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PiYASA HABERLERİ 
· ı IHrJF.-i Y(' uıuamele 

4 ve%.;·i~i 
~ııı· 

(\ıı2u 1 S•llayi Birliği reiıi Vasif 
rt tif, ,.,,: .t\nkaraya gidecektir. Va
il liıi k lı:arada yeni muamele ver

•ltr;ııunu hakkında Maliye Ve
oltt;· ~ tenıaslarina ve Birliğin 

~'itti 1 lla:ıaruıa dair izahat vere-

1
5 İtlif.~· .Maliye Vekaleti, Sanayi 

~ııı1b k . •t• 
llti ı, k no taı nazarını esaı ı ı-

ı • •but etmiştir . 

S 1'titün Satiı-;ları 
·~ ~ rL•ta, •un (T.) - Tütün satışları 

. ete d d' o· . d , l \ıe evam e ıyor. ızı eo· 
1 clir, ;-en hemen kalmamış gibi
fi laQı1tt '~et dengi ahş vel'İljİ baş
e lls it ır · Fiyatlar mahsul kiloıu 
l'Gkae~t~şt~n !25 kuruşa kadar 
35 lbıttır · Görmez fiyatları da 

- 40 ' '3s ., le kuruşa kadar çıkmıştır. 
• tiin e. olteainden satılmamış tü· 

da~ıktarı pek azdır. Şimdiye 
'10 ••tılan miktal' bir milyon 

t,b.i'fU ıeç1nittir ki bu da rekol
b beşte üçünden fazladır . 

. Zetinyağı fintleri 
$ lıtanbul . 

ır •ob. b .z~ytınyağı piyaa.,ınd• 
o~ •ha ıçınde hiçbir değişiklik 

D •ı.tıttır F· 1 llJıııd • lat ar (eçen baftaDlll 
ır. 

Ete anııt k 
•1111 _ • ••ı zeytinyağı ply• • 

PJ '•ta llıutered4lt vaıiyetinl mub•· 
etlbelttedir. Son hafta içiode ,,, 

beş aaidli yağlar 40 kuruş ü:ı:erin 
den muamele ğörmüştür. Muame
leler iç ihtiyaç içindir. Son fiatlar 

şunlard11: 
5 a ıidH yaA"lar 
Sabunluklar 

40 kuruş 
38 ,, 

Y emeklikler (asidine 
) 41-44 

göre b .;• r· 
Diş piyaııalarda : Ham ~rg 0 

aannda 100 kilo başına cıf Ham· 
burg 5 aıidli zeytin yağlarının 
fiatları 92 Rayşoıarktır. 

Yine Haınburg boraaaında ayni 
. kal'ıtedeki Yunan zeytin 

cınıı ve 
_ 1 ın fiatlan 65 ve Tunus yag arın . 
t . yag~ larının hatları 58 Rayş-r.ey ııı 

maıkhr. 

i 8ılauyadan gelen ıııaJlar 

Ankara, 5 (T.) - 8 Haziran 
.. 935 tarihine kadar a"Ümrükleri· 
i ı ~ 1Dize ıeluıiş olan spanya muva· 
redatoın 25 Şubattan itibaren 60 
gün zaıfında memleketimize ~o
kuhnau hakkanda verileo mud
det otuz gün daha temdit edil· 
miştil' 

i~ııanyaya yapılan ynmü~·ta 

ihra(•atı 

İıpanya çok yumurta ithal v~ 
istihlak eden m•mleketlerden bı
ridir. Bu piyasaya yumurta gön
deren ihracatcı memleketler ara· 
ıında Türkiye de büyük bir yer 

--===-~"-

tutmaktadır. lıpanya tarafından 
yapılan istatiıtiklere göre, 1930 
seneııinde Türkiyeden lıpanyaya 
51 bin 360 kental yumurta gön 
derilmiştir. Bu mikdar 931 ııene· 

ııinde 83 bin 954 kentale çıkmış· 
tir. 932 ıeoesinde iıpanyaya 82 
bin 642 kental, 933 ıeneııfode 116 
bin 572 kental yumurta ihraç 
edilmiştir . 934 senesindeki yumur
ta ihracatımız 47 bin kentale 
düşmüştür. İspanya bükömeti ta
rafından yapılan iıtaliıtiklere gö 
re, ispanyaya 930 aeneıinde 266 ı 

bin 39!) kental yumurta ithal 
edilmiştir, Türkiyenin yumurta 
ithalat. arasında üçüncü derecede 
bir mevkii vardir, 931 aeneainden 
933 ıeneıine kadar, Türkiye la· 
panyaya birinci derecede yumurta 
ithal eden bir memleket ııraaına 

girmiştir. Yalnız 934 aeaeainde 
bu mevkii kaybetmiştir İki mem· 
leket arA11nda yapılan son ticaret 
anlaşmau üzerioe, Türkiyenia 
birinci derece yumurta aataa 
memleket olacağına flüphe yok· 
tur. 

a)MÜNAKASA • • 
1 - Erzak, Zahire, Et ve Sebze ; 

İstanbul komnta11hğı :-iatı
nalma Koıımıyouundan ; 

Çatalca Müıtabkem Mevki ko
mutanlığı eratının bir senelik ih
tiyaçları olan 50,000 kilo aığır ve 
7000 kilo koyun eti kapalı zarf 
usulile 22 Mayi• 936 cuma günü 
ııaat 15 de ekıiltmeai yapılacak
tır . Muhammen tutarı ıığir etinin 
18080 koyun etinin 2811 lira 20 
kuruştur. İlk teminatları sığır eti. 
nin 1356 koyun etinin 211 liradır. 
Şartnamesi cumır.l'tesi günlerinden 
maade her gün öğleden evvel ko
misyonumuzda görülebilir. Eksilt
meye gireceklerin ilk teminat 
m akbuz veya m'=ktuplarile 2490 
No. Jı kanunun 2 3 üncü madde~ 
ler'ndeki veııaikle beraber teklif 
mektuplarını belli gün Ytı ihaleden 
en az bir saat evveline kadar 

Fındıklıdaki komutanlık Satınal· 
ma komisyonuna vermeleri. 

Kara<•alwy :\lerinos yeti:;-
tirme Çifliği }lfülürlü

ğürnlNı : 

• Kara~abey haraunda müteşek· 
kıl Merınoa yetiştirme çifliti hay-
vanların yem ihtiyacı olan - -• . u~ yuz 
~ın kılo yulaf kapalı zarf usulü 
ıl.e satın alınacaktır. Eksiltme ye· 
rı Hara Merkuidir. Ekıiltme gü· 
nü l6-Mayia-936 cumartesi günü 
aaat on beştedir. 

Muvakka t teminat olarak bin 
yüz elli lira alınacaktır . Muham
men kıymet ohrak beher kilosu· 
na beş kuruş kıymet takdir edil
miştir. Taliplerin eksiltme günü 
teminat ve veııaikleriyle birlikte 

• bulunmaları ilin olunur. 

2 - 1nşaat - tamirat -Nafıa işleri - malzeme - Harita; 
l\Jilli Müdafaa vckftldi ihale aaatından bir eaat evveline 

Satın alma komı~youuııclan: ka<iar M. M. V. satınalma komiı· 

Ankarada bh· telsiz iataayon 
binaaı kapah zarfla eksiltmeye 
~onmuştur. Keşif tutarı : (7531) 
lıra 73 kuruştur. Keşif, proje ve 
şartnamesi bedeline karşı inşaat 
şubeainden alınacaktır. İhalesi: 19. 
5·936 aah günü aaat onbird d' 
l e ır. 

lk teminat: 564 lira 88 kuruşt 
Ek ·ı ~ sı tmeye gireceklerden ilgili o· 
lanlar 2490 sayalı kanunun 2 3 " 

dd 1 • • cu 
ma e erınde istenen belg l .1 
b. l'k e er ı e 
ır ı te teınlnat Vt' teklif mektup• 

lar1nı havi zarflar en geç olarak 

yonuoa versinler. 

Kal'acahey l l:u·aı-11 
l\lü<H'ı.rln~üııdeıı: 

Karc.cab~y Hara11 nda inşa edil
mekte olan 'Grum l aboratuarı içiri 
alınacak muhtelif eb'adda 15951 
kilo · köşebend demirin 2 mayıı 
936 cumarteai günü yapılan açık 
ekıiltmeainde veıilen fiat haddi 
liyık görülmediğinden ihale 14 
mayıs 936 perşembe gü11ü saat 
15 e uzahlmışhr. İıteklilerin 150 
lira muvakkat teminatlarile birlik· 
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te Hara merkeıiade müteşekkil 

SatJnalma komisyonuna müracaat 
etmeleri ilin olunur. 

Bolvadin Beli<liye 
Reis1lğimlen : 

den ihale edileceği gibi kııım kı· 
ıımda ihale edHeceğind.en tekUf 

ı 1abiblerinin bu ciheti nazan dik
kate alarak her klBlm için fiyat 
göıtermeleri tartdar. 

Bolvadin ilçesinin hali hazir ha
ritaaııun alınmaaı ekailtmeye ko· 
nulmuştur. 

1 - imar aabiline girecek sa
hanın miktarı takriben iki yüz 
hektardır. 

2 - Beher hektara muhammen 
olarak (25) lira üzerinden (5000) 
lira bedeli keşiflidir. 

3 - Haritanın alınma şeraiti 

bayındırhk bakanhğıoca hazırla

nan şartnameye uygun olacakhr-
4 - Eksiltme ve ihale kapalı 

zarf uauli iledir. 
5 - İhaleden (15) gün sonra 

müteahhit faaliyete başhyacakhr. 
Haritanin ihaleden itibaren asga· 
ri bir, azami bir bucuk senede 
ikmali şarttır. 

6 - Ekailtme 20 Nisııın 1936 
tarihinden itibaren 20 gün müd· 
detledir. 9 mayiı 936 cumartesi 
günü aaat 10 da Bolvadin belediye 
encümeniude yapılacaktır. 

7 - Eksiltmeye j"irebilmek için 
9 mayiı 1936 cumarteai günü saat 
ona kadar muvakkat teminat ela
rak (375) lira veya banka mek
tubunu ve ehliyetnameıini Bolva
din şarbaylığına tevdi etmeleri 
şarttır. 

8 - HaritaD10 tanzim ve ik· 
mali azami bir buçuk •ene olarak 
tensip edilmiş ise de taiiplar ara
ıında daha kısa bir zamanda ik
malini teahhüt edecek olan mü
teahhit tercib olunur. 

Karacabey Beletliye~indeıı 

1 - Karacabey kasabasına 15 
kilometre mesafede bulunan (Gö · 
lecik) ıuyu getirilecektir. Bu auyun 
inşa ve teaiı masrafmım 934 yılı 
rayicine göre keşif bedeli (95245) 
liradır. 

2 - Plan, modd, harita ve di
f1'r evrakı görmek iıteyenlar H-e
lediyeye müracaat edeceklerdir. 

3 - Şartnamenin birer sureti 
Ankara ve İltaabul belediyelerin· 
den istenilebilir. 

4 - PJin, model ve harita Ve· 
aair evrakın istinsah mHrafı ken
dilerine aid olmak üzere isteyen
lere gönderilir. 

5 - Eksiltme 27-4-936 tarihin
den 27·5·936 tarihine kadar 30 
gün devamedecektir. 

6 - Ekıiltme kapah :ıarf usu
lüyle yapılacakbr. 

7 - Muvakkat teminat mikdarı 
(6012) liradır. 

8 - İsteklilerin Nafıa ve Sıhhiye 
nkaletlerince ellibin liradan yu· 
k•rı itlerde müteabbid olabilecek
lerwi gösterir vesaik ibraz etme
leri şartdır. 

9 - Kapalı zarf uaulüyle yapı· 
lacak teklifler 27 5-936 çarşamba 
günü ıaat 9 a kadar belediye 
eDcümenine verilmiş olacakdır. 

10 - Ekıiltmeye konulan bu 
au işinin hey' eti umumiyeai bir· 

DİKKAT ; Keşif 934 yıhnda ya
pılmıs olduğundan tekliflerde bu 
günkü rayicin eaaı tutulması en
cümence nazarı dikkatte tutulau
ğ'undan teklif sahiblerininde bu 
esasa riayet etmeleri menfaatları 

iktizaaındandn. 

İntanbu1 Belediye:-1in<leu ~ 

Keşif bedeli 941 lira olan Kara
ağaç Müeneaatı pavyonlannda 
yapıiat:ak tamirat açık eksiltmeye 
konulmuştur. Keşif evrakı ve şart· 
namesi 1evazım müdürlüğünde gö· 
rülür. Ekıiltmeye girmek iıteyen· 
ler Belediye inşaat şubeıinden 

alacakları fen ehliyet veaikası ile 
70 liralık muvakkat teminai mak· 
buz veya mektubile beraber 22-5· 
936 cuma günü saat 15 de daimi 
encümende bulunmalıdır. B (3) 

İ~tlmbııl Belecli)''e~i otleıı: 

Keşif bedeli 840 lira olan kat
ranlı yollar kenarına lazım olan 
250 metre mikabi ocak taşı 11çık 

eksiltmeye konulmuştur. Şartna

mesi Levazım Müdürlüğünde gö· 
rülür. Eksiltmeye girmek isteyen
ler kanunun teyin ettiği vesika
larla 63 lirahk muvakkat teminat 
makbuz veya 'mektubile beraber 
21 Mayis 936 perşembe günü saat 
15 daimi encümende bulunmalıdır. 

B (2) 

Giimrük .lluhat'aza Gene] 
Komutanlığı İstanhuJ 

~atın alma Koıııisyounııtlau: 

1 - Keşif bedeli 693 l;ra 8 
kuruş olan Galata yolcu salonu 
çatı tamiri 8 -5-936 cuma gilnü 
aaat 11 de pazarlıkla yapılacaktır. 

2 - Keşif ve fartnames~ ko
miıyondan alınabilir. 

3. - İıteklilerin 52 lirahk te
m inat malı buzları ile beşyüz lira· 
lık yapı işi yaptıklarına dair Ba
yındırlık Direktörlüğünün ehliyet 
veaikası ile komisyona gelmeleri. 

Milli JI üdafaa VekiUeti . 
Satınalma Komisyonundan : 

300 tane direklik demir potrel 
364 tane takazhk korniyer de~ 

miri. 
Yukarda yazılı iki kalem muha· 

bere malzemeai alınmak için açık 
ekıiltmeye konmuştur. Hepsinhı 

bedeli 4955 lirad1r. Şartaameai pa
rasız olarak komiıyonumuzdan ah· 
nacaktır. 

İhalesi: 8-5-936 cuma günü ıaat 
onbirdedir. ilk teminatı : 371 lira 
62 ktmıştur. Ekailtmeye airecek· 
lu 2490 ıayılı kanunun 2,3 cü mad
desiyle ilgili olanlar belgeleriyle 
birlikte ihale g6a ve vaktında M. 
M. V. satınalma komisyonuna rel· 
sinler. 

Nafıa Yekaleti Sular Umum 
l\liidürlüğünden 

· ıS-5-936 tarihinde Cuma ıWıü 

ıaat 15 Ankarada Nafıa Vekaleti 
binasında Sular U. Mildürlüğil o· 
da11nda ıu ekıiltme Komiayonun· 
da 549983 lira 63 kurut keşif be· 
delli Buraa ovaıı ıalabat ve inşaat 
işlerinin •eri kalan kıımı kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye koaulmuş· 
tur. 

Mukavele projesi, tartname ve 
inşaat projeleriyle buna müteferri 
diğer evrak 27 lira 50 kurut mu· 
kabmnae Sular Umum Müdürlü -
ğünden verilecektir. 

Muvakkat teminat 25749 lira 34 
kuruşlur. 

İsteklilerin teklif mektuplar1nı ve 

2490 sayılı kanunda yazıh ve•~!lf 
)arla beraber bu işin ketif b 'ılO it 
mıktannda veya buna yakın rJ~ .,_, 
itlerini yalnız başına veya şe/lı:ti 
ile birlikte teahhüt edip de ~il 
vaffakiyetle bitirdiğine ve bıı l.b.: 
bil işleri batarmış olduğuna d 'ltJ~ 
eksiltme gününden en az •',,,. 2 
güa evvel müracaat edilmek •11 ol~ 
tiyle Nafıa Vekaletinder.ı aıii"~n 
•ıran bu işe mahıuı olmak a~,,~ 
re alınacak ehliyet veaika1'r\ı·.,, 
15-5-936 Cuma günü ıaat 14 e 

~ . .,a 

dar Nafıa Vekaleti Sular Uıll 

Müdürlüğüne vermeleri la:ıııll'\artn 
~ n ......... ~~~" 
1 l>• 

3 - Matbaa işleri - Kırtasiye - Yazihane Levazımı: 
İstanlml Belediycsiıuleıı : 

Keşif bedeli 675 lira olau ilk 
okullar için yapılacak bedeni ter
biye aletleri açık eksiltmiye ko
nulmuştur. Kt:şif evrakı ve şar~

nameai Levazım MüdüTlüğüude 

görülür. Ekııillmiye girmek iıH

yenler Bayındırlık Direktörlüğüo:ı-

den butJa benzer 500 liralık iş 

yaptığına dair tasdikli Vesika ile 

kanunun tayin ettiği vesikalar
la 58 liralık muvakkat teminat 
makbuz veya mektubile beraber 
19-5·936 sah gi.inü ıaat 15 te Dai
mi Encümende bulunmalıdırlar. 

i~t.· Po~ta T. 'r. 
Ha~müdül'lü.ğümleu 

idare ihtiyacı için nümuPJ 
göre ahaacak 1000 kilo ince •İ ) 

açık ekailtmiye konulmuş' 
Eksiltme 22-S 936 cuma ~ 
saat 15 te Galnta.ıarayda fstJ11 

Posta T. 1. Başmüdürlüjü /. lJi 
Satım Ko:::Aıiıyonunda yapıla~ 
tır. Muhammen bedel 800 f ti 
müvakkat teminat 60 liradır· lıtııb 
liblerin şartnamesini görmrlt t "' 
muvakkat temiııa larını yatırdld,ıt., 
üzere ekıiltme gün ve saatio""1 
evvel Başmüdürlük Yazı h t '• 
Kalemine müracaatJeri. · li 

lttıı 

' • ._. .... ,.. ................................................. ._.. ........................ 4 ..................... ~· t at 

4 -- Mahrukat : 
Milli l\liitlaf'aa Vek:ileti 

Satınalına Koınit-iyonnndan: 

1- 424 ton 73 ektanlık benzin 
kapalı zarfla eksiltmeye kon· 
muştur. 

2 - Hepainin biçilen ederi 139.920 
lira ve ilk inanç parası da 8246 
liradır. 

3- İhalesi 16-5-936 günü aaat 
11 dedir. 

4- Şartnamesini almak iatiyen -

5 - Nakliyat : 

Ankal'a İnhisarlar 
Ba~miidiirlü.ğiinden : 

Tütün ve içki sandıklarile is· 
pirto bidonlarının Aakaradan Bey· 
pazara, Ayaş ve Nalhhan, boş 

sandıklarla bidonların mezkur ma
hallerden Ankaraya taşıma işi a
ıık eksiltmeye çıkaralmııtır. 

ler 700 kuruş mukabilinde her f 
ıaat 15 den saat 16 ya kada~ t 
miıyondan alabilirler. il Si 
5-Ekıiltmeye girecelderio ı .E 

aaytlı kanunun 2-3 üncü madd.,:~ 
rinde istenilen belgelerilc birl1 r 
teminat ve teklif mektuplat1J11 

nunun emir ettiği mlhürlii 
zarf içinde ihale aaalinden bir / 

evvel M. M. Vekaleti satın ' 
komisyonuna vermelidir. 

Bir yılhk taşıma bedeli (J 
lira tahmin edilmittir . 

Bu taşıma işi 1937 aeneıi 
yı11nın otuz birinci gününe ~I 
devam edecektir. Açık ekflf 
18 mayıs pazartesi saat 15 de 
müdürlükte yapılacaktır. 

lateklilerin tartları aol• 
üzere Başmüdürlüğe gehnel/ .\ 

·' ................................ 91-............................. ..,, ................ ,.. ..... t ..... ...,.-

1 
t 

6 - Müteferrik : 

İnhisarlar U ınum 

:3Iüdürlüğünden : 

Şartname ve nümuneleri muci
bince 200 aded 28 ro/m kırmızı ve 
yeşil ipek taklidi bobin pasarhkla 
aatın alınacakhr. Vermek istiyen
lerin 26-5·936 aalı pnO ıaat 14 te 
Ofo 7 ,S güvenme paralarile birlikte 
Kabatafta Levazım ve Mubayaat 

Şubeaiııdeki Alım Koaıilf' 
müracaatleri. , ~ 

Milli :\Iiidafaa Veki\ıet' 1 
Satın Alma Koınisyonııt•4' ' 
273 Kilometre i"alv ani:di d,-J' : 
2250 Tane mücerrit flncaJt C 

2250 ,, dGz fincan deaJti; 1, C 
Yukarda cinı ve mikd-' ,,ı f ~ 

üç kalem muhabere malıedS 
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lllt1ı11t • i flia. ıç 0 •çık ekıiltıneye 
lr • ffepıiuin tutarı · 3278 

""'r lll'Uftur. Evad ve ~artna· 
.- ••ıı ko · itti f mııyonuınuzdan ve-
- ~· haleıi : 11-!>-936 pazar
~u •aat b l b: 2

45 
. on irdedir. lk te. 

e . bra 18 kuruttur. Ek-
2. '~"~c:e~ler 2490 sayılı ka

lıııl \lbcu maddeleriyle il -
ıı • '" belgelerile birlikte ih a -
lt1ı, ~ •aktında M. M V. Sa· 

ııı:oııı.· . ııyonuoa relıinler. 
l!ictı•ı 

aı· umum 

Mfülürliiğiinden : 
rtııııı;, . 
Qllr il IDucibince 18 bin 

•• 1 l>ı:r:'1'J •eya Çeşme malı ana · 
Ptbelt . tlda •atın alınacaktır. 
ıeıj ~Steyenlerin 18·5-936 pa· 

gllo.ü 
tııde ıaat 14 te yüzde 7,5 

Pıraıiyle birlikte Kaba· 

tafta Lav azım ve Mllbıyaat Şa. 
1 

besindeki Alım Komiıyonuaa mü-
racaatları . 

Ankara Belediye 
reisliğiıuleıı 

1 - Belediye levazım ve fen 
işleri ambarlarında aıevcud (133) 
kalem muhtelif c::iı111te hurda mal
zeme açık artırma ile aatılacakhr· 

2 - İhale 15·5·936 cama günü 
aaat onda başlıyacıktır. 

3 - İıteklilerin qaezkür giin ve 
saatte itfaiye meydanında eııki 
gazhane ve şimdi belediye leva
zım ambarında bulanacak memu
rumuza müracaatları. 

4 - Fen direktörlügill!e aid 
(19) kalem malzeme de aynı ıün 
ıaat on beşte Benddereıindeki am· 
barda satılacaktır. 

)~ÜZAYEDE 1 

llit)i 'ti lltt<laf'aa Vekflleti 

t:
ııh:alrııa komi~yonu mlan 
"°'tllbere malzemeıi: Müteah· 
r Otı ~~•a.bına satın alınmak 

~tıi ır kalem muhabere mal
'· fi, •ç.ı~ ekıiltmeye konmuş· 
~t111 P•ı1110 tutarı (3634) liradır. 

I tile. - l • " k ı alıra le e numune erı gorme 
a içia komiıyonunmuz a 

muracaat edilecektir. lhaleıi: 
16, 5.936 cumartesi günü saat on 
birdedir. İlk teminatı : 272 lira 
55 kuruştur. Eksiltmeye girmek 
istiyeolerden ilgili olanlar 2490 
aayılı kanunun 2, 3 üncii madde· 
)erinde bildirilen belgelerini de 
alarak ihale gün ve vaktinde M. 
M. V. satın alma komisyonuna 
gelsinler. 

Sitte . ADRES TEBDİLİ 
~~İ tıde Ebü11uud caddeainde 1·3 numaralı Kı\RYOLı\ ve Mı\· 

0 llcie ;s\' A FABRlKı\MI tevıian Sılktııısöj"iicl Demirkapı c ıclcle· 
'rli __ .. llaıualı yeni binaya (eaki Fort garajı) nakledildiğini de· 

l(,;;;;ı; ·;:··Madeni Eşya Fab. 
sahibi Halil Sezer 

Sirkeci - Salkımıöğüd Demirkıp11 caddesi No. 1 
~: 21632 --- Telgraf: KARYOLA, lstanbul 

...... 
" Münakasa Gızatssi" Oiraktödü]j 11 

Billür Sokak No. 17 

GALATA - ISTANBUL 

-

.\h- Gazetenize ········-····· ........ ·-··-········· aylık abone olmak utiyorum . 
tö1ı e bedeli olan ··········-· --···--····--- kıızuş butün po.:.ta bavaleıile 
ıa1ad~1-ittlr. Çıkan aayılan afağidakl adreaime muntazaman 

erllliz. 
lımi .... -········· ······ ····· ···· ···· ····· ····· ····· 

COkanaklı) 
Aclreı -············································ · ······ ······· -

[Suita de lı 
Commission d'Achat et de Vente 
du Ministere de la Defense Natio
nale. Samedi, 16-5-936 iı 11 h. 

Bobine de 28 m/m, imitarion de 
soie rouge et vert, 200 pieces. 
Caut. 7 1/2 %. Adj. de gre a gre. 
Comm. d'Achat de la Direction 
Generale des Monopoles, a Kaba
tache. Mardi, 26·5-936 a 14 h. 

Signaux de tribord, pour les 
moyens de transport de la sur
veıllance Douanıere, 15 groupes. 
Prix est. 480, caut. prov. 36 Ltqs. 
Adj. de gre a gre. Comm. d'Achat 

V. LİFONTİ 
PİYANOvıı MUSiKi EVİ 

·a,f"tMll YENİ ve KULANllMIŞ 

UttUZ PİYANOLAR 

P\ PASAJİ,178ey<>g-lu İSJAN~U 

p~emiere paga) 
du Commandanat General de 1 
Surveillance Douaniere. Vendr d~ 
8 5·936, a 14 h. e ı, 

BJ Adjudications 
a la Surenchere 

19 lota de divers objeta, 133 
lotr; de divers artides camelote 
~e trouvant dans les depôts d~ 
1 Economat de la Municipalite 
d'Ankara seront vendus par ad' . ı J. 
a a surenchere, Vendredi nıatin 
15-5·936. , 

İ krauıiye kuponu 

Bu kuponu getirene 2 kur,un 
kalem vere ceğiz. 

Adres:Aslan Kırtasiye Mağazası 

Billur Sok k Galata. - 7 Mayis 

1 DENiZ POSTALARI 1 

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

Hareket edecek vapurlar : 

I S E O - Perşembe, 7·5 saat 17 de: 

B_urgaz, Varna, Kostanıa, Üdesa, B atum, Samıun, 
Varna ve Burgaaa. 

Q U 1 R 1 N A L E _ Cuma 8 5 · saat 9 da: 
Pire, Brindizi, Venedik ve T . t 

rıea eye. 

C A M p 1 D O G L l O - Cumartesi 9/5 saat 17 de : 

Burgaı, Varna, Koıtan.. Vara S ı· G 1 • a, u ına, a az, lbraiJ, Sa· 
Una, Batum, Koıtanıa V B • arna ve urgaıa. 

B O L S E N 1 A - Cum t . ar esı 9-5 saat 17 de : 
Selanik, Midilli f . . 

' zmır, Pıre, Patraı Brindizi, Venedik ve 
Trieateye. 

Beklenen vapurlar : 

C A M p 1 D O G L 1 O - Cumartesi 9/5, saat 8 de : 

Ceaova, Napoli v~ Pireden. 

imtiyaz sahibi ve Yazı itleri Direktörü : lamail Girit 

}jHıJdıtı y . E D er · • akGı, Galata, Perçemli Sokak, No. 3 



• • ABONNEME:NTS: 
Ville et Province 

3 MOIS Ptn 450 MUNAKASA ADı'llNISTR].(I A~ 
"POLIGLO 

6 .. 850 

AN 1500 

le No. 7,5 Ptrs. 

Pour la Publicite s'a

dresser a l'Administration 

-------

No. 3& 

GAZETESi 

JOURNRL QlJOTIDIEN DES RDJUDICRTIONS 

NE PARAIT PAS LES DIMANCHES 

JEUDI 

Bureaux de trad 

·1 Rue Billur N. t7. 

Telephone: J 
Adresse Telegral 

Ol 
lstanbul-11Ül1A~ ____ ___..., --=:::; 

7 Mal tflf 
=..:===== -----------

··~ 
A NOS L~~CT:li_=UH§ 

Nous sommes heureux d'annoncer a nos lecteurs 

que nous commencerons prochainement a publier toutes 

las nouvelles lois, decrets loi et traites de commerce aus

si1ôt apres leur promu lgatıon. 

~~~,......,~~~ 

SOMMAIRE l 
A) Adjudications au Rabais. ~ 

ı 1 -- Comestible (Oenree alimenfaire, Vi;ınde, Legume, Lait ete. 

( 

2 - Construction, Reparation, Travaux Publics, Cartographie efe. 
3 - T ravaux d'lmprimerie - Reliure - Fourniture!> de Bureau. 

( 4 - Combustible - Charbon - Carburanf. 
S - Divers. 

B) Adjudicatioııs a la Surenchere. 

-1 -

ComeatJbla (Denr'a alimen· 
taire, Viande, L6guma, Lalt 

ete, 

Viande de boeuf, 5,000 kilos. 
Prix est. 18.080,caut. prov. 13560 
Ltqs. 

Viande de moutoa 7.000 kilos. 
Prix est. 2811,20, caut. prov. 211 
Ltqs. 

(Pour lcs besoins annuels des 
troupe• du Commandanat de la 
P.ace Forte de Tchataldja). lnten· 
dance Militaire du Commandanat 
d'lstanbul a Findikli. Vendredi, 22 
mai 936, a 15 h. 

Avoine 300·000 kilos. Prix est. 
5 ptrs . le kilo. Caut. prov. 1150 
Ltqs. Adj. sous pli cachete. Di
rection de la Ferme d'elevage 
des metinos, au haras de Kaıa

djabey. Sametli, 16 mai 936 a 15 
heures. 

- 2-

Constructlon-R6paratlon 
Travaux Publics, Mat~riel 
dı Const. Cartographle ete. 

Conatr~ction d'une atatlon de 
T.S.F. a Ankara. Prix est. 7531,73, 
caut. prov. 564,88 Ltqs. Docu
ments requis au Service de Cons
truction, contre payement. Comm. 
d'Achat du Ministere de la Defense 

Nationale. Mardi, 19-5-936, a 11 
he ur es. 

Poutrelles 300 pieces, pour po-
teau. 

Fer carniere 364 piece>ı. Prix 
est. 4955, caut. prov. 371,62 Ltqs. 
Comm. d'Achat du Mioistere de 
la Defense Nationale. Vendredi 8 
mai 936 a 11 h. 

Fer corniere de differeotea di
menaions 15.951 kiloa. Le prix of. 
fert au 2 mai 936 n'ayant pas ete 
juge acceptable, l'adjud. a ete 
prolonge au 14-5-936, jeudi, a 15 
h. Caut. prov. 150 Ltqs. Commis
sion d' Achat du Har as de Kara
djabey. 

Travaux d' adduction de eau:ır. 

de Gölecik se trouvant a 15 kilo
metres de distance de Karadjabey. 
Le prix estimatif en 1934 etait de 
95245 Ltqs. Cette particularite 
sera pris en consideration lors dcs 
nouvelles offres. On peut se pro
curer un exemplaire des cahiers 
de charge y relatif aux Municipa
lites d' Ankara ou d'IstanbuJ. Caut. 
prov. 6012 Ltqs. Adj. sous pli ca
chete sur l'ensemble des travaux 
ou sur une partie sculement. Mu
nicipalite de Karadjabey. Mercredi, 
27-5-936. 

Elaboration de la carte topo
ıraphique de Bolvadin, embras
sant environ 200 hectars. Prix est. 

5000 Ltqs. a raison de 25 Ltqs. 
le hectar. Caut. prov. 375 Ltqs. 
Adj. sous pli cachete. L'entrepre
neur doit se rnettre en activite 15 
jours apres J'adjudication, et finir 
le travail dans un cıu un an et 
demi, au maximum. 

Commission municipale de la 
Ville de Bolvadin. Sametli, 8 mai 
936 a. 10 h. 

La partie reatante dea travaux 
de restauration et de constructions 
dans Ja plaine de Bursa, travaux 
evalues a Ltqs 549.983,63, seront 
mis en adjudication vendredi, le 
15-5-1936 a 15 h. au bureau de 
la Direction generale des affaires 
d'eau du ministere des Travaux 
Publics a Ankara. Cette adjudica
tion aura lieu au moyen d'offres 
sous pli cachete. 

Le projet de contrat, le plan 
et les conditions des !ravaux et 
tous les autres documents afferents 
a cette entreprise sont tenus a la 
disposition des interesses a la 
Directfon des Eaux contre paie
ment de Ltqs 27,50. Le caulion
nement provisoire est de Ltqs 
25749,34. Les soumissionnaires de
vront remettre vendredi, le 15-5-
936 au plus tard jusqu'a 14 h. a 
la Direction generale des Eaub, 
au minıstere des Travauu Publics 
leur lettre de cautionnement et 
toutes les pieces mentionnees dans 
la loi No 2490, ainsi que 1 eur 
certlficat de competence. Ce cer
tifıcat leur sera delivre par le Mi
nistre des Travaux publics auquel 
ils doivent s'adresser au moins 8 
jours avant la date de l'adjudica
tion pour etabiir qu'ils ont deja 
assume et realise avec succes, 
seuls ou en compagnie d'autres, 
des entreprises publiques de l'en
vergure de celle dont il est ques· 
tion ci·dessus. 

Reparation du tnit du ıalon 

du voyageura a Gatata. Pnx est : 
693,08, caut. prov. 52 Ltqs. Adj. 
de gre a gre. Comm. d'Achat 
d'lstanbul du Commandanat Gene
ral de la Survt:illance Douaniere. 

Vendredi, 8 mai 936 a 11 h . 

ReparaÜODI diveHeı a execu
ter dans les pavillons de l'Abat
toir de Karaağaç. Prix est. 941, 
caut. prov. 70 I.tqs. Commission 
Permanente de la Municipalite 
d'lstanbul, Vendredi 22 mai 936 
a 15 h. 

Pierru 250 metru cubt1 

les routes goudronnees. fr~ 
840, caut. prov. 63 Ltqs O 
sion permanente de la Mufl 

d'Istanbul. Jeudi, 21 mai 9~ IJ, 
heures. 

-3-
---------- giitıii 

Travaux d'lmprimıır 
Reliure - Papeterl' 

Fournlture da Bure•0 

-------~____./ 
Ficelle fine, 1000 kila.. P 

800, caut. prov. 60 Ltqs. C 
sion d'Achat et de Vente 
Direction Principale des 
d'Istanbul a Galatasaray. Ve 
22-5-936, a 15 h. 

Appareil diven pour la et 
phyısique. Prix est. 675, caııl 
58 Ltqs. Commission pc:rrıı 

de la Municipalite d'lstanbul• 
19-5-936 a. t 5 h. 

-4-

Combuatlble - Cbarbao'lliitf! 
Carburant. 

Benzine 424 tonnu. Pri$ N,r 
139,920, caut. prov. 8'246 'Iİttı:ı 
Adj sous pli cachete. Gı•.~lih\' 
charge moyennant 700 pı ~t 

Commission d'Achat et de tı.,tttrt~ 
dıı Ministere de la Defense İil: 
tionale. 16 mai 936, a 11 b· \c ~ 

' -- 5 - l'tıj~ 
ltctk 

1 
DJvers ti "~ 

_/l~tı 

Ania 18.000 kilos, de pro\let" ~~dii 
de Bursa ou de Tchechroe. A

0 
/rt . . . c t 7 5 tli h gre a gre. au . , •/, • t 

d'Achat de la Direction Ge "t'"iy 
des Monopoles a Kabatache ) 'Yıl 
di, 18-5-936 a 14 h. 1.•rt i 

11e\ 

Fil de fer galvani.e, 273 it l<.ı 
• t ltı meres. 1 • 
lıolatcura, 2250 pieces. ~ ,~;~ 
~er pour iıolateun, 2250 ~ libtıy 

Prıx est. pour le tout 'coı k·ıe' 
24 l.tıt 

caut. prov. 5,88 Ltqs. ·~ let 
d'Achat du Ministere de la O' ~ teı 

. ~· t Nationale. Lundi, ıı-5.936 8 li p 1 

htl 
Materiel de commaai~~ caklı 

especes. Achat par adjııd1 ftt\lte 
au nam et pour le compte ~: M ll 
trepreneur defaillant. Pfl ~ 

"' 
111

ilt 3634, caut. prov. ~ a. 
P" ~ bi 1 (Lire la suite en troiıielfle 


