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ller gün tekemmülüne çolıştığ1mız ıazetemizde bilcümle 

Yeni kanunlarımızı pek yakında günü gününe neşre başltı.· 
Yacağız. 
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l Piva_t, ı iül)e rıeri 

a) MOnakasalar : 

1 Erzak, Zahire, Et ve Sebze. 

2 inşaat - Tamirat - Nafıa l şleri-malzımrı-Harita. 

3 Saraciya ve teferruatı- Demir ve aksamı. 

4 Matbaa işleri - Kırtasiye-Yazıhane levazı mı. 

\ 
5 Mensucat, Elbise, Kundura Çamaşır ve saire. 

6 Nakliyat. 
7 M ütıferrik c 

c b) MOzayedeler : ~ ... ......,.__ ........... ~ -~__,..~ 
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PiYASA HABERLERi 

1\ ıı.ıat \ · ek~I 1 eti çivi fi at la
ı·ııı 1 ,., .. ;,,a knrns olarak 

teshit etti 

V 
A.Qkara 2 (A . 
ekil t' · A.) - lktisad 
S e tn«f en . 

on ıa ' 
~il 14 

75 
Olanlarda bazı çivi fiah· 

hu •ur' ti kuruşa yükaelmesi ve 
l. e e . . f .._delen çıvı iatlnrıada normal 
Qıij'lah çok fazla bir pahalılık 
•at Yek:~ ~dilmesi üzerine İkti-
0dllıt . eta ve iataabul Ticaret 
•e bu çı..,j fiatlarını tetkik etmiş 
~i'l'i f' ietkikat netice•inde bazı 
t ıatının 13 5 k eapiti . ı uruş olarak 
fiat, ih:~uvafık bulmuşlardır. Bu 
•orltıal ' ıayılnuyacak derecede 
edilen 13 olan bir fiattır. Teapit 
lara lebli~S kuruş Hat, alakadar-

, g olunmuştur. 

l llJtıll ı·t. t .. a U<'Nırlaı·rnm 
alacaklnr1 

1935 llaziranı d b . . :Yi Yutıı . n an erı lıpanya-
urta ıhra d' nı alın c e ıp te paraları· 

ı. ıyan yunı rt -uloke u a tuc:carlarıaıa 

C 
paralaranı . ..._ . . 

llnıhu · verıımesı içuı 
nyet M k 

etb.ir gelıaitti er e:ı Banka11na 
P r. 
aralarliiuıı 1 

den · baz- a nıa111.ınaaı yüıtün-
ihra~atla;ın~~'1~ta 'thraçatçılar1 

dıd elmişler, hatta 

bazılar1da yumurta ihracından vaz• 

geçmişlerdi. 

'l'füil.u limitetl ~irketi 
kn rn luyor. 

Yaprak tütün ihracatımızı ar· 
tırmak ve ecnebi memleketlere 
tütün .atmak; için kurulan tü
tün limited t'şirkeiine aid muka· 
vele iahi1arlar İdaresile İş ve Zi
raat Bankaları ara11nda imza edil· 

miştir. 
Şirket şimdiki halde 1,000.000 

lira nrmcaye ile kurulmaktadır. 
Yalnız yaprak tiitüa alım satı· 

mı ile mefgul olacak ol•a bu tir
ketin merkezi lat:anbulda olacak· 
~ır. Şirketin fen teşkilatına taam· 
mış eksperlerden alınacak, l;Un
lar müıtahsif mınt•kalar<la şJrket 
hesabına , tütün mübayaa edecek· 

lerdir. 
ıfütüıı limited şirkete kimin 

mitdür olacağı henüz malum de· 
fildir . fakat bu mhliama tütün 
işlerinde müteliaısis ve tütüncü
lütü iyi bilen tecrüt;eli birisinin 
tayin ellileceği aöyleumektedir. 

Yeni firket •ocak haıiran aytn
danitibaren faaliyete başhyac:aktır. 

A1)ton ihJ'a(ıatı artacak 
Afyon lohharı Müdürü Haınza 

Osman, Ankarada Ekonomi Ba· 
kanlığı ile temaslarına devam et
mektedir. 

Haber verildiğine gÖ1'e, Afyon
laramız1n ıahtı için bazı mühim 
kararlar verilme)ıtedir. Memleketi· 
nıizde çahşan ecnebi şirketlel'in 

kazancları karşılığı olarak af on 
ihracını temin eden kararnameden 
istifade edilerek bu aene harice 
daha fa:ı:la afyon ihrac edileceği 

ümid olunmaktadır. 

Diyarbekirtleu taze <loma-
te~ geldi 

Şimendiferlerimizin şark ve ce
nup bududla11mıza u:zamasnnn 
i kti1adi hayatımızdaki tesir ve 
faydaları görüJmeğe başlamışhr. 
Üç, dört gündenberi Diyarbekir· 
den şehrimize mühim miktarda 
taze domates gelmektedir. Henüz 
mevsimi olDJadığı halde i•tanbu
lwı böyle erken taze domates yr 
me1i trenlerimizin faydalarından 
küçücük bir nümuaedir. Soğ'uk-

hava tertibatını havi 1 . vagon ar 
getmloiği takdirde, menılek t' _ 

· · b. k e 
1 

mızın ır 6şeıinden diğe . h . rıae er 
mevaımde taze ve turfand :1 mey· 
va ve aebze nakletmek amk· 
hasıl olacaktır. anı 
Soğan ve Patates yiikse

liyor 

Son ıaman!arda bütün d 
dd 1 

. . d . gı • 
ma e erımız e hır ucuzl k ~ u go-
ze çarptığı halde yalnız aog· . an Te 
patate1 fıatları yükaelmekte devam. 
etmiştir. 

Buadan dört ay evvel kil 
5 6 k - ' d OSQ · . uruş uz:erın en •atılan 1r 

b .. 10 k so6an 
ugun uruşa kadar "k l 
. t' yu ıe -

mış ır. 

Buna birinci ıebep: ba yıl bil
hassa Almanya olmak üze . re ınub-
tebf memleketlere nıühinı 'k 
tarda ihraeat yapılmasıdır Ynılı • 
Al 

. · • nız 
manya menım bauaıd b _ an u 

gune kadar bir milyon til ~ 
•lmış bulunmaktadır. 0 

sogan 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .-..4'._ ..... 

•• a)MUNAKASA 
1 - Erzak, Zahire, Et ve Sebze · 

' 

• • 

İı-ıtaıı1ml l laı·ici Askeri 
Kıtaa.tmclmı : 

saat 16 da k . 
hd A omısyonda bulunma· 

ır. rpa " J Kırklareliade 20 ton aabua ve cuz l e yu afın hııogiai u· o ursa o ci .h 1 
440 ton arpa 440 ton yulaf kapalı tir. Diğ . na ı a e tdilecek-
:ı;arfla ihaleleri 19·5·936 aah günü ilan t her~ alınmıyacaktır. Sabu
~apılacaktır. Ekıiltnıe•e girm ... k k 

8 nıı1n edilen fiyatı bir kilo 30 
.T "' uruştur lk t . 

iıteyenler ihale günü teklif mek· Ar · emınatı 450 liradır. 
tuplarile kanuni belgelirinı' sab . panın tabının edilen bi k·ı . . un f ıatı Üt- b k k r ı o ıçın saat ona kadar komı'ayo T uçu uruştur. İlk te · _ n nah 1155 l mı 
vermeli ve saat 11 de ko · a f' iradır . Yulafın bir kilo 
da bulunmahdır. Arpa v~ııyolnf- ı~tı 3 kurut 30 aantimdir İlk te· 

kı'f k yu a mınl\tı 1089 li d Ş 
te ı me tublarını saat 15 k K ra ır. artnamelerı 
dar komisyon relalıtine e ~- ırklarelinde •Tümen aatınalma 
....-..--..----~~---- verıp komi•yonunda laer gün göreuilirler 

2 - inşaat -tamira~l;ğ~ ··_ -;-ıd~mit-----H~rlta~-- · 
Ankara Levazmı Aulı·ı·ı· v. ' Safın a}U • ) ' • Igt başkanbj'ına V4erilec:ektir, 
. ıa \..omıı-;yonumlan 3 - Ekıiltme İ:ımitte tüm bi-

24·4-936 da kapalı zarfla ekailt- naaındaki saba alma komisyonun· 
nıeye konan Gebzede • ı k da yapılacaktır. 
kı l d yapı aca 
da~ a~ın tas ikli projeleri ve kor- 4 - Tutarı 29293 lira 27 ku· 

. ııtenen nıütehaa1ısı gelme· ruştur. 
nıeaı dolayiaiyle ekailtmeain _ 5 Muvakkat teminatı 2250 
pılanıadığı cihetle 20 mayi• ~6 liradır. 
çarşamba aünü Hat onbeşte ka· 6 - İıt eklHer proje ve ,artna· 
pah zarfla ek11iltmesi yapılıu~aktır. meleriai komiayoııda gör~bilirJer. 
d~?. - Zarflar o gün saat on 1 - lıteklilP.rİa belli gün ve 
ortte makbuz karşıhğl koıııiıyoa aaatında kanunun isteditl belge

lerle komiıyond• bulunmaları. 

1 



Sayfa 2 

Sumer Rank Umumi 

:'\[üdiirliiğfrn.fleu : 

1 - latanbul Beykoz Deri ve 
Kundura fabrikaaı ıiliadir dairesi, 
revir ioşaatile deri ambarı tamir 
ratı vahidi fiat eaaa.ile ekailtmiye 
çıkarılmııbr. loıaaha muhammen 
bedeli 30.956 lira 60 kuruştur· 

2 - Bu ışe aid ekıiltme evrakı 
fUnlarcİır : 

A - Eksiltme şartaamesi 
B - Mukavele projeıi 
C Fenıti şartname ve zeyli 
D - Ölcü uı:ulleri 
E - Vahidi fiat ve L eşif hula · 

ıan 

F - Projeler termi• planı 
Talib olanlar bu evrakı 155 ku

ruş bedel mukabilinde Sümer 
Bank Ankara ve İıtanbul Şube
leri vuaelerinden satın alabilir
ler. 

3 - Ekıiltme 11 mayıı 936 
pazarteti günü ıaat lS te iıtan
bulda Galatada Bankalar cadde-

ıiade Sümer Bank ıubeaiade iera 
edilecektir. 

4 - Ekailtme kapalı zarf uıuli
le ol1tcakbr. 

5 - Talihlerin 2321 lira 70 ku
rUfluk muvakkat teminat verme
leri lazımdır. Ekıilto: iyc girecek
ler Hin edilen bina ceaametinde 
30.000 liralık bir tek bina yaptık
larına dair vesaik\i ekıiltme gü· 
nünden beş gün ev,,.~line kadar 
Ankarada Sümer Bank Umumi 
Müdürlügüne ibraz veya poıta 

ile gönderecekler ve atacaklar• 
ehliyet ve:sikaaını teklif mektu
blarma raptedeceklerdir. 

6 - Teklif mektubları yukarı

da yl'zıh gün ve saatten bir aaat 
evveline kadar Sümer Bank iı
tanbul Şubeıi Müdürlügüııe mak · 
buz mukabilinde tevdi edilmif 
bulunmalıdır. Posta ile göııderile
cek mektubların · ihale aaattinden 
bir saat evveliae kadar gelmiş ve 
zarfların kanuni şekilde kapatıl

mış bulunması şarttır. 

3 --- Saraciye ve teferruatı, Demir ve Aks1mı '. 

h~taulml heletliyesiıuh•n : 

Belediye temizlik i~leri aaraç 
atölye~i için 9S!> kilo ince, orta, 
kalın sabunlu kösele ile 255 kilo 
vaketa açık ekailtmeye konul
muştur. Koıelenin kiloıuna 220 
kurut vaketanın kilosuna 190 ku-

ruş fiat tahmin olunmuftur. Şart
nameaı l~vazım müdürlüğünde gö
rülir. Ekşiltmeye ğirmek isteyen
ler kanunun tayin ettiği vesika
larla 194 liralık muvakka~ temi
nat makbuz veya mektubiyle 13· 
S-936 çarşamba günü saat 15 te 
daimi encümende bulunmalıdırlar. 

4 - /1atbaa işleri - Kırtasiye - Yazihane Levazımı: 
İııhi~arla1· l Tnmm 

)ffüliirlüğümlen : 
Şart ame ve numeneai muci

bince 625 kilo muhtelif cins mat
baa mürekkebi pazarlıkla aatın 

alınacaktır. Vermek iıtiyenlerin 

nümune ve şartnamesini görmek 
üzere hergüa ve pazarlık için de 
21-5-936 perşembe günü aaat 14 
te % 7 ,5 güvenme paralarile bir
likte Kabataşta Levazım ve Mu
bayaat şubeıindeki Alım Komi
ıyonuna müracaatleri. 

5 - Mensucat ve giyinecek eşya ve camaşır: 

)filli )ludat'aa Yekaletı 

~atrnalma kombıyoııurnlan : 

1 - 1200 çift kundura kapalı 

zarfla ekıiltmeye konmuştur. 

2 Hepıinin biçilen ederi 6000 
liri' ve ilk inanç paruı 450 li · 
radır. 

6 - Nakliyat : 

lstanlml Bt>lediycsimlen : 

Şt hir dahilinde b .: z tevzi Ye 

11akıi işi tartlanaa ıöre ve bet 
aeae müddetle kapalı zarfla ek· 
ıiltmeye konulmufdur. Bir kilo 
buzun tevzi ve nakli için 75 aan · 
tim bedel tahmin olunmuıdur · 
Şarln ı. ıaeei lua:ıim müdürlGjiin
d~ ııörillür. Ekıiltme 21 may11 

. .. .. . . 

7 - Müteferrik : 

3 - ihalesi 18·5·936 pazarte•i 
günü ııaat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye l'ireceklerin 
2490 aayılı kanunun 2,3 üncü mad
delerinde yazılı bilgelcrile tem;aat 
ve teklif mekluplarını ihale saatin· 
da bir ıaat ev•el M. M. V. aatın 
alma komiıyonuna vermeleri 

936 perıembe günü aaat 16 da 
belediye daimi encümeninde ya· 
pılacaktır. Eluiltmeye girmek iı

teyenler kanunun tayin ettiği ve
ıik.alar ve 10797 lira 5 k .. ıuıluk 
muvakkat teminat makb11z veya 
mektubile teklif mektublarını ha
vi zarflarıaı yukarda yazılı l'Ünde 
aaat lS te kadar daimi encGmeae 
nrmelidirler. B (2) 

. . 

Halata!i4aray r ,isesi Direktörlüğümleıı : 
ilk El<1Utme ıuau 

(. inıi Fiatı Miktarı Bedeli teminat ve ıaati 

s Mayii 

17 dizine 81 60 lt·S-936 paaart••, 
pnü Hat lS,S tt 

Çatal 480 

17 81 60 -,, 
17 112 20 l~ 

n 
&te , 25 " 71 25 

10 .. 23 00 tto1 
25 82 50 ' " 

Katık 480 
Bıçak 660 
Çay katıtı 285 
Sehpa cam 230 
Tabak düz 330 

50 ,, 165 00 67 33 -ı 
60 .. 7200 b 1~ 

Tabak çukur 330 
Reçel tabağı 120 -

60 .. 138 ()() 
Çay fincanı 
maatabak 230 
Bardak ıos so 

" 
52 so 

Sürahi 60 30 tane 18 
897 65 --Galatasaray Liaui ihtiyacı için yukanda cinıi ve miktan ve ••' _ 

hammen fiatı ve ilk teminatı ve ekıiltmeye konacak rün ve saati ., •• -
zıh bulunan eşyanın fartn ameaine g<ire ekıiltmeai latanbul Klltlit 
Direktörlüğü binasında Liıeler .Muhuebeeiğinde toplanan Galataaar•f t 
Liıeai Sabnalme Komisyonunda yapılacaktır. il\ 

lııteklilerin şartnameyi görı:nek üzere Okul İcfareaine n eluiltaai• r a 
ye girmek iç:n de şartnamede yazılı veaaikle birlikte Komiıyona ıel- açı 
meleri. aiıı 1 

Galatasaray Lisesi Dir<•ktörliiğiiııden -.ı 

Fiatı Miktarı Bedeli ilk teminat lluiltme gl•• ~Qş\ 
L. K L. K . ve aaati dıa c 

lOOo meire 620 46 50 11/5;936 G f 
paaarteai a-üo• ~t• 

140 10 50 aaat 14,5 ta _,r1 

Cinsi 

Patiıka 62 

Hamam havluıu 140 100 tane 
-ıı, 

Hamam peşlemah 6S 100 ,. 65 4 87 SO ı Je, 
Yekun 825 61 87 50 11 i 

Galataaaray Liseıi ihtiyacı için yukarıda cinıi , miktarı, muhaaa· ltiiit 
men fiatı ve etminah ve ekıiltmiye konacak gün ve aaah yaıılt ttı\ir 
bulunan euaaın şartnamesine göre eluiltmeai lıtanbul Kültür Direk- t 
törlügü binasında Liseler Muhuebeciliğinde toplanan Galataaaraf · B 
Satıaalma Komisyonunda yapılacaktır . 

İılekkilerin şartnameyi görmek üzere Okul idaresine ve eluiltmit' 
~irmek için de şartnamede yazılı vesaikle l>iriikte Kemiıyon a ı-1· 
melerL 

hıt. Poı-;ta 'J'. T, Ba~mfüliirliiğiindPn 

iı: 

89 
it 

lt11ıt 
'ıii 

Beher direğin Muvakkat • l, 
Mıntakaaı Adedi muhammen bedeli teminat Mik . •iidiiı 

Lira Lira 'Oııuıa 

Gehze 300 4 90 ~d~ 
lzmit 3C3 4 90 tat t 

idaremiz ihtiyacı için 9 ve 10 metrelik 600 aded ke.taae telıral l.te 
direği acık ekıiltmiye konunmuştur. Ekıiltme 8·5-936 ta•ibine mu••' •e 
dif cuma günü saat 16 da Galatuarayda iıt. P. T. T. B•tmüdiirlllı•at...e 1 
Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. Her mıntaka için ayrı ayt' •· -. teklif kabul edilir. lıteklilerin ıartnameaini ırörmek ve munkkat ti' • 
minatlannı eluiltme gününden evvel yatırmak üzere hergün Bqm•· ~ 
dürlçik Yazı itleri Kalemine mür.acaatleri. , 

Ge<likı•aşada ı~tanhnl jaıuhu·m a 
Satıırnlma Ko111i~yo1ıuıulan : 

Jandarma dikim eri12de yapılacak fanila ve çorap itin knllanıllD~ 
üzere Betbin kilo yün fanila ve Altı bin kilo yün çorap ipliği l~ Ci, 
dört bin beşyüıı: kilo pamuk çorap ipliti kapalı zarf eluiltme.ine kol ~ "4fld~ 
muş n ıklltmeain 19 May11 936 günlemeç Salı giinii ıaat on beti' to.ıuı 
yapılmuı mukarrer bulunmuştur . Bunların taaarlanan beclellerile -\'11Jt., 
güvHmeleri atatıda yazılıdır. Hepsinin bir istekliye ilaaleai cai~ .. ~'tiıacte 
duğu gibi fanila Ye çorap yüz ipliklerinin bir ve pamuk çorap tp111• a.1q1,. 

nin bir ittekliye ihalesi dahi caizdir. Eksiltme Gedikpatada Janclar-' ' 37 li• 
Dikim EYİ binaıı içindeki komisyonumuzda y•pılaeakbr.Şart;kituh ~ t lt•...ı 
altı kurutbedel muk•bilinde KomiayondaD her gün aluaaMJir.l.tekUI_., l h 
iıt.yı:>ekleri kaleme aid iliı:güvenme mal aandıtı makbuzunu ••ya ~ il U\ 
teber banka kefllet mektubunq ve arttırma ve eluUtme kaaaauJI"' . llal 
ve tart kitıcbnda yazılı ıair belgeleride havi teklif mektublannı -~ ~ I 
ailtme k-unanda ve tart kltıcbnda yaaıh aair belreleride bui ~ '-sata. 
mektublaruaı eluiltme aaatindea bir ıaat enellad e kadar ko..ı.,-' ıa, 14341 
ela buluadurmaları. toı., la 
ilk güvenme Taaarlanan bedel Alınacak mikdar ta~•• 

Ura K. Ura K. Kilo G. ._ • ., 
900 00 12 000 00 sooo 00 Faalla yiiD iplitl ... t 
990 00 t3 000 00 6000 00 Çorap yGn ipDti lccı 
421 81 S 625 00 4SOO 00 Çorap pamak ipilti· 

2311 88 30 82S 00 
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MÜNAKAŞA GAZETESİ Sayfa 3 

Ankara Jandarma Genel Komutanlığı Satmahna 
Komisyoniinda.n 

:- İhale bedeli üzerinde tutarı (20 den, 25 000) lira araınnda 
t '1%ere d . 0 r.u yazıla dört ·t •fatı a alınacak metre mıkdarının en Ç ır; 
'e A.11ıbalajlJk kanniçe koıni11yo11ca 16 ·5-936 c11martesi gütü sıat 
ltopt · k\' · ih ıle e lile· r. •n '9'e ayrı ayrı kapılı urf uıuliyle ıste 11\DC 

:ı ffer çeşidin tahmin bedeli hbuına y.a.zılınış tüınüııüa ilk te· 875 liradır 
-. ~artoa11:1e komiıyondan parasız alınabilir. Ekıiltmeye r~r~ek 
ıe erıa 'l'- k kt bu ıçınde •d 1 ııı: temiııat aaadık: makbuzu "Veya Ban a me u . 
e ""~aklan teklif maktuplanın eksiltme vaktinden en geç bır 
~el k . 

_ Ö 0111tıyoııa vermiş olmalari. 
_ rnek : 23·ooo metreıi 18.5 kuruş 
- " so.ooo ,. 15 " 
-- .. 34 000 ıt 19,5 
t ·· 50.000 ,, 18 

stttlllnıl denı' z mak üzere hergün Başmüdürlük 
ın.-r:.~ı .. , Ü tl . 

"'1.ltl'ltiğünden Yazı İşleri kalemine m racaa erı. 

r •det · Milli Müdafaa Vekaleti 
açık t~ret şamandırasının Satıııalıua Komisyonundan : llİ.Q bed 

1
. llllJeye konmuştur. 

tQaU.atı e 
1 toıı lira 72 kuruş 1 _ 500 adet benzin güdf'Jri11i 

'"U•tu Qa"vakkate 75 lira müteahhit nam ve hesabına açık ~r T r. 'i 
-10 cuoı e"ı:ni ihale 9 - 5 eksiltmeye koamuıtur. • 
ritı fart •rtcıi saat 11 dir. Ta- 2 _ Hepisinin biçilen ed~rı 
~ere ı~•'Ol.e ve resmi a-ör- 2450 lira, ilk inanç parası 183 hra 
'4tigaı et ~re Şubesine ve bu 75lkuruştur. _ _ 
•oıtaı•t tılderine dair veaaik 3 - İhalesi 15.S.936 cuma guau 
! l'evqf'-lektub veya makbaz· sa&t 11 dadir. . 
b liı 

1 
• 'Ol.ezkurda Galatıtda 4 _ Şartname•İni g~rmek ı~-

ı ·- erınde O · T' t - k ltmeye gı ırıuiiiode _ enız ıcare tiyenlerin her gun e sı • 
tlıiir llluteşekkil komiı- receklerin 2490 sııyıh kanunun 2t 

aca•tı ·ı- 'l b l t •rı ı an olunur. 3 üncü maddelerinde iatenı en e • 
. Po~ta 'r 'I' 1) .. ae)eTile M. M. v. satın alma ko-d .. 1.. · . ~a~mu- .. 

1 Ul' llğü.ncl . miıyonuna varma arı. . en . 
•1:9 i~~·•Yonlerı'Ol.ız ... in ah- Deniz Levazım Ratınalma 

..;•leın h " -
çılt ek.ittnı· lllu telif malze- Komiıoıyonnndan : 
tQae 8-s.936'Ye konulmuştur. Ü -b h · Komutan· 

- ta 'h Marmara HU a n . r-üııij ••at l'i İne musadif lı ı Satınalına Komiıyonu~dan . 
- i.tanbuı IS te Galatasa- ğ Oe6iz fabrikaları ve atolyele-
Udiirliiğij A. Posta, Telgraf . ta muktazi malze· 
nu d 1ı.... S t K rine ve ınşaa 

il a ... , a ım o- l kla satın ahnac;ıktır. ~deli 6Y9a8P•~acaktır. Muham · me pazar 1 

( 936 mayıs sonuna kadar her sa-•t t . ıra 99 kuruş mu· t 11 
eı:tııı:ı t ' J perşembe günleri saa . 

•teldilerj: s2 lira 42 kuruş- dl ve 15 e kadar isteklilerin lsmıt-
Ve t•rtııameıini gör- en d Satıaalma 

'Ol.U'9'akk t te Tersanekapısıa a. 
e aiia~ a teminatlarını Kom'ısyoauaa müracaatlerı . 

\inden evvel yatır-
'• ·~·~· .. t -·~.... ~ .......... ~ .......... ~·~ 

·--·~•41-•e.·~•49'•49>• ... ·~·~· 

~ÜZAYEDE~ 
CiQa· 

Ankara Valiliğinden . 
Muhamoıea kıymeti Lira K. 

odeU \. Mikdarı 500 00 
QI oır •det 1 adet 

"kah otonıobil • 
ltarda "binde talıp zuhur et· 
itıd Y•zslı otomobile 24 Niıan 93~ tarı rfıoda pazarhkla sa-

ı e7L 25.4.936 tarihinden itibaren bır ayd' aa edilecektir lıtekli • 
'· uıaı ı, d • • te ıye · 

7 l' e e eh nakten ve peşuı~D d ft rdarhkta müteıekk il 
•~ '~• SO kuruş diposito makbuzıle e e 
"''lbıay 00una miiracaatları. 

huı Levazım Amfrliği 
alına. K.omisyonundan: 
~ Maltepeainde piyade atıf 
1~ -~'9'cut 2180 çift köhae 
1. b kohne çuval, 307 demir 
.. ' •kır karavana, kazan, 
Y°9'e ... k 

are i eenı'an Oll bir 
etya 6 • 

... t 15 dnıa.r• 936 çuşamba 
ko11:1· e ophaııede satı· 

•lttı H•Yonunda pazarlıkla 
r. epılnhı tah'Diıı be· 

r 359 lira iki kuruıtur. 
de 

1 teminatı 54 liradı.r. Eşyal~r 
~~:lda görülebilir. Iıteklil.erııt 
belli ıaatte Tophanede komııyo· 
na gelmeleri. 

İkramiye kuponu 

Bu kupoııu getirene 2 kurıun 

kalem vereceJiz . 

Adres:Aslan Kırtasiye Mağazası 

Billur Sokak Galata. - 5 Mayis 

= 

ADRES TEBDlı.i 
Sirkecide EbüHuud caddesinde 1·3 numaralı KARYOLA ve MA

DENi EŞYA F ABRIKAMI tevsi an Salknnsöğüd Demirkapı cadde· 
sinde 7 numa1'ah yeni binaya (eski Fort garajı) nakledildiğini de· 
ğerli müşterilerime arzeylerim. 

Karyola ve Madeni Eşya Fab. 
sahibi Halil Sezer 

Sirkeci - Salkımsöğüd Demirkapu caddesi No. 7 
Telefon : 21632 - Telgraf: KARYOLA, İstanbul -----(Suite de la premiere page) 

307 lits en fer, dcs chaudrons et finitive : 54 Ltqs. Vente de gre a 
d'autres ustensiles en cuivre, ~e gre a la Commission d'Achat de 
trouvant a l'Ecole de ti r de Mal- Tophane. Mercredi 6-5-96 a 15 h . 
tepe. Prix est. 359 Ltqs. C a uL de-

- fen ne uygun olmıyan 
bir ele~trit tesisatı 

Cereyan kaçırır 
VE 

s rtiyatı çol)a l tır 

ELEKT iK 

BiR DEF YAPILIR 

iyisini yaptırmak men/ aatiniz 
icabıdır 

SATIE 
en mükemmel tesisatı 

12 AY VADE iLE YAPAR 

SAT i E 
şubelerine müracaat kafidir. 

----------------------------.................. __ __ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

C KARİLERIMlZE P~K MÜHİM BiR KOLAYLIK : ) 

, Vergi işlerinizin halli için mutahassıs bir mü§avir : 
arkadaşımızı daima emirlerinize amada bulundur- , 

C maktayız. ) 
c ' , 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

imtiyaz sahibi ve Ya:ıılşleli Direktörü : lımail Girit 
Baaddığı =• yer E. Daküa, Galata, Perçemli Sokak, No. 3 



• • ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS Ptrs 450 MUNAKASA 
6 .. 850 

AN 1600 GAZETESi 
Le No. 7 ,5 Ptrs. JOlJRNRL QlJOTIDIEN DES RDJUDICRTfONS 

Pour la Publiclte s'a

druser a I' Administration 

- ·--
NE PARAIT PAS LES DIMANCHES 

- --= 
No. 36 MARDI 

A NO§ LECTEUHS 
Nous ı:;ommes heureux ci'annoncer a nos lecteurs 

que nous commenc8rons prochainement a publier toutes 

les nouvelles lois, aussitôt apres leur promulgation. 

SOMMAIRE : 
A) Adjudications au Rabais. 

1 -- Comestible (Denree alimeniaire, Viande, Legume, Lait ete. 

2 - Construction, Reparation, T ravaux Publics, Cartographie ete. ! 
3 - Sellerie • Harnacherie et accessoires. 
4 - Travaux d'lmprimerie - Reliure - Fournitures de Bureau. 
5 - Habillement - Lingerie - Chaussures efe. 

6 - Transport. 
7 - Diven .. 

B) Adjudications a la Surenchere. 

-1 -

Comeatıble (Denr6a anman· 
taire, Vlande, L6gume, Lalt 

ete, 

Savon 20 tonnea, prix est. 30 
Ptrs le kilo. 

Orge 440 toones, prix est. 3,50 
Ptrs. le kilo. 

Avoine 440 toones, prix est. 3,30 

Ptrs. le kilo. 
Caut. prov. respectivement 450, 

1155 et 1089 Ltqs. Adj. sous pli 
cachete. lntendanee militaire de 
Kirklareli. Mardi, 19-5-36. 

-2-

Constru ctlon- Rtiparatlon 
Travaux Publics, Mattiriel 
da Const. Cartograpble ete. 

Conatruction de la 1alle de 
cylindra~e, du pavillon des ma• 
lades et reparation du depôt des 
cuirs de la Fabrique de Chaussu· 
res de Beykoz. Prix est. 30956,60 
Caut. prov. 2321,70 Ltqs. Docu· 
ments requis aux guichets de la 
Sümer Bank d' Ankara et de la 
filialc d'lstanbul au prix de 155 
Ptrs. Direction Generale de la 
Sümer Bank. 

L'adjudication aura lieu a la fi
liale d'lstanbul de la Sümer Bank, 
Bankalar Caddessi, Galata, le 11 
mai 1936 a 15 h. 

Conatruction d 'uoe caaerne a 
Gebae. Prix est. 29.293,27 Ltqs. ı 
Caut. prov. 2250 Uqs. Adj. sous l 
pli cachete, Ptojet et cahiers de 
charge : lntendance MiUtaire d'!s
mit. Mercredi. 20-5-936 a. 14 h. 

-3 -

Sellerle - Harnacbarle ı 
at accassolres :----

955 kilo• de cuir souple sa
vonneux, mince, moyen et gros. 

255 kilos de c11ir de vachette. 
Prix cst. re~pect\vement 220 et 
190 ptrs le kilo. Caut prov. 194 
Ltqs. 

Commission permanante de la 
Municipalite d'lstanbul. Mercredi, 
13-5-936, 15 h. 

- 4-

Travaux d'lmprimerle 
ReUure - Papaterle 

Fournlture de Bureau 

Eocre pour l'imprhııerie, de 
diverses sorles, 625 kilos. Adj. 
de gre a gre. Caut. 7,5 %. cahier 
de charge et echantillons a la 
Commissıon d' Achat de l'Econo· 
mat de la Direclion Generale des 
Monopoles, a Kabatache. Jeudi, 
21-s-1936 a 14 h. 

- 5 -

Chaussure, ete. 

Chauaaurea 1200 pairea . Prix 
est. 6000. Caut. prov. 450 Ltqs. 
Adj. sous plis cachete. Comm. 
d'Achat du Ministere de la De
fense Nationale. Lunoi, 18-5-936, 
a ıı h. 

-6-

Transport 

Le traaaport et la r6partition 

dans la vi le de la glace pour une 
durce de 5 ans est mis en adju· 
dication sous pli cachete. P-rix est. 
15 centimes par kilo. Caut. prov. 
10797,05 Ltqs. Comm. pamanente 
de la Ville. Jeudi 21·5-936, a 16 
heures. 

-7-

Dlvers 

Peauz de chamoia pour berızine 
500 pieccs. Prix est 2450, caut. 
prov. 183.75 Ltqs. Adj. au nom 
et pour le compte du foumisseur. 
Documents requis : selon les arts. 
2 et 3 de la loi No. 2490. 

Cnmmission d'achat du Minis-
t~re de la Defense Nationale. 
Vendredi, 15-5-936, l 1 h. --

600 poteauz teleg.ıaphiquea de 
9 et 10 metr~s en bois de chatai· 
gıuer, les 300 pour la region de 
Gebze et Ie reste pour Ismit. Prix 
est. 4 Ltqs. Ja piece. Caut. prov. 
180 Ltqs. 

Direction principale des P. T. T. 
d'lstanbul. Vendredi, 8·5-936 a 
16 heures. 

Divers materiel pour les chan
t•ers d'Ismit, seront acheles de 
gre a gre. S'adresser chaque 
mardi et ieudi, de 11 a 15 heures 
a la Cornmlssior. d'achat du Com
mandanat de la Base Navale a 
Ismit, jusqu'a la firı du mois de 
Mai 1936. 

Batiate 1000 melreı , havlu 100 
piecea, pechtimal 1CO pieces. Pr;x 
est. respectivement 62, 140 et 65 
Ptrs. le metre et la piece. Caut. 
prov. 46,50, 10.50 et 4 ,87 1/2 
Ltqs. Commission d'achat du Lycee 
de Galalac;aray. Lundi, 11-5·936 a 
14 h. 30. ---

Fil de laine pour fJaaelle 50CO 
kiloa. 

Pil de laine pour chausette, 
6000 kiloa. 

Fil de coton pour chaussette, 
4500 kiloa. 

Prix est. respeclivement 12.000, 
13.000 et 5.625 Ltqs. Caut. prov. 
900, 990 et 421,88 Ltqs. Adj . 
sous pli cachete, soit separement, 
soit en bloc. 

Commission d'achat de la Gen
darmeric d'Jstanbul, siegeant a 
1 atelier de Confection de Gedik 
pacha. "Mardi, 19 mai 1936. 

Fourchettea '17 douı. Pr. est. 
81,60. 

7-\DtllNISTRµ'( l 
"POLIGLO 

Bureaux de tfl~ 
Rue Billur N. 11, 

1 

Telephane: 4/ 
Adresse Te/egrd 

lstanbul-11Üff P 

-------"' 

Cuillera 
Couteaux 17 d ouz. 

112,20 
Cuillen a the 25 

est. 71,25. 
Poae-eouteaux en fi 

douzaincs. Prix e st. 13. ) 
Asaiettea platea 25 dCl 

est. 82,50. 
Asaiettes creuau 50 it! 

Prix est. 165. Caut. 67.'JS 
Aaaiettu a Clessert, f:IJ 

nes. Prix est 72. 
Tasaea a the avee aıl 

douz. Prix est. 138. 
Verrea a eau. 50 dou:ıaı 

est. 57.50. 
Carafea 30 pieces. prij 
Commission d' Achat o 

de Galatasaray. Lundi, ı ı ...._ 
15 h. 30. 

Toile a eh•nvre pour'' ~ 
de 4 types, au prix est. 
25.000 Ltqs. 

'A type 23,000 metres fi' tı 
B ,, 50.000 ,, 'tıa 
c " 34.000 .. 
D ,, 50.000 ,. 

11 
Adj. sous pli cachett 11 

~a) 
mcnt ou en bloc. Caut . ..ıı. 
pour chaque type 1 ST"' ' 
Comm. d'Achat du Codl ~' 
general de la Gendarmeı+ ' 
kara. Samedi, 16/5/936, ile 

Conatructioı:ı d'une ı/ İıı 
signalement. Pcix c:sl· lle 
caut. prov. 75,88 Ltqc:. t 1tıt~ 
charge et dessin : Oir' t.ıloır 
Commerce maritime 4 toıti; 
Galata, sur les Quais itila. 
9/5fJ36 a 11 h. ~, v, 

Lot ae 89 artidea dit' ~ışı 
les stations de T. 5. 1 · 
est. 698.99 Ltqs. O \ 
52,42 Ltqs. Commissioll i~ 
et Vente de la Dircctioll li~i 
des P.T.T. d'lstanbul a ~iş 
ray. Vcndredi, 8/5/936, ~ tı:ı.iir 

8) A~judications ~:,~ 
..Atı. 

a'. · : ıa · .. SIJ"-. v4 
~IQ((j, 

Une auto marqne ,_ fi t,d · 
dele 931 Prix est. 5()0, 

11 

Ltqs. Venle de gre e~,,41 

qu'au 25-5·916. Coro~ '• 
chat du Def dcrdarat d ,;), ::ı.' 

Un lot de 11 c11•1 ~' 
d'otijeta, forme par 218',I' 
souliers usages, ı 430 ~ 1 ..... 

(Lire la suile a la ıroil 


