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PlY ASA HABERLERİ 

a) Münakasalar: ~ 
9 

1 - Erzak, Zahire, Et ve Sebze. ~ 
2 - inşaat, Tamirat, Nafıa İşleri, Malzeme, Herita. i 

... 
3 Matbaa i,leri, Kırtasiye, Y azıbane Levazımı. ! 
4 İlaçlar·Klink ve İspençiyari alat·Haıslane leyazımı I 

~ 

5 Mahrukat. ~ r 
6 Müteferrik ; 

b) Müzayedeler. 

PİYASA HABERLERİ 
Çeltik ekiQli için yenı 

talimatname 

l' Zıraat Bakanlığı, pirinç yetiş· 
btılı:nesine elverişli mıntakalarımız 
lı Ulunduğu halde çeltik ekiminin 
I er Yerde icap eden fenni busus
~a dıkk~t edilmeden yapıldığı 
tortilmüş ve bakanlık pirin,.: alım 
;şı"tini ziraatin ihtiyaç ve şart
tıil.tıııı ve halkın sıhhati noktası· 
b' tetkik ederek bir talimatname 
l>~ıırlamıştır. Bu talimatname ile 
~''İnç ~iraatini ır.uhtelif suretlerle 
~erıleten tedbirler azahlmış oldu
k u gibi sulama işleri de düzene 
"0"ulmuştur. Bu yıl çeltik ekimi 
J'C • 
I nı talimatnameye göre yapı-
l<:aktır. 

liftik pıyasası sağlam 

, latanbul tiftik piyasası çok 
F•ilaın bir vuiyet arzetmektcdir. 
'~nsa . . l b ..,. ıçın ma mü ayasına de-
°'lrı l j,.· o unmalttadır. Son hafta 
"'"de S ı:la _ ovyet Rusya hesabına 

..ı Yukaek fiatlarla 460 balya ka-
"•r -b (;'ia l ftlu ayaatta bulunulmuştur. 
tu : arda ıon hafta içinde 1-2 ku
Pi ş uk yükseklik' kaydedilmiştir. 
ı/d•sa isteklidir. Son fiatlar şun-

t ır: 

ltr~;lak 95 · 100 kuruş, iyi mal· 
Ya2-} ·94 kuruş; orta 90-92 kuruş, 

B 
1 ;.s kuruş; sarı 78 kuruştur. 

~ er •nden bildirdi~inc göre 
tansa ·ı ıs ' 

den i 1 e SovyetRusya Türkiye· 
"1ıt. azla miktarda tiftik almakta· 

-

Pamuk fiatlerin 30 para 

yükseliş vardır 

Ege mıntakası pamuk piyasa~• 

son hafta içinde hararetlenmiş ve 

fiatlarda kilo başına 30 pa
ra yükseklik kaydedilmiştir. Bu-

na, ihracatçılardan fazla bağ'lan

tıları olması ve bunu gören satı· 

cıların satışta nazlı davranmala· 
rının sebep olduğu kaydedilmek· 

tedir. Son fiat durumu prese bi
rinci 40-40,25 kuruştur. 

Mersin mıntakasında son hafta 
içinde baı:1 pamuk cinsleri fiatla
rında yükıeklik ve bazılarında 

düşüklük kaydedilmiştir. Bu te· 
mevvücün yükselen cinsler karşı 

fazla. diterlerine karşı ise nok
san talep olmasından ileri geldiği 

bildirilmektedir. Mıntakanın son 

fiat durumu kilo ve kuruş hesa

biyle şöyledir : 

Adana borsasında Kapı malı 

36-36,125; Parlak 33·34,5; Temiz 
30 32,Stur. 

Mersin boraasında: 

42, Ekspres 41; iane 
malı 36,5. 

Klevlant 

40; Kapı 

Nevyork borsasında son hafta 
içinde pamuk fiatlarında 6-12 ve 

Liverpulde ise 2 punto tereffü 
kaydedilmiştir. Havaların gidişi 

hakkında gelen haberler müsait· 

tir. Texas ve Arkansns'da yağan 

yağmurlar garp bölgesi ürünü için 

iyi neticeler ümit ettirmektedir. · -

lıtanbul yapağı piyasası istek
li sayıl•aktadır. Yeni mahsul 
henüx esaslı olarak piyasaya arz
edilmemektedir. Son fiatlar: 

Trakya 68-69, Anadolu I. (in
ce) 60-61, Anadolu il. 58 ku
ruştur. 

Ege mıntakaıııı yapak piyasası 

müsait vaziyetini muhafaza et
mektedir. Fiatlar son hafta için
de umumiyetle yeniden yüksel· 
miştir. Alıcılar isteklidir. Piyasa 
ve fiat durumu sağbmdır. Son 
fiatlar: 

Yerli kıvırcık 72-74; yerli 64, 
Anadolu 60 kuruştur. 

Mersin mıntakasında yün ve 
yapak üzerine hararetli işler ol
maktadır. Fiatlnr geçen haftaya 
na:>:aran kilo başına 3-5 kuruş· bir 
yükseklik gösl ermiştir. Mıntaka

nın muhtelif yerlerindeki son fiat 
durumu şu sur~tledir: 

Mersinde yapak 57,5-60, Kon
yada yapak 46; Konyada Güz 
yünü 64,253; Neuşehirde yapak 
50-51. Akşchirde yapak 52 ku· 
ruştur. 

Dış piyasalarda: Londra yün 
mü-ıayedesi 5 mayısta açılmış ve 
15 mayısta kapanmıştır. Müzaye· 
deye arzolunan yün miktarmm 
muhtelif cinste 10 bin balya ol· 
duğu bildirilmektedir. 

Yapağı tacirleri toplandılar 

İhracat için de bir proje 

yapıldı 

Yapa~ı ihracat tacirleri dün 
sabah saat 11 de ticaret odasında 
bir toplantı yapmışlardır. Top· 
lantıda her tüccar yapağılarımızın 
istandariı;e edilmesi için ne gibi 
yollardan yürümek lazım geldiği 
etrafında mütalaıı.sın' söylemiş ve 
çok uzun geçen bir konuşmaya 
rağmen bir ka ar ittihaz edilme· 
miştir. Bunun için yapağı tüccar· 
ları gelecek aya bir daha toplcl· 
nacaktır. 

İstanbul yollarında yapılan 
tetkikat 

İstanbul yoHanm tetkik etme
ğe memur Nafıa Vekaletin Teftiş 
heyeti reisi Şe{iğin başka o lığın· 

1
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dalı::i heyet evvelki gün Silivri 
yolla:nm, dün de öğleden evci. 
Dafyenice, ög-leden sonra da Bi· 
yükdere yolunu tetkilc.

0 

etmiştir. 

lstanbul Nafıa müdüru Nuri ile 
mühendislerden 1 Mihran ve Ab
durrahman Nacinin mühendisle
rinden üç zat ta heyetle beraber 
gitmektedir. Tetkik heyeti yol
larda gördükleri vaziyet hakkın
da tam bir ketumiyet muhafaza 
etmektedir. 

Kredi ile ev inşası ıçan 
Emlak Bankası tetkik 

yaptırıyor 

Emlak Bankasının uzun vadeli 
kredilerle ev yaptırmak isteye
celderc tediyattn bulunacağı ev
velce yazılmıştı. Bankanın bu iş 
için getirttiği mutahassıs lzmirde 
ve şehrimizde tetkiklerini bitir· 
dıkten sonra Samsuna gitmiştir. 
Mutahasıs hazırlayacağı raporu 
İktisat vekaletine verdikten sonra 
bu hususta bi:- proje hazırlanarak 
kanun haline konması için Ka· 
mutaya gönderilecektir. 

İcra dairelerinde sene sonu 

935 mali yılının sonu dolayı

sile icra hesaplarının 936 yılına 

devri yapılacağından önümüzdek.i 
Cumartesi ve pazartesi ve salı 
günleri şehrimiz icra daireleri 
muhasebesince tahsilat ve tedi· 
yat yapılmıyacaktır. İhtiyati ha
cizler gibi acele işler müstesna 
olmak üzere o günlerde icra ve 
iflas dairelcrile icra muhasebesine 
iş sahipleri kabul edilmiyccekler
dir. 

Rıhtımda gemilerin yanaşa· 
cağı yer 

Hariçten 1imanımo:a gelen ge· 
miler, muhtelif yerlere yana~
maktadırlar. Limanda manevra• 
yapmak mecburiyetinde bulunan 
yakın sahil vapurlarının manev· 
ralarını güçleştiren bu vaziyetin 
onune geçmek üzere Li
man İdaresi hariçten gelecek. 
gemilerin muayyen bir yere ya
naşmaları hakkında bir şekil dü
şünmüş ve bu hususta bir proje 
hazırlamıştır. 



Saıf a 2 M0NAKASA GAZETESi 

.... 
a) MONAKASALAR 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze·: 
Ankara Levazım Amirliği Sabnalma komisyonundan: 
1- Ankara ganıizonandaki askeri mektepler ile aıkeri ha1taba· 

neler ihtiyacına sarfedilmek üzere 72000 kilo ılt 12-6-936 tarihine 
mllıadıf Cuma gtini uat oabeşte kapab zarfla ekailtmeye konulmuş· 
tar. 

2- M8nakuası: Ankara levazam amirlifi ıatınalma lcomiıyonunda 
yapılacaktır. Şartnamesi komiıyonumuzda her fÜD p&rHlZ fÖriilür. 

3- Stıdln tutarı 12600 lira olup temiaatı muvakkateıi 945 
liradır. Münakasaya gireceklerin teminatı muvakbte makbuzları 
ile teklif mektuplarını ihalenin yapılacatı belli gün ve saatten en az 
bir aaat evel komi.yona vermiş bulunacaklardır. 

4- lıteldilerin kanuaun 2. 3. 6ncü maddeterinde ietenilen veıaik
le beraber komiayonumuza müracaatlara. 

• • • 
1- Ankara garnizoaunclaki 

ukeri ha•tahaneleri ile askeri 
aektepler ihtiyacıaa sarfedilmek 
here 47000 kilo yoturt 11-6-736 
tarihine müsadif perşembe ginl 
ıaat onbeşte kapalı zarfla müaa
bsaya konulmuştur. 

2- MünakasHı Aakara leva
zua amirliti aabn alma komisyo· 
nanda yapılacaktır. Şartnamui 
komiıyonumuzdan her gün parasız 
görillür. 

3 Y oturdun tutarı 8225 lira 
olup teminata muvakkatesi 616 
lira 87 kunııtur. Mlnakaaaya gi
receklerin teminatı muvaklı:ate 
•nbuzları ile teklif mektupları· 
aı ihaleaia yapılacafı belli ;Ga 

ve ıaattea en u bir aaat evel 
komiıyona vermiş bulunacaklar
dır. 

4- fateklileria ._ 2 3 11;anunun .. -
incü maddelerinde istenilen veai
kalarla birlikte komisyona m6-
racaatları. 

Çocuk Esirgeme 
Kurumundan: 

Günde asrari 60, azaıpi 100 
kilo alınmak üzere ıit evimizin 
bir ıenelik ıüt ihtiyacı münalca
kua:ra konulmllflur. Kati ihale 
5 Haziran 936 Cuma günü saat 
15 de Genel Merkezde yapıla
caktır. istekli olanların şartname
sini ıöraek bere Muhasebeye 
mlracaatları ilin olunur. 

2 - ln'81t. Tamirat· Nafıa işleri • Malzeme • Harita 
Beyşehir Belediyesinden : 

1 - Beyoebir kasabaıma akıtılicalc olan borulanyla bır kısım 
hafriyatı haZlrlanaa çem çem suyuna ait menba menap depolan U.. 
p11 ve borular ferşiyyabyla sair iapata ıoa defa defiştirilen şart· 
naae ve projesi mucibince 6358 lira 77 kurut muhammen bedelle 
konulan açık ekailtmeye müddeti olan oa rün içinde talip · çıkmadı· 
tından pazarlık ıuretile talibine verilmek &zere bir ay daha uzatal
mıştır. 

2 - ihale 22-6·936 ci Pazartesi g&nl ıaat 14 de yapılacak tar. 
3 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına ve bu gibi iş· 

lerde bulunduklarına dair muteber ehliyet veıikuı göatereceklerdir. 
4 - Proje, şartname ve karar li6k6mleri•i anlamak isteyenle• 

Benehir belediyesine müracaatları. 

3-- Matbaa işleri-Kırtasiye-Yazıhane Levazımı. 
Askeri FabrikalarTicaret Kaleminden: 

Nlmuae No. 
55 000 Adet 14 Kiloluk Av barutu Etiketi 83 
40 .()()() ,, 1 4 " " ,, 99 

SOO 000 ,, firma pulu 89 
Yukarıdaki yazıla üç etiket küçük Yozrat barut fabrikaaı ihtiyacı 

için tabettirilecektir. NOmuneleri görmek ve şeraiti Öfren•ek iste
yenler her fil• ticaret kalemine baş vurabilirler. 

inhisarlar Umum müdtlrliiğGnden: 
Şartname ve nilmuneleri mucibince 52 kalem kırtasiye pazarlıkla 

•bn ahaacalcbr. Vermek iıteyealerin prtname ve elimuneleri gör· 
• ...- lzere her rtn ve p.zarhk için de &6·936 pazarteai pal saat 

14 te -,izde 7 .5 r&venme paralarile birlikte Kabataft4 Levazım ve 
llahafaat Şubesindeki Ahm Komilyonuaa müracaatleri. 

4- tlaçlar Klinik ve ispençiyari alet 
DPlet ~ ve Limanlan itle Umum 

ldareaiaden: 
Muhammen bedel 53,361 liq olan muhtelif ilaç ve tıbbi malaeme 

25 Haziran 936 Perıembe flnü saat 15,30 da Ankara'da idare 
•mda kapalı zarf asulii ile satın abnacaktar. 

Bu ite girmek isteyenlerin 3918,35 lirahk muvakkat te•inat 
kanunu tayin ettiti vesikalan ve tekliflerini ayni ,an ı•at 14 
kadar Komi11on Rei•litiae vermeleri lizımdır. 

Şartnameler beheri 265 kurut aukabilinde Ankara ve Hay 
veznelerinde sablmalctac:hr. 

. 5 - Mahrukat : 
Darünafaka Direkt&rlliğlnden: 

Mektebin bir senelik ihtiyaCI olan odun, mangal kömürü ve 
leyi vermek iateyenlerin odun ve Kriple için yüzer, manpl k .. 
için de on lira teminat akçesile birlikte 4 Haziran 936 Per 
pnü ıaat on beşte Nuroamaniyede Türk Okutma Kurumuna 
leri. 

6-- Mnteferrik : 
DeYlet DemiryoUarı ve Limanları İşletme 

Umum Müdlirlllğ&nden : 
Muhammen bedellerile miktar ve vuıfları aıafıda yazılı 2 

malzeme ve eşya için açılan eksiltmede alınan teldıfler haddi la 
kında bulunmadıtından eksiltme 10 gün uzatılmışbr. 2nci açık ek 
me 1 6 36 Pazarteai günü saat lOda Haydarpqada gar biaaıı 
!indeki linci işletme Komiayonunda yapılacaktır. Bu ite girmek i 
yealerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ıle kanunun tayia e 
vesikalarla birlikte eksiltme pnü saatine kadar Komiayona 
caatları lbımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan paraaız olarak verilmek 
1 - 70 adet karpit lambuı, 4900 adet karpıt lamba11 me 

14, 21 ve 28 litrelik, muhammen bedeli 263 lira 66 kurut ve ma 
kat temiaatı 1980 kuruıtur. 

2 - 105 adet kalın ve adi havlu, 50 adet sofra örtld, 200 
peçete, muhammen bedeli 225 lira ve auvakkat te•inata 1690 k 
tur. 

Milli M&dafaa Vekaleti 
Satmalma Komisyonundan: 

500 taae yatarı ile birlikte 
butu marpucu bqlafı müteahhit 
nam ve heaabına açak ekliltme 
uıalO ile alınacaktır. Hepainin 
tutarı 830 liradır. Evaaf ve ıart
name komiayonumuzdan almacak 
ve nümune ıöriilecektir. ihalesi; 
13·6·936 Cumartesi glnü saat 11 
dedir. ilk teminatı: 62 lıra 25 
kuruiblr. Ekailtmeye girecekler
den ilgili olanlar 2490 sayılı ka-

nunun 2,3 cii aaddelennde i 
nen belplerle bil'likte ihale 
ve vaktiade M. M. V. Sa 
komisyenuna gelainler. -

Liseler Alım Sabin 
komill)'onundan: 

latanbulda buluaan yatdı 
larıa ekmek ilinındaki ilk 
nat paraaının 3877 ,SO kurut 
datu tashihen ilin ol•nur. 

b) M0ZAYEDELE 
Belediye sular idaresinden: 

Fiat Marka Otomobil 509 Modeli 4 ıilindirli 1 adet 
Ford Kamyonet 931 • 4 • 1 ,, 
Delihey Kamyonet •Hurda,, 1 ,, 
Fiat ., 1 • 
1- Yukarıda tafıilitı verilen otomobil, kamJonlar apk 

ile satıhta çıkanlm•ıtır. 
2- istekliler 1ah1 ıartaamelliai 

Levazım aerviainden paraıız olarak al 
3- Acık arttırma 8 Hazirao 936 

nin Feriköy fabrikuıncla yapılacakbr. 

in T .. kaim Merke 
. i'rlv. 

eıi tini ıaat 15de 

İstanbul Giimr&lderi sabf itleri MtlchirllilDden: 
M. K. N. Afırhfı Deteri Efyaaua Cinai 

507 
3495 
2022 

K. G. L. K. 
24.500 61.25 
4.690 225.12 

114.00 129.88 

' 

G&m&ı yaldızlı bilakaot. 
ipek boyun atkılı. 
Konsol ve bnape. 



MÜNAKASA GAZETESİ 

Karilerimize Zaruri bir tavzih 

~Q&~ıı sayın abonelerimizden son nüshalarımızda bilhassa 
akasa ilanlarının azlığından şikayet etmektedirler. 

ld ~Unakasa ilanlarmın gazetemizde az veya çokluğunun 
11ktidarımızda bir keyfiyet olmadığını yüksek okuyucu

~·~ ~akdir buyururlar .. Her sene mali s~neM son~nda bu 
~ . ılanlar büdce dolayısle azalır ve yenı budcenın tas· 

111 tııüteakib yeniden canlanır, ve o vakit mütevazı ga
t bllıiı ihtiyaca göre. geçenlerde olduğu gibi, günde 6,8 

tiki daha fazla sahifalarda çıkacaktır. 
Bıı Vesile ile sayın abonelerimize şu kısa izahatı sun• 
tat "d ı· d k •aı e ı bul u : 
1
• Tekemmül etmekte olan teşkilatımız sayesinde de

~hlnız Ankara ve İstanbuldan, hatta bütün vilayetler· 
· tedarik etmekte olduğumuz münakasalart muntazaman 
ı, etnıekteyiz, ve hiç bir ilanın gazetemizde çıkmamasına 
'll):ı 'l a yoktur. . 

t::- G:ızetemiz bütün ilanları ancak bir kerre dercet
• 

1 
kendine ş~ar ittihaz etmiştir. Maksatımız yarın kari

i bGş yere yormamak ve fuzuli sahifa durdurmamaktır. 
J\atilerimize daimi bir kolaylık olmak üzere koleksi 

t 
11
1lluzu emirleride amade bulundurduğumuzu arz ve ga

kt·ltıiıde hiç bir ilanın sehven bile olsun dercedilmemsine 
~an olmadığına karilerimizin sureti kat'iyede emin olma· 

1111 t ekrar eyleriz. 

1.550 
10.00 
15.780 

0.520 

55.80 ipekli yiinlü Örme etek ve ceket. 
54.05 Selleloit kablı ayna. 

138.87 ipekli pamuklu kurdela. 
5,5.60 Ham ipek ipliği. 

172.96 Selleloit sigara tabakası. 

yazılı eşyanın 10 6-936 G. saat 14 te satış müdürlü
~Çı~ artırmaları yapılacaktır. isteklilerin yüzde yedi buçuk pey 

Yatırarak makbuz ve sair evraklarile kanunen muayyen 
ıırlüğömüze gelmeleri ilan olunur. 

'~h· ısarlc&r Umum 
P.1ud·· 1-- w •• d crıı ur ugun en: 

t rıı~~k aid kullanılmış Stüde · 
35 ı: .a kapalı bir otomobil 
·~~t tıhine r<ıstlayan Salı 
~lır lO da pazarlıkla sa
tlt ·. isteklilerin Otomobili 

~rıh 'Çin Ciballde nakliyat 
~ ı:ıı:!! Ve pazarlık için de 
~~ı- 11 1\rı gün ve saate yüzde 
!~ ~11llıe paralariyle birllkte 
' ' Levazım ve Mübayaat 
l\n~~dürlüğündeki Alım 

lllısyonuna müracaat· 

İnhisarlar Umum 

Müdürlüğünden: 

250 adet eski büyük bidon 
5 6 936 Cuma günü saat llde 
pazarlıkla satılacaktır. isteklile
rin bidonlan görmek üzere her 
gün Paşabalıçe fabrikasına ve 
pazarlık için de tayin olunan gün 
ve saatte yi.ızde 5 teminat para· 
siyle birlikte Kabataşda Levazım 
ve mübayaat Şubesi Müdürlüğün· 
deki alım satım komisyonuna mü· 
racaatları. 

l 
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( Suite de la premiere page ) 

juges eleves lors de la premiere 

adjudication, une seconde a ete 
ouverte pour le 1-6-936, lundi, a 
10 h. Premiere Sectio11 d'Exploi
tation de I' Adın. Generale des 
Chemins de Fer de l'Etat a Hay· 
dar pacha. 

Chapiteaux de pipe d'exhala
tion de vapeur, lits compris, pie· 
ces 500. Prix est. 830, caut. prov. 
62,25 Ltqs. Adj. au nom et pour 
le compte de l'entrepreneur. 
Com. d' Achat du Mini stere de la 
Defeose Nationale a Ankara. Sa
medi, 13-6-936 a 11 h. 

B) Adjudications 
a la Surenchere 

Automobile marque Fiat, mo· 
dele 509, a 4 cylindres, une piece. 

Camionnette F ord, modele 931, 
a 4 cylindres, une piece. 

Camionnette Del ah ey ( dela
bree ), une piece. 

Camionnette Fiat {delabree) 
une pıcce. Mises en vente le 
8-6-936, lundi, a 15 h. a l'usine de 
Fcrikeuy de l'Adminiatration des 
Eaux de la Municipalite d'Istanbul. 
Cahier de charge grat. au Service 
du Materiel de l' Administration 
a Taxim. 

Bidons grands uses 250 pie
ces. Vente a la surer,chere de grc 
a gre it l.ıı. Com. des Ventes et 
Achats de la Direction Generale 
des Monopoles a Kabatache, le 
5-6-936, vendredi a 11 h. Ces bi
domı sont visibles chaqııe jour a 
l'usine de Pacha bahdje. 

Block·noleı a lisiere argentee 
k. 24,500, prix 61,25 Llqs. 

Cravates en soie k. 4,690, prix 
225,12 Ltqs. 

Consoles et canapes, k. 114, 
prix 129,88 Ltqs. 

Habits cCJnfectionnes k. 1,550, 
prix 55,80 Ltqs. 

Miroirs en plaque celluloide, 
k. 10, prix 54,05 Ltqs. 

Ruban en soie et coton, k. 
15,780, prix 138,87 Ltqs. 

Fil de ,oie ecrue, k. 0,520, 
prix 55,60 Ltqs. 

Cendriers en celluloi'de, k. 32, 
prix 172,96 Ltqs. Vcnte a la su
renchcre a la Direction des Ven· 
tes des Douanes d'lstan bul, le 
ıo-6-936 a 14 h. -

Une automobile usagec, mar· 
que Stüdebaker, appartenant iı 
l' Administration des Monopole• 
sera vendue a la surenchere de 
gre a gre par la Commission des 
Ventes et Achats de la Direction 
des Monopoles .iı. Kabatache, le 
mardi, 2 6·936 a 10 h. On peut 
voir l'autıo au Service des Trans
ports des Monopoies a Djibali. 

Sayfa 3 

f ratelli SPERCO 
Çinili Rıhtım han 93-97 Galata 

Rıhtım Telefon: 44792 
Amsterdam - Kompani Royal 

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

ORE.STE.S vapuru 
25 ila 30 Mayis tahmil 

Nerlandez kompanyasının 

nehri vapurları limanlar için 
hususi ve seri seferler. 

Bütün limanlar için Neer· 
landez Kumpanyaıı ile anlaşıl
mak suretile bütün dünya li
manları için doğru ~;onşimen
tolar verilir. 

İTHALAT SERVİSİ 
Amsterdamdan beklenilen 

vapurlar. 
HERMES vapuru 30 Mayisa doğru 
Amsterdamdan yakında hareket 

HERCULES vap. 20 Mayisa doğru 

Nippon Yusen Kaisha 
JAPON VAPUR KUMPANYSI 

Yakohama, Kobe, Singapur, 
Colombo, Süveyiş, Port-Said, 
Beyrut ve lstanbul limanları 
arasında doğru seferler: 

Pire, Marsilya. Liverpool ve 

Glaskov. 
(doğru ve aktarmasız) 

LIMA vapuru 18 fı1ayisa doğru 
TOYOKA MARU 18 Hazirana ,, 
DAKAR MARU 18 Temmu.ı.a ,, 

ıtalyan Seyahat Kumpanyası 

Dünya seyahat teşkilatı 
Götürü seyahat 

Otellerde oda tutulması 
Deniz yolu biletleri 
Ha,•a yolu " 
Demiryolları ,, 
Bagajların sigortası 

İtalyan demir yolJarında 
yüzde 50 tenzilat 

Galata Rıhtım üzerinde Çi • 
nili Rıhtım hanında 93-97 N. 
da FRATELLI SPERCO 
nezdinde C. l. T. ye müra -
caat olunur. 

ADEMİ İKTiDARA 

HORMOBİN 
İHTİY ARLIGI YOK EDER 

Tafsilat: Galata P. K. 12.55 

İmtiyaz sahibi ve Yazı işleri 
Direktörü: İsmail Girit. 

Basıldığı yer: AR TUN Baaımevi 
Galata Billur sokak No. 10 
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i A) Adju dications au Rabais. 1 
ı l - Comestible (Den.ree alimentaire, Viande, Leg ume, La it ete. 1 
İ 2 - Construction, Reparation, Travaux Publics, Cartographie ete : 
i 3 -- Travaux d'lmprimerie • Reliure - Fournitures de Bureau. : 
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A NOS LECTEURS -
Une explication qui s'impose 

l'lusicıırs de nos ahoımcs sr. plaiyn<'rıl rıtu' ces 
dcrnlen; jo1trs nnlamme11t /es aııis d'acljudinıtio11, ıııı
blics par notre journal soııf deverıu."i rares. 

ll esl <İ peine necessaire ele !<:ur fairc remarquer 
quc la frequence des adjwlfrations ne <h; pend pa.s de 
nous. Clıwıue anm;e, ti parı'il<· ı;ııoqm'. uers la frn J c 
l'arınfr financih'e la branc/ıe. d'actimf<; qui nous oc-
cupc lombe dans le marasmc. d pnur caLLM'. Tow; fes 
!Npariemenls de L'Rtal ayan! ,;pııisc; /es cn;diis mise 
ıi lf'ur disposition atfcndenl le unte clu lmd!Jel dn noLwel 
e.1·ac:'sc. IA· Kamu/ay a dt;jci frrminc' irs ılisnıssions ri 
ce sujet t>l le noıweau budgel ayanl dt; tltJiniliuement 
t=Labli. il rı 'y a pas de doute quc /es a.ffaires repn·n-
clronl bienlôt, et que le /ormal de notre journal ne 
:mffira pas, peııl-t;frc, <İact1Ceillir lous fes avis c/'a
cljmlication. l\'ous n '/ıesiternrıs µm; alors ri publier le 
«.vfılnakasa Gazetesi» en (j, 8 el mhıır plus dı~ prıyes, 

A) Adjuditatioos au Rabais 
-1-

Comestible (Denree alimen
taire, Viande, Legume, Lait 

ete. 

Lait pour les besoins annuels 
de la Crcche de l' Association de 
la Protection de l'Enfance (mini
mum 60, rrıaximum 100 k. par 
jour). L'ad. aura lieu au siC:·ge de 
cetle association le 5 6-93'5. ven· 
dredi, a 15 h. 

Lait 72.000 k. pour la garni
son, leıı ı!coles et 1 es hôpit:nıx 

militaires d' Ankara. Prix est. 
12600, caut. prov. 945 Ltqs. Adj. 
sous pli cachete. Com. d' Achat 
de l'f.conomat d' Ankara, vendre
di, 12-6-936 a ı5 h. 

Lait caille 47,000 k. pour la 
garnison, les ecoles et les hôpi
taux militaires d' Ankara. Prix est. 
8225, caut. prov. 616,87 Ltqs. 
Adj. sous pli cachete. Com. d'A
chat de l'Economat d' Ankara, 
ieudi, 11-6-936 a 15 h. 

- 2 

ADMINISTRA 'fi 
"POLIGLO'f' 

Bureaux de tr.ıdıı' 
- (•· 

Rıw Billur N. 1 •• 

Adresse Tcleı!r;ıpJı 

lstanb11l - MüNı\ 

ser chaque jour au Ser\"ic'
1 ••• 1 

mercial des Fabriques ıwı1 

F ourniture de bure.atl• 
tes. Adj. de gre a gre. C•11t. 
L'adj. aur.ı lieu le lundi.' 
a 14 h. a la Commissio" 
chats de la Direction de5 

poles a Kabatache, olı 0 

VOİr, chaque jour, !es cC~
et le cahier de charge. 

-4-

' - Produits. Chimique; 
Pharmaceutiques -

1 ments Sanitaires -
r niture pour Höpitı 

1 Produilı; pharmac:; 
1 medicaux d'uııc va\eur es 

de 53,367 Ltqs. Caut 
3918,35 Ltqs. Adj. soll~ 
chetc. Adm. Generale de 1 
tatioıı de.s Chemins de f e 
Ports de l'Etat a Ankarıı 
25-6 936 a 15 h. 30. cııb 
charge en venle au:< 
d' Ankara et de HaydarP' 
priıc de 265 Ptrs. 

-5 

- Combustible, Charb ' 

Car bur ant. -
comme noııs avons fail quand /es circonstanas /'orıl 
exl!fCeS. 

Construction- Reparation ı 
Travaux Publics,Mat(riel de 

1 
Construction Cartographi e 

---! 

Bois de chauff age, c 
de brasero, et charbo" Jt 
pour les besoi.ns ıı.nnuels 
phclinat de Daruclıefak11 ' 

pour le bois et le charb0~ 
a 100 Ltq!J. et pour le ce 
ordinaire 10 Ltqs. s•ad'ı 
l' Association Turque def 
gnement a Nourio111n:ı"1 

l\'ous lıoulons, tİ cette ntcaslon. relever /es poinfs 
suiuants: 

l) Gnice <İ no~ accuinlanct•s el not re oryunisalinn 
now; receuons el pzıblions non secılement toutes /es 
adjııdications d'Ankara r.l d'/Manbcıl, mais celles de 
tous les vilayets. Il n 'est pas possible que ıwus en 
manquons une. 

2) IL n'y a pas, pensons-ıwus, mlcwı inlenJt <i n;
peler <l plusieHrs reprises une a<(judication, comuu' 
en.font tl'autres; füen au conlrairc, ccci embarasse les 
lecteur.') et leuf' fail perdre. du lemps. A11ssi. <111ons
nom; atlopte comme prirıcipr. de ne pcıblier qu'unc 
serıle fois. les auıs d'm~iıufication. er qui esl braucoup 
plus pratıque. 

IVous tenons nnlr<' cnlleclion <İ la dispositinn ele 
11os al>onnes, pour tnrife rrcherc/ıe t;ııenluelle, <'l leur 
proc11rons fes anciens nıuuı·ros, sans majoratinn de 
prb:. · 

X ous rt; pcions ~ıuc ı~?s lccle11 rs /)l'WJenl absol u
menl ,:/re persuades <Jll lls troıweront dans <"<' jour
nal .tnute.<; /es adjm/icatioı!s. san.-; aucwıe nmission, 
mı .Jour le jour, el classees par ordrc <il: mnlifres 

Travaux d'adduction d·eau a 
Beychehir. Prix est. 6358,77 Ltqs. 
Faute de soumissionnaire lors de 
l'adj. publique, ces trav.ıux seront 
adjuges a un entrepreneur par 
voie d'adj. de gre a gre. Munici
palite de Beychehir, lundi, 22-6-936 
a 14 h. 

... - ') 

Travaux d'lmprimerie 

Reliure • Papeterie 
Fo~rniture de Bureau 

lmpression de 95,000 etiquet· 
leı pour poud~e de chasse de 1 4 
kilo, d'apres modele 83 et 99. 

lmpression de 500,000 timbres 
de firme (echantillon N. 89). 

Pour l'usine de poudres et ex
plosif• de l'usine de Kutchuk Yoz
gad. Pour renseignements s'adres· 

4-6-936, jeudi, a 15 h. 
-6-_ _./ 

Divers 

~f~ 
Lampe a acetylen• 7 l 
Bec pour lampe a '' 

de 14, 21 et 28 litre•~t· t 

4900. Prix e.st. 263.66, c• 
19,80 Ltqs. ,Jı 

Essuie-main, SZ"rosıe• 0 

pieces 105. 

Nappes picces 50. . el 
·eC 

Servi~ttt> de table. pı t/· 
ptO 

Prix est. 225, caut. ıı'/~ 
Ltqs. Les prix offertlf 
--------~·eıfle (Lire b suite en troi•1 


