 

ALBANO- C~ lt"Ufi 
saat 7 ae Batum, Tram:o., 
Samsun, Vama, ve Burgu· 
dan. 

CELİO- Sah 9-6·9.'i6 ıaat 17 
de Trieste, Venedik, Brindizi, 
ft Pired-;n. 

CALDEA- Çartamba 10 6-936 
saat 10 da Trieste, Pire, Se
linik ve Kavaladan. 

AVANTINO- P ertem be 
l 1 -6-9.16 •aat 7 de Batum, 
K6•teace, Var11a ve Burraz
dan. 

FENlfİA- Peqembe 1 1-6-9.16 
aaat 7 de Tuna, Kaıtenee, 
Varna ve 8.,...daa. 

QUbdNAL- Salı 16-8-B ... t 
17 de Trieste, Venedik, Bria· 
dizi ve Pireden. 

lsEO- Peqem ... 18 6-9.16saat 
ela T.ırieste, V enedik, Bren

clisi Plre lanir ve Seluilden. 
CAMPIDOGLiO- Cumarteai 

2CMJ.9,.18 ıaat IOcla Cenova, 
Napoli, Pire ve Rodoıtan. 

BOi.SENA Cum•rtesi 20-S.:.36 
saat 7 de Batum, Tr.abzon, 
Samsun V anıa ve Burgaz· 
dan. 

CEUO- Salı 23-6-ea& saat 17 
de Trieate, V-eaedik, lhiadi· 
ıd ve P-aredea. 

ASIRIA- Çar .. •ba 24-8-936 
ıaat 10 da Tri..te, Veae4ik, 
Brluizi, Selıtmk Ye Kavala
dan. 

Hareket edecek vapurlar 
BOLSENA-Pertembe 4-6 saat 

17 de Bourgaı, V apıa, Kös
tence, Odesa, Batum, Trab· 
zon, Samsun, Varna ve Bour
gaza. 

QWRİNALE- Cuma 5·6 ıaat 
9 da Galata Rıhtımından : 
l!iı'e, Brindiıi, Veneclik Ye 
Trinltı)'e. 

MEMNA- Cumarteıi &6 nat 
17 ele ..B•ıu, V M'lla, Kös
~ IJ•ı;.. Qaa., Braila, 
Sııamia, a.tum, Kllte•ee, Var
aa ve Bursaza. 

ALBANÔ- Cumart11i &6-9a6 
ıaat 17 de Selanik Metelea, 
İzmir, Pire, Patru, 8rindizi, 
Venedik ve Trieateye. 

CALDEA - Çartamba J~a 
saat 17 de Burgu, Varna, 
K6stence, Sulina, Galu ve 
Brailaya. 

AVENTINO Pertembe 11-8·936 
saat 17 de Pire (Patru) Na• 
po)i, Manilya ve Geiaovaya. 

CELiO- Cuma 12·fMQ& •aat 9 
da Galata Rıhbaundan : Pire, 
Brindizi, Veaedik ve Triu
teye. 

FENiCIA- Pe,.embe 11-6-9.16 
na 17 de Kavala, Seluik, 
Volo, Pire, Patru, Santiko, 
Brindizi, Arrkona, Venedik ·ve 
Trie.teye. 

ISEO- Perteml>e 18-8·8 
saat 17 de Bourgu, Vanaa, 
K6ıtence, Novorosiık, Sabim, 
Trabzon, Samsua, Varna, ve 
Burıaza. 

QUIRINALE- C;11ma 18-6-IQ6 
.saat 9 da Galata Rlhbmından: 
Pire, Brindizi, Veneclik ve 
Triesleye. 

BOLSENA- Cumartesi 20 6-186 
aaat 17 de SelİllDİk, Midilli, 
luair. Pire, P•tra•, 8rilMIW, 
Veaeclik Ye Triqte1e. 
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Journal Quotidien des Adjudications 

NE PARAIT PAS LES DIMANCHES 

No. 57 VENDREDI 

A Nos lecteurs 
Nous informons nos lecteurs quc nous aLJons 

assun; la coliaboration d'un conselller fisc1J.l experi
mente) qui se met ô la disposition de nos Aboımes, fi 
titre yracleux, pour tortle consultation el question li
ligleuses fiscales. 

Consultalfons c!ımıııe jour sauf Samedi el Dimanclıe 
de u; d 17 lı. 

N. B.- Priere de se munir du "Coupon de Consultation,, 
publie plus loio . 
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~ 5 - Travaux d'Imprimerie - Reliure - Fouroitures de Bureau. 
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? 7 - Transport 
İ 8 - Oiveı-s. 
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A) Adjudications au Rabais 1900, caut. definitive 125 Ltqs. 
_..__.:::... ______ _,,;.___ Comm. d' Achat du Commanda-

- 1 _ nat d'lııtanbul a Findikli, lundi, 
1 6 936 ~ı. 11 h. 

1 

Comestible (Denree alimen
ı taire, Viande, Legume, Lait 

ete. 

Haricot vert 2700 k . 

Courge 2400 k. 
A acheter <Pu cours df"..s moiı 

de juin et juillet 1936 pour l'A
cademie de guerre. Caut. prov. 
41 Ltqs. Adj . de grc a grc. Com· 
mission d' Achat de I' Academie 
de Guerre a Yildiz. Samedi, 
30-5-936 a. 10 h. 

Via nde de boe-uf, 80, 700 kiloıı. 
Prix est. 16, 140 Ltqs. a raison 
de 20 Ptrs. le kilo. Caut. prov. 
1211 Ltqs. Adj. sous pli cachete. 
Commission des Achats Militair"s 
de Manissa, lundi, 15-6-931) a lSh. 

Viande de mouton 2000 k. 

Viande de boeuf k. 12,000. 
Le prix offert lora de l'adj. ayant 
ete jug(· eleve, on se contentera, 
pour le moment, d'acheter la 
quantite designee ci-haut. Prix 
est. 4,800, caut. prov. 720 Ltq9. 
Com. d'Achat du Commandanat 
d'lstanbul a Findikli, lundi, 1-6-936 
a 11 h. 30. 

Oeufs 80,000. Prix est. 900, 
caut. prov. 60,30Ltqs. Com. d'A
cbat du Corps d' Armee de Kon· 
ya. Vendredi, 12-6-936 a 10 h. 

-- 2 -

Machines, Moteurs, Acces· 
soires et Huiles pour 

Machine 

Com. d'Achat de l'Economat d'ls
tanbul a Tophane, lundi, 15-6-936 
a ıs h. .. - ·~ -

lnstallation et Matt'>riel 
Electriques 

lnstallation electrique de la 
ville de Havran. Les offres fai
tes lors de l'adj. sous pli cache
te du 20-5 936 n 'ayant pas ete 
jugees convenables, il a ete de
cide d'ouvrir une adjudication de 
gre a gre et aux memes condi
tions que dans l'adj. precedente. 
Municipalite de Havran, jeudi, 
18·6·936 a 17 h. (Voir "Munaka
sa Gazetesi,, N. 35 du 4 mai 936. 

-4-

Produits. Chimiques et 
Pharmaceutiques - lnstru
ments Sanitaires - F our

niture pour Hôpitaux 

Produits pharmaceutiques, 
d'un prix est. de 17.000 Ltqs . 
pour le Service Sanitaire de Hav· 
za. Caut. prov. 1275 Ltqs. Adj. 
sous pli cachete. Cahiers de char
ge gratuitement au Service de 
Uaison des Mines du Ministere 
de l'Economie, lstanbul, 4me Va
kouf Han, 3me Etage, ou a la 
Presidence de la Commission Sani
taire de Zonguldak ou aura lieu 
l'adjudication, jeudi, le 11-6-936. 

5 -

T ra v aux d' lmprimerie 

Reliure - Papete.rie 
F o~rniture do Bureau 

Papi~r buvard 50,000 feuilles. 

Papier raye, format "battal,, 
150 rames. 

Papier raye N. 2, 1rames 75. 
Adj. de gre iı ll"re. Caut. 7,50%. 
Commission d' Achat de la Di.rec
tion Generale des Monopoles, a 
Kabatach·. Vendredi 12-6-936 a 
14 h. 

-· 6 
---~---

Combustible, Charbons, 

Carburant. 

ADMINISTRATIO~ 
"POLIGLOT ,, 

Bureaux de traducti0 ' 

Ruı· Billur N. 17, Gıılll 

T elefone: 43097 
ı\dres,,c Tclt~graphı<ıııe 

latanbul - MON~ 
=--~~~~~--......./ 

29 Mai 

lc.ilos. Prix est. 18,50 Ltq• 
tonne. Caut. prov. 304 
L'adj. qui devait avoir lİ" 
22-5-936 a ete remise, faul• 
soumissionnaire au 1-6-936, 1 
a 10 h. Commission d' Acb•1 

C orps d' Armce de Tchbrloıl· 

:._ 7 -
ı- - -
1 Transport 

Transport de sel devant 
VCT, 4U COUrS d'une annee, 
entrepôts de sel a Kassiın 
et a Sirkedji, et devant eP 
expediees. Adj. de gre iı 
Commission de la Direction 
cipale des Monopoles d'lst• 
Le 8·6-936 a 14 h . 

-8-----
Divers 

Tiroir complet, 8 gro&I 
Prix est. 6227, caut. prov. 46'f 
Ltqs. Adj. sous pli cachete· 
ministration lienerale de l'E• 
tation des Chemins de 'Fer et 
Ports de l'Etat a Ankara. rA 
14-7-936 a 15 h. 30. Cahiet 
charge grat. a la DirectioP 
Materiel a Ankara, et a celi" 
Liv!a;sons et des Expeditio-' 
Haydar pacha. 

B) Adjudications 

Meubles en boiserie ( 
table, armoires ete .) aparte~ 
iı la Banque Agticole d'(ft,ıı 
et se trouvant dans son 
de la rue Tahmis, seront veP 
aux encheres publiques, ..,e
di, 29 5 936 a 13 h. s•ad 
au depôt susmentionc. 

İkramiye kuponu _, 
Bugün bu kuponu getire 

1 kurşun kalem vereceJİI' 

Adres: Aslan Kırtasiye M•f' 
zası Billar sokak Galat•· 

27 Mayi• 

İmtiyaz sahibi ve Yaıı 
Direktörü: İsmail Giril· ti. 

Le prix offert pour la fourniture 
annuelle de la viande de mou· 
ton a l'hôpital de Gumuche·Sou
you, ayant ete juge cleve, UDe 
adj. de gre a grc est QU\:ert pour 
l'achat de la quantite ci-lıaut, ne
cessaire actuellement. Prix est. 

Machine pour laver la vais
selle pour le Lycee Militaire de 
Kouleli. Prix elit. y compris le 
montage Ltqs . 3000. Caut. prov. 
Ltqs. 225. Adj. au nom et pour 
le compte de l'entrepreneur. Charbon tout-venant, 219,300 

Basıldığı yer: AR TUN 8_,. 10 
Galata Billur sokak filo• 


