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a) MOnakasalar : 

1 Erzak, Zahire, Et ve Sebze. 
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b) MOzayadaler: 

1
.. PiYASA HABERLERi 
•ıt~., ı l aisatını yapacak olan mütteahhitle 

1 

belediyearasında bir ihtilaf çıkmış· 
tır. 1 eaiıattn inşaatı bir milddet ge· 
ri kalmıştır. AJ.Jlaşama mazlığın bu
günlerde halledilerek ıu teaisatının 

' ' ıitller 1çm elıliret 
\·e • • 

~ 'il~iJ t\eft<'ri açılacak 

.N11fla . 
'tbtlı:. ışlerine aid münakualara 

)'tl .., '•tiyenlerden aranacak eh
•t1111 '•ik•larına dair bir tali-
llırı.,,lllt hazır1anmışhr. Talimat
iht,,~ ~ör.e Nafıa Vekaleti bir 
le, 

0 
hıdlık ehliyet defteri tuta-

'•ii(11:'Ya müteahhidlerin 11cilleri 
t~Ctlcti:'• 'Ve vaziyetleri kaydedi· 

1
'. \'t y ·h Vesikalar Nafıa Vekaie· 
iltı tbii~-ud ~ekaletin taşra teşki
Gdiirt ~rlerı, ve mülhak umum 
il" \' e~ıte müeueseleri tarafın ~ 
tli bettll~cektir, Yalnız keşif be

te,..,İ)'f!f .hın lirayı geçmiyen toprak 
"e •ı ve · . • h f saır malzeme ıhzarı 

l
.llll İbttnnli ehemmiyeti haiz elmı· 
"' t a ve ta . . l • . . h .,cı \'e 'k mır ış erı ıçın e -

lı: l\.•şir'~ 811 ~ranmaz. 
• ~l ol ede)ı on bin liradan yu
l • •n al lu çı~ lll\ltl k e mum Nafıa işleri 
'.hı.Yet " . a Nafıa Vekaletinden 
lıbı veııka 
1_ er iıt'd 11 aranacaktır. Ta· 
ıc:~ı ı av b ete Ql(i e eyanname ile Ve-
t\ te lb .. ral caat edecekler. Veki-
}•pt k .. n arı ı· k . ı· ' ları i ma ı udretı ve 
1Yttleri h DŞllat ve imalattaki eh-
ca•-t •klund . ıc: ır. V . a tetkıkler yapa· 
lll~teher 0~•ıkalar bir ıene için 
~I acakta)(. 

kurulmaıına devam olunacağı ha-

ber verilmektedir. 

Gümrii.kl er en iyi dnu·eit•-

ı·imiztlt~u hil'İ:-ıi ohln 
Gümrüklerde yapılPD ıslahRtın 

büyük faydaları gün geçtikçe bi
raz daha iyi anlaşılaıaktır. Şimdi
ye kadar bir çok şikayetleri mu
cip olan gümrük işleri on gün 
gibi kısa bir uman içinde düzel· 
miş ve bütün . şikayetler. kalkmış
tır. Yeni şeklın eH ıu bılhaaıa ~u 
nokta üzerinde toplanmaktadır : 

ı - iş sahiplerinin ve daha zi
yade komisyoncularıu her ne su
retle olursa olıun memurlarla te-

mas etmemesi, 
2 - Bütün gümrük dairelerinin 

lstaubul baş müdürlüğünde toplan 

mnsı ; 
3 - Fuzuli muamelerin bir ka· 

rarla ortadan kaldırılarak muame· 
lelerin Avrupa gümrüklerinde el
dutu gibi basitleştirilmesi. 

Ticaret mukavelesi aktlet· 

ıniyen (\e\'letler 

timiz tarafından vaki teşebbüı ve 
teklifleri neticesiz bırakan veya
hut ticaret mukavelesinin akdine 
intizaren modus vivandileri yap
maktan imtina eden devletlerden 
memleketimize yapdacak ithalatı 
tamamen veya kısmen menetmiye 
ve bu itlıaalitın tahdidine ve yahut 
önceden hükumetimizin müıaade· 
ıinı iıtibsal ıuretile kayıt altında 
icraıı usulünün ihdası hakkında 
hükllmete verilen salahiyetin 1 
temm;; z 938 ıeneaine kadar uza
blmaıı hakkındaki layiha alakadar 
encümenlerden geçerek Kamutay 
ruznamesine alınmıştır. 

Buğday koı·uma kaıınııunun 

Döı·t yıllık bilançosu : 
Hükumetimizin köylüyü koru· 

ma bakıaıından mühim hareketle
riDdeıı biri elan buğdayı koruma 
kanunu ve Ziraat bar.kaaı elile 
köylüden buj'day almall dördüncü 
yılını ikmal etmek üzeredir. Bu 
müddet zarfında bu işten umul
makta olan neticeden üstün bir 
fayda elde edildiği kanaati mev· 
cuttur. Çünkü kanunla hiik6me· 
tin teabit ettiği fiyat üzerinden 
içpazarı hararetli olmayan yerler• 
de Ziraat bankasının fiyatlar üze
rinde nazım rofüoü oynama11 buğ 
daya piyasamızda :zararlı oynak
lığı bertaraf etmiş ve ortaya dü
zenli bir piyaaa koymuştur. 

Ziraat bankası elile hükumeti
mizin bui'day satin almağa baş
lamasından bugüne kadar, yani 
arada geçen 4 yıla yakın müddet 
zarfında doğrudan doğruya köy
lüden 451.896.000 kilo buğday a· 
hnmış ve bunun mukabili olarak 
16.156.563 lira verilmiştir. 

Banka elinde 40.000 tona yakın 
stok buğday bulundurmaktadır • 

..... ..... ..... ..... ..... .... .... ....._. .... ..... ,..., .._. ..... 

Bu yıl ihtiyuı olan fakir köylüyle 
ve kuraklıktan müteesair olan 
mıntakalara 20.000 ton buğday to. 
homluk olaıak dağıtdmıştır. 

Muamele vergisi k.anuunnda 

<leği~iklik 
Finanı Bakanh~11 muamele ver· 

gisi kanununun 21 8, 12, 14, 23 ve 
28 maddelerinin tadili hakkındaki 
kanun layihasının hezırlı~ını ik
mal etmiştir. Bugünlerde Başve
kalete verecektir. 

Kontenjan listesimle deği
~iklik 

Kontenjan listesindeki 4438 nu• 
maralı karar V . 703 poziıyonuna 
alınan 11iyala ve di~er reokli ka· 
lemler, K L liıtesinden alınmış ve 
lktiaad Vekaletinin müıaadesine 

bağlı olan B liıtHintı geçırilmiştir· 

Yeni ko11fr11jau listesi 

Ankara, 6 (Tan) - Ekenomi 
Bakanlığı 20 marııta neşredilecek 
olan yeni kontenjan lııtuini ihza
ra başlamıştır. 

Fnulık ilırat•atı dıll'<lu 

Evvelce çok mikdarda fındık 
!hracı yapıldığından son günlerde 
ıhracat durmuştur, Bu sebepten 
dola.Yı fiatler de düşmüştür. 

Merkez hankas1 lıissethlar-
larınm kazan<·ları 

Merkez bankasının bu yıl hi11e• 
~a~larına dağıtacatı kazanç hi11e-
erı Merkez bankamı şubeal olan 

yerlerde cumartesi günündenberi 
verılmektedfr. Merkez bankası 
şubesi olmayan yerlerde bu işi 
Ziraat bankası şubeleri yapacak
tır. Ziraat bankaıı tubeleri de 
bu tevziata bu ayın on beşinden 
itibaren batlayacaklardır. 

.....,. .................... .--. ......... ..,... ....................... 

a)MÜNAKASA • • 

1 -- Erzak, Zahire, Et ve Sebze ; 

Selimiye A.~keri Satıırnlına 

Koıuisyoınıntlaıı : 
miıyoırn tarafından açık ekıiltme 

suretile alınacaktır. 

• Utlaııya 1 
ııı•~t >eledi:resile bir .. eatıı · · 

Q
1 

d lltl a ı•aı-1ında ihtilaf 
n lr 

t~ b'l ınadan " T . . 1 ditildı'r..• an " reflk1mı-
11nae " ırore lcaza•ın ıu te· 

Memleketimiz\e ticaret nıukave
leai akdetmemiş olan veya böyle 
bir mukavele akdi için müzakere· 
lere bışla11ma1t yolunda büküme-

1- Tüm birliklerinin mayıs 936 
dan haziran 936 ıonuna kad 'h t' ar ı . 
ıyacı olan 8000 kilo taze baki 

4200 kilo semizotu ve 8000 ~~e 
taY. ğ ll ı o .e ıo an -5 936 pazartesi günil 
ıaat 15 te Selimiye Satınalma Ko· 

2 - Bu sebzelerin bedeli mu· 
hammeni 1442 lira olup teminat 
akçesi 86 liradır. 

3 - Muvakkat teminmt akçeıi 
eksiltme aaatinden blr aaat evvel 
Tüm Muha1ebeciliti vezneıine ya
tırılmış olmaıı lazımdır. 



MÜNAKASA GAZETESi 8 "· 8 M,:t!.; 
4 - Bu ekıiltmiye iştirak ede

cek talihlerin bu işle meşpl ol· 
duklarına dair re1mi ve1aik ibraz 
etmeleri ve lferaberinde getirme
leri metrııttur. 

5- Şartname hergün Komisyon· 
da görülebilir. 

hıtanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyouumlan: 

latanbul Levazım amirliğine bat
lı müe .. eselel' için 12000 kilo te
reyağı 22/Mayıs/936 cuma günü 
uat 15,30 da Tophanede ST. AL. 
KO. da kapalı zarfla ekıiltmesi 

yapılacakbr. Tahmin bedeli beher 
kiloıu 95 kuıuştar. ilk teminatı 
155 liradır. Şartnameai Ko. da srö· 
rülebilir. isteklilerin kanuni veai
kalarile teklif mektublannı ihale 
saatından bir ıaat 
vermeleri. 

(:-;tanbul İskan 

evvel Ko. na 

lUiidürlüğünden : 
Tuzlada göçmen hayvanları i'in 

pazarhkla kırk bin kilo kuru ot 
satan alınacaktır. lıteklilerin Geb
ze Kaymakamlığına müracaat et
meleri ilin olunur. 

. . . . . .. . . ---·-·-· ----~~~--·~---~· -· ~-~-· ~-----... ~-~·~·~·~--
2 - inşaat- tamirat -Nafıa işleri - malzeme - Harita; 

Itiıııaclı l\Iilli ''Giiven" 
Türk Sigorta Anonim 

Sirketimleıı 
~ 

1 - Galatada Veyvoda cadde
ıinde itimadı Milli hanı ittisalinde 
kain elyevm 124 numaralı bina 
yerile arkaaındakl arsalar üzerin
de yapılacak inşaat kapalı zarf 
uıuli\e topdan eksiltmeye çıkarıl
mışhr. lnşaahn muhammen bedeli 
31.239 liradır. 

2 - Bu işe aid ekıiltme evrakı 

ıunlardır . 
a) Ekıiltma şartnamesi. 
b) Mukavele projesi, 
c) Fenni şartname ve kalorifer 

şartnamesi, 
d) Keşif hülaaası, 

- e) Plan ve projeler. 

istekliler bu evraki 10 lita be
del mukabilinde Galata'da Sümer 
Bank İstanbul şubesi binaaındaki 
şirketimizden aabn alabilirler· 

3 - Ekıiltme 23-5-936 cumar
tesi günü ıaat onbirde iıtanbulda 
Galata'da Bankal:ır caddeıinde 
Simer Bauk İıtanbul Şubesinin 
orta katında Şirketimiz merkezin
de icra edilecektir. 

4 - Ekıiltme lcapah znrf uıu

lile olacakbr. 
5 - Taliplerin eksiltme şartna

mesinde yazılı olduğu veçhile 
(2350) liralık muvakkat temirat 
vermeleri lazımdır. Eksiltmeae 
girecekler laakal 30.000 liradır 

bina yaphklarma dair kanaat ve
rici ehliyet veaaikini teklif mek
tubuna raptedP.ceklerdir. 

4 - Toklif mektupları yukar
da yazılı gün ve aaatten bir aaat 
evveline kadar Şirketimize mak
puz mukabilinde tevdi edilmiş bu
lunacakhr. Posta ile gönderilecek 
mektupların mezkur •aatten bir 
saat evveline kadar gelmif ve zarf- ' 
ların kanuni şekild.a kap!!!tılmıf 

bulunması şartiır. 

Kiiltiir Bakaıılığinclaıı 
1 - Ankarada inşa edilmekte 

olan Siyaul Bilgiler Okuluna 
ilave edilecek yatakhane, ıamaşır · 
hane ve jimnaatikhane kapalı 
zarf uıu)iyle eksiltmeye konul
muştur. 

3 - Bu işe ait evrak şualar· 
dır; 

a) Fenni şartnamesi . 

b) Mukavele projesi 
c) Keşif hulaaa11 
d) Proje 
e) Eksiltme şartnamesi 
f) Bayındırlık İşleri şeraili umu

miyesi 
İıtekliler bu proje ve evıakı 4 

lira 80 kuruş karşılığında Bakaa
hk Yüksek Ögretim GeQe( Di· 
rektörlüğünden aiabilirler. 

4 - Ekıiltme 14 Mayıı 1936 
tarihine gelen perşembe günü • t
at 15 te Aakarada Kültür Bakan· 
lığı Yüksek Öğretim Genel Di
rektörlüA"ü dayresında toplanacak 
Arttırma ve Eksiltme komiıyo· 

nunda olacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek i· 

çin : 
a) 2490 nun:;arah ArttJrma, Ek

ıiltme ye ihale kanununun 17 ia
ci maddesine uy2un nca liralık 
muvakkat teminat vermeleri. 

b) Ticaret odaıına kayıtlı bu
bunmaın, 

c) Bayınduhk Bakanlığından eh· 
liyet veaikaaı alan diplomalı mi· 
mı-r veya inşaat mlteahhidi ol· 
ması. Bu işe ait fenni ehliyet ve
ıikasının Bayındırhk Bakanhğın-

dan en aşağı sekiz gün evvel mü
racaatla alınarak gôsterilmeai ll
zımdır . 

6 - Teklif mektupları ihale 
günü ıaat 14 e kadar komiıyon 
Reisine makbuz mukabilinde ve
rilecektir. Posta ile gönderifen 
mektupların nihayet 4 üncü mad· 
dede yazılı ihale saatine kadar 
komiıyona gelmiş olma11 lazım· 

dır. Poıtada olacak gecikmeler ka
bul edilmez. 

istanlml Levazım Amirliği 

Satınalına Komi~yon11ndan: 

İstanbul levazım yollama mü
dürlüğü emirinde bulunan aayat 
romork<Srünün ikinci keşfi muci
bince tamireh 11-5-936 pazartesi 
rilnü saal 15 de Tophanede aatın
alma komisyonunda kapalı zarfla 
ekıiltmeai yapılacaktır. Bedeli 
keşfi 5742 lira 67 kuruştur. fıtek
lilerin kanuni vesikalarile ihale 

2 .- Bu yapının ketif 
"95.996 lira 75 kuruştur. 

bedeli saatinden bir saat nvel teklif-
' lerini komis1onuna vermeleri. 

İnhisarlar Umum 

Müdürlüğünclen 

Kabataş Levazım ambarlarının 

muhtelif yerlerinde 2586 lira ke
şif bedelli raf ve bölme inşaab
nın pazarlığı 9-5-936 tarihine ras
hyen cumartesi günü saat oada 
yapılacaktır. Pazarlığa iştirak et
mek iatiyenler şarb.1ameleri gör -

mek üzere hergün ve pazarlık 
için de tayin olunan günde % 7 ,5 
güvenme paralarile birlikte Ka• 
bataşta Levazım ve Mubayaat 
Şubeeindeki Ahm Satım Komi
ıyonuna müracaat edebilirler. 

l8taııbul Bcled yeKiıulen 

1"~'-•cı 
çarşamba günü aaat 15 te ı __ 
Encümende bulunmahdırlar• dlılt 

Bayındır Relediyesiııd fil •e 
Kapalı zarf uulile 11.4.93' •lı:naı 

rihinde ihale olunacağı iliO 
nan Bayındmn halihazır "' 
takbel harita ve planları lir 
kaaa11 neticelenmedifindeO lir 
şera!tle kııpah zarf uıulile ._ 
936 dan itibaren 12·5-936~ Pıı 
günü saat 16 ya kadar •tııı1 
etmek üzere yeniden münalı eledi 
çıkarı;mıştır. İateklilerin 6•1' ._ 
Belediyeaine baş vurmalar•· lbıtQll 

İ~taıı bul Belediyesiııı1~1e 1 t 
Keşif bedeli 1662 lira ol•' e ,, 

ni Hal bina11nda yapılacak .a. d, 
Keşif bedeli 227 lira 61 kuruş aded harici aydınlatma liıııb• 

olan Divanyolunda Darü11üado inşuı açık ekıiltmiye konulOS nb 
ağa11 Mebmedağa mektebinin ta- Ve şartnameai Levazım Mii~ ll}a,l 
miri pazarlığa konulmuştur. Ke- ğ'ünde görülür, ekailtmiye 11, rL. 1 
şif e\'rakı ve şartnamesi L~vM:ım iatiyenler Belediye Fen işle~·""''Ct\l 
Müdürlüğünde görülür. Pazarlığa tasdikli fen ehliyet veaikuı ti ~t\lıı 
girmek isteyenler Bayındırlık Di- nunun tayio ettiği vuikalarl• 11 1• 

rektörlüğünden tasdikli ehliyet fen lirahk muvakkat teminat os• 
vesikasile 17 lira 20 kuruşluk veya mektubile beraber 18' 
muvakkat i:eminat makbuz veya 1 pazarteai günü saat 15 te 1)
mektubile beraber 13 mayıı 936 Encümende bulu11malıd1rlar . J) 
............ ~ ............. ~ ............................................. ~ ................. ~ . .-· 
3 Müteferrik : 

İstanlml Universite~i 

Aı·t.tırma, EkKiltme ve 

Pazarlık Komisyonmulan: 
] - Bedeli kf'şfi 35696,25 lira 

olan Hayvanat ve Nebatat Ensti
tülerine yapılacak mobilyalar ka
palı zarf usulile ekailtmiye ko
nulmuştur. İbate 14-5-936 perşem· 
be saat ~.ı beşte Rektörlükte ya. 
pılacak'.ır. Bu İıje aid Şa1'tname ve
saire 178 kuruşa Rektörlükten a· 
ha11. 

2 - Eluiltmiye girebilmek için 
2678 liralık ilk teminat yatırma

ları ve 5000 Hrahk mobilya işi yap· 
mıt ve bizzat fabrika aahibi ol
duklarına dair İstanbul Bayındırlık 
Direktörlüğünden kAğıd almaları 

Jbımdır. lıtekliler o gün saat 14 
te Tekliflerini Rektörlüğe vermif 
olmalıdırlar. 

Ankara Valiliğimleıı 

Ankara Stadyum ve yarış ala
nının ağaçlanmaıı için tartname
sinde yazile ağaç ve ağaçcıkların 
tedariki, dikilmeai ve bakımına 

aid işler 25-5 936 pazarteıi rünü 
ıaat 15 de Vilayet Daimi Encü
meninde ihalesi yapılmak üzere 
kapalı zarf usulile eksiltmeğe kon -
muştur. Keşif bedeli (55) bin lira· 
dan ibarettir. 

Muvakkat teminat 4 bin liradır. 
Bu işe aid fenni şartname hu

susi ve umumi şartname ile plAn 
275 kuruı mukabilinde Viliyet 
Huıuai Muhasebe Müdürlütünden 
alınır. 

lıteklilerin teklif mektublarhu 
Ticaret Odaıı veaikası muvakkat 
teminat mektub veya makbuz •e 
Ankara valiliğinden bu işe aid ol· 
mak Ozere alacakları fenni ehliyet 

l~tan 
veaikalarile birlikte ihale ~ 
saat 14 e kadar Vilayet ı:P• 
Encümen Reisliğine tevdi et •ed: 
llzımd11. , 

"ıi 
Devlet Deıniryolları tı • 

Limanları İ-;;letnu> 

llınnnı İdaresini 

Teahhüdüoü yerine getire; 
ğinden dolayı mukaveleai fe 1( 
len ve muhammen bedeli 5, ;ıi 
olan 1000 adet k•lopil kavanotl • ~ 
teabbidin nam ve hesabına 12· il 
salı günü saat 10 da açık ~-c,11{ 
meye konacaktır. 

Bu işe wirmek iıtiyenlerin 4' 
50 kuruşluk muvakkat temiıı 
kanunun tayin ettiği veıik 

birlikte ekıiltme güaü uatiıı1 

dar Komisyona milracaatları 

zımdır. Bu işe ait şartnamelet 
miıyondan parasız olarak 
mektedir. 

inhisarlar rmum 

)( ii<lfil•}üğiiJI 

Şartnameai mucibince lOO~cl 
tre keten hortum pazarlıkla lı t 
alinacakbr. Vermek iıtiye iİt& 
3-6-936 çarşamba günü ıaat ıf l~re 
O/o 7,50 güvenme p•ralarile ~.J 
te Kabataşta Levaum ve 1"' 
yaat şubesindeki Alım Ko 
nuna mü.racaatleri. 

' Milli Jifölafaa Vekalet c ... 
Satınalma Koınisyoıınıı~ : 

1 B. . b' ·ı ,,le - ır metreaıne ''' e C Q 

ri 33,93 kuruş olan 100 bi~ ı• C 
tre kıhfhk bez ile her bir .iP':, ~ 
na biçilen ederi 74 kuruş ol-' 
bin kilo kundura boyaıı ~6 ~tf'l'lll-..-ı 
hit nam ve he1abına açık eki" 



t ll•calthr. 

..__ Ôrne'-'e • · •• r.8fblt b ııu rını gormek ve 
"' •e ~t fırtaımasini 170 kıı
ll11ı,1c 0!•. şart nameıini para· 
ell ııtayenlerin her gün öğ. 

•oııra k . 1 . -- e· oınııyona ıelme erı. 
li ırioeinin ilk teminata 

ra 7S k 'k" .. li uruı ve ı ıncının 
'•dır 

._ ltı ' 
p~ hf~k ~ezin ihale11 18-5-

•lltıı ~eıı R'UnÜ saat 11 de ve 
dectı ihaleıi avnı ıünü ıaat 

'· 
~ Eltıiltnıelere ğireceklerin 
t ~il 2 Ve 3 üncü maddele
! Ya~ı. veaika ve yukarda 1 te11ıin1tları ile birli"te tam 

. ;aatlerinde M. M. V. Sa. Al. 
• b'lllunmala tı. 

llhnı Levazım Aınulığı 
[()ıııatnıa Komh~yoııundan : 

tdıa ih . k tıyıcı için 5000 : 7000 
~ llıadıara boyası 12-5-936 sah 

•••t 15 de Tophanede Sa· 

tınalma komiıyonunda pazarhk~a 
alınacaktır. Tahmin bedeli beher 
kilosu 60 kuruıtur. Son temiaatı 
630 liradır. Şartname ve nücnu
nesi ~ omiıyonda rörülebilir. lıtek
Jilerin belli saalta komisyona gel
meleri. 
İstanbul levazım Amirliği 
Satınaluıa kouıisyonmulan : 

Dikim evleri için 650 biıı adet 
küçük renkli kemik düğme ve 140 
bin adet küçük mat düğme 11 
Mayıs 936 pazartesi ğiloü saat 
14,30 da Tophanede Sahnalma 
Komiıyonuııda pazarhkla alına• 
cakhr. Kemik düğmenin tabaıin 
bedeli 2600 lira mat düğmenin 
518 liradır. Kemik düğmenin 
son teminata 390 lira, mat düğe 
menin 17 lira 70 kuruştur. Şart
name ve nümuneleri Ko da görü
lebilir. Düğmelerin pazarlığı her 
ikisi beraber olacağı gibi ayrı da 
yapılacakhr. İsteklilerin belli saat· 
ta Ko. na gelmeleri. 

,...... .............................. , ........ ımım~ 

) IVIÜZA YEDE ı 
~taıllıuı ReJediye~inden : 
ep. 

le ••ııe 400 lira bedtıl tahmin 
tı r tih d il le Çarşlimbada Kova-
-~ IQıhallesinde Lokmacı ıo· 

ı •' teni 13 numaralı eviaen
•tıılbak üzere açık artırma-

ya konulmuştur. Şartnamesi Le· 
vazım Müdürlüğünden gö.ülür. 
Arbrmaya girmek istiyea1er 30 
liralık muvakkat teminat makbuz 
veya mektubile beraber 20·5 ·936 
çarşamba günü 1aat 15 te Daimi 
Encümende bulunmalıdır. 

~Belediyesi Uanl~ 
~tif ı_ b' . d ki ef0 °edeli 532 lira 51 kurut olan belediye merkez ınaıın a 
• ..,,'Q. •eııtral odasının tamir ve tadili açık eksiltmeye konulmuf-

"-tfif · 1 -d- J"~ - d •öriilür. Ut evrakı ve ıartnamesl evazım mu ur ugun e • . 
c,ıtrteye girmek iıtey~nler belediye fen itleri inşaat şubesınd en 

1•d • t mak· •rı fen ehliyet vesikuı ile 40 liralık muvakkat temınaı 
~e" b ·· - aat 15 et i .r• llıektubile beraber 21 mayiı 936 perşem e guau 8 
1 

illi encümende bulunmalıdır. B (3) 

Kömür Deposu 
arayanlara müide 

~doluhisarı ile Kanbca arasındaki körfezde vaktiyle kömür 

:l>otu olarak kullanılan büyük kömür depoıu mahalli kiralıktır. E~ 
l.ı_ YGJc tilepler rıhtımına yanaşabilir. Taliplerin ,, Açık Şöz,, gazeteıı 

re lbiid- -uru Bay Kazıma müracaatları. 

, ...... _ ----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ , 
ı KARILERIMiZE P!K MÜHİM BiR KOLr\ YLlK : ' 

c J7 ergi işlerinizin halli için mutahas~ıa bir mii,avir ' 
c a'"kadaşırnızı daima emirlerinize amada bulundur- ! 
C ... 'tlıaktayı:ı. t 

~~ ~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

r------------~--1------

1 DENiZ POSTALARI 1 

.. 
. -

' 

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

Hareket edecek vapurlar : 

Q U 1 R 1 N A L E - Cuma 8·5 saat 9 da : 

Pire, Brindizi, Venedik ve Triesteye. 

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

Burgaz, Varna, Kostanıa, Varaa, Sulioa, Gala:ı, lbrail, Su

lina, Batum, Kostansa, Varna ve Burgasa. 

B O L S E N 1 A - Cumartesi 9-5 saat 17 de : 

Selanik, Midilli, İzmir, Pire, Patras Briodizi, Venedik ve 

Triesteye. 

Beklenen vapurlar : 

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

Cenova, Napoli ve Pireden. 

... ................................... 1 ......... . 

ADRES TEBDILi 
Sirkecide Ebü91uud caddeıiode 1·3 numaralı K~RYOLA ve MA· 

DENİ EŞYA FABRIKAMl tevıian Sılktauöğü:i Deınirkapı cadd . 
sinde 7 numualı yeni binaya (eski Fort gafajı) naıkle.ıı· ldı·ıı.· • de 

• - '1 ' ) • " a;IDI e· ;erh muşteıa erıme ar:r:ey erım • 

Karyola ve Madeni Eşya Fab. 
sahibi Halil Sezer 

Sirkeci • Salkımsöğüd Denıirkapu caddesi No. 7 
!._ ___ T_e_lefon : 21632 - Telgraf: KARYOLA, iıtanbul 

" Münakasa Gazetesi" Direktörlügüne 
Billür Sokak No. 17 

GALATA - ISTANBUL 

Gazetenize ............... . ··· aylak abone olmak istiyorum. 
Abone bedeli olan .. .. 
ıönderilm.iştir. Çıkan 

·· ··· ... · ........ -.. kuzuş buğün po~ ta bavaleıile 
sayıları aşatidakl adresime muntazaman 

gönderiniz. 

ı ıai .. 
(Okunaklı) 

Adres ····•h•••••a.·-················-······· 

İmtiyaz sabibi ve Yazı işleri DirektörO. : lsmail Girit 

liaaddığı yer : E. Daküs, Galata, Perçemli Sokık, No 3 .J 



• • ABONNl:MENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS Ptrs 450 MUNAKASA 
6 .. 650 

AN 1500 GAZETESİ 

Le No. 7 ,5 Pfrs. JO<..JRNPıL Q<JOTIDIEN DE5 PıDJ<JDICPıTIONS 
Pour la Publicitc ı'a. 

draser i l'Adminiıtration 
NE PARAIT PAS LES DIMANCHES _______ ___:... 

... --
No. a9 VENDREDI 

A NOS LECTEURS 
Nous sommes heureux d'annoncer a nos lecteurs 

que nous commenceronı prochainement a publier toutes 

lıs nouvelles lois, decreta loi et traites de commerce aus

sitôt apreı leur promulgation. 

A) Adjudic•tions au Rabais. 

1 - · Comesfible (Denree alimentaire, Viande, Legume, laıt efe. 

2 - Construction, Reparation, Travaux Publics, Cartographie ete. 

3 - lnsta!ations et Maferiel Elecfrıques. 

4 - Divers. 

. .. .. . . . . . . . . .. .. .. ... .. . . . . .. ........ .. .. . . .. .. .. . .... 
-1 -

Comeatlble (Denr6a alimen· 
taire, Vianda, L6gume, Lalt 

ete, 

Feve verte 8.000 ki los 
Pourpier, 4 200 kiloı 
Oig'DOD frais 8.000 kiloı. Prix 

est. 1442, caııt. prov. 86 kilos. ln
tendance militaire de Setimie Lundi 
11/S ;996 a. 15 h. 

Foin 40 000 kiloı, pour Ies be· 
tes des immigres de Tuzla.S'adres
ser au Kaymaqamat de Guebze. 

Beurre fraiı 12.000 kiloı . Prix 
est. 95 Ptrs. le kilo. Caut. prov. 
855 Ltqs. Adj, sous pli cachete. 
Commission d' Achat de l'Econo
mat d'Istanbul, a Tophane, Ven
dredi, 22 mai 936 iı. ıs h. 30. 

- 2-

Conıtruetlon-R6paratlon 
Travaux Publies, Materiel 
dı Const. Cartographla ete. 

CoDıtruçtion dea planchettea 
et dırı cloiıonı dans les depôts 
de materiel de Kabatache. Prix 
est: 2586 Ltqs. Caut. 7 1/2 % . 
Adı. de gre iı. gre. Comm.d'Achats 
et de Ventes de la Direction ge
nerale des Monopoles a Kaba
t ache. Samedi, 9/5/936 a 10 h. 

R~paration de l'Ecole Darlı-

ıüade ağamı Mehmed agba, sise a 
Divanyolou. Prix est. 227,61, caut. 
prov. 17 ,20 Ltq.. Adj. de gre a 
gre. Com. Permanente de la Mu
nicipalite d'Istanbul.Mercredi,13 mai 
936 a. 15 h. 

Conltruction d'un dortoir, d'uae 
buandcrte et d'une salle de gym· 
nastique en annexe a l'Ecole de 
Sciences Politiques en construc
tion a Ankara. Prix est. t95•996,75 
Caut. prov. 7.200 Ltqs. Adj . sous 
pli cachete. Les documents neces· 
saires sont tenus a la disposition 
dcs interesses, moyennant 4,80 

Ltqs. Commission des Adjudica· 
tions de la Direction Generale de 
l'Enseignemen t Superieur au Mi
nistere de l'lnstruction Publique a 
Ankara. Jeudi, 14 mai 936 a 15 h. 
(Lire les details dans notr.e edition 
turque,sous la rubrique : ''inşaat,,.) 

Elaboration de la carte topo
srraphique et doı;;s plans de la ville 
de Bayendır. L'adj. sous pli ca
chete qui a eut lieu le 11/4/936 
n'ayant pas abouti, elle a ete re
mis au 12/5/936, mardi, 16 h. sous 
ıes memes conditions que prece· 
demment. 

Reparation et modification de 
cabine telephoniqucde I'Hôtel de la 
Ville. Prix est.532.51, caut. prov. 
40 Ltqs. Commission Permanente 
de la municipalite d'lstanbul.Jcudı, 
21 mai 936, a 15 h. 

Coaıtruction d'un immeuble 
sur I'ernplacement de la maison 
No 124, conli2üe au lttimadi Milli 
Han, et sur !es terrains vaıues se 
trou\'ant deniere cette b!tisse • 
Prix est. Ltqs. 31239. Caut. prov. 
2350 Ltqs. Adj. sous pli cachete. 
Documents requis au siege de la 
Ccımpagnie d'Assurance a Galata 

' moyennant 10 Ltqs. (Pour plus 
amples renseignements consulter 
notre edition turque). L'adj. aura 
lieu au siei'e de la Compagnie 
susmentionnee, le samedi, 23/5;936 
a. 11 h. 

-3-
:---------------

lnstallatlon at matdrlel 
Electrlques 

Poıe de 6 lampe1 d'eclairage 
electrique sur le batiment de ı~ 

nouvclle Halle. Priv est.1662, caut. 
prov. 125 Ltqs. Commission Per
manente de la Municipalite d'ls
tanbul, lundi, 18/5/936 iı. ıs h. 

- 4-

'--____ o_ı_v_ars --, 

Petitı boutons en os coloree1, 
656.000 pfeccs. Prix est.2.600 Itqs. 
Peti'.s boutons mats. 140.000 piC· 
ces. Prix est. 518 Ltqs. Caut.prov. 
respectivement Ltks. 390 et 77,70. 
Adj. de gre a gre. en b(GC, ou 
separement. Echantillons et bah· 
de cbarg-es h la disposition .Comm· 
d'Achat de l'Economat d'lstanbul 
a Tophane. Lundi, 11 mai 936 iı. 

14h.30. 

Cirage pour cbau11ure 5.000 a 
7.000 kitos, pour les besoins de 
l'nmee. Prix est. 60 Ptrs. le kilo. 
Caut. definitif 630 Ltqs. Echantil
lon et cah. de chrrge a la dispo
sition. Adj. de gre a gre. Com
mission d'Achat de l'Economa1 
d'lstcınbul a Tophane, mardi 12 
mai 936 a 15 h. 

Toile a fourreau, 100.000 metres 
prix est. 33 ,93 ptrs. le metre. 

Cirare de chau11ure, 30.0CO ki· 
los. Prix est. 74 ptrs, le kılo. 
Caut, prov. respcctivement 
2544,75 et 1665 Ltqs. Echantillons 
a la disposition. Cahier de charge 
pour la toile Ptrs. 170, pour le 
cirage gratuit a la Commission 
d' Achat du Ministere de la De-

Burea11x de trad 

Rue Billur N. 17. 

Adresse Telegrap/I 

lstanbul-11ÜNAll~ 

a Mal 

fense Na ti ona le. Lundi, 
11 et a 14 h. 

3 

• 
sıı: 

Trompe de pompe en li' 
metres. Adj. de gre iı. grt. 
7, 5 %. Commission d'Acb~ fler 
la Dirtction Generale des erı · 
polcs a Kabatache. Me t k 
3/6/936 a 16 h. giitıQ 

Me ublu divera pour Ies . 
tuts Zcıologiques et Bota~1 

P rix est. 35696,25 Ltqs. Caııl 
2678 Ltqs. Adj. sous pli es 
On peut se procurer les 
ments requis au Rectorat dt 
niversile d'lstanbul, moyt 
178 ptrs. Commission d'Adj 
tion de l'Universite d'lsll 
Jcudi, 14/5;936, a 25 h. 

Boisement de St.dium el 
pface de Ia course d'Ankar•• 
que la fourniture des plantt5 

l'~ntretien. Pı ix est. 55 ()()0, 
prov. 4000 Ltqs. Cahier de 
a la Dircction de la Compl' 
Regiona(e du Vilayet, moye 
275 ptrs. Commissit)n Perm' 
du Vılayet d'Ankara. Lundi, k~ı 
936 a 15 h. 

Vaıu "calopil,, 1000 pi~c~ 2490 
nom et pour le comptc de e ihtı 
trepıencur defaillant. Prix el ~t\ai~i 
caut. prov. 40,50 Llqs. Adrn 1t•bıa 
des Chcmins de Fer et dcs ihet • 
de I'Etat. Mardi, 12/5/ -.i-.._ 
10 h. e 

Rcparation d'un remo 
Prix est. 5742,67 Ltqs. Adj 
pli cachete, Comm. d' Ac 
I'F.corıomat d'Jstanbul a T 

Lundi. 11/5/936 iı. 15 h. 

8) A~ju~ications 
a la Suren 

Lu decombres de la 
sise au No 13,de la rue Lok 

1 quartier Kovadjidede lı 
chamba (Fatih). Prıx esi• 
caut, prov. 30 Ltqs. Corıı . 
Peıma~cnte de la 
o'JstarıbuI. Mercredi, 

l&h. 

İkramiye knpo~ 

Bu kuponu ~etirene 2 k 

kalem verecetiz. 

Ad rcs:Aslan Kırtasiye Ma 
Billur Sck~k Galata. - 8 


