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~iNDEKiLER: 

ı 11Anlar, Emirler, Tebliğler..:_ ğından tartname ve proje ve ketif evrakı Adanada ıu işleri 
dairesinde ve Mersinde Nafıa müdürlüğünde bulunduğundan iı· 
teklilere göıterilecek ve arzu edenlere birer sureti verilecektir. 

Yata Haberleri 
111.aı.r, eairler, teblitler 

L.. ') Mlinakaaalar : ı 
ltıllc, Zahire, Et ve Sebze l 
!:at, Tamirat, Nafıa it· 
ha • t.falze•e, Harita. 

~lar·Klinik ve i•pençi· ! 
4....)trt alit·Hutane lenzımı i 
~haeler, MoUSrler, ıair t 

l... •ftrruatı ı 

~icat, Benzin, Makine f 
tf'tları ve saire. i 

•ldiyat. t 
' '1Gteferrik t 
ltaııunlar, Kararnameler, 1 

Ticaret muahedeleri ! 
1.... b) Müzayedeler. 
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PİYASA 
ERLERİ 

\elif memleketler ne1din
~aret anlatmalan etra
le11ıaılar yapmak ve ya· 

't anlatmalan tama· 

11 ~- için A~rupaya fitmit 
~ıat Vekileti müıtetarı 
lt11rdotlunun Londradaki 
'1 arı bitirditi bildirilmek

• Gatqar buradan Pariı, 
•e Pra~a utrayacaktır. 
dan batka Romayada 
atı ihtimali vardır. Te-
• 11l bir ay kadar daha 16-

ilylenmektedir. -
~I naaddeler hakkında 

~tııi talimatname 

but ıiimrükleri batmü
•:lıı:ili Muatafa Nuri ile 

•e inhiıarlar vekileti 
itleri müdOr muavini 

~ Barbaroaotlu tarahn· 
''tt trlanan Müttail madde
.... -,olarına ait talimatna-'"ro· 
~~-i tamamlanmıttır. 

' . detitlldiklerle tadil 
Je1aı talimatname, antre-

L. laaaıl açılacatı, antre· 
"' ttai li •atın ne ıuretle ya-
~ . lınııeleceti ve milt· 
' lto1ilertn ne ıuretle antre

' h ~1llacatı hakkında bir
~· hGkGmleri ihtiva d· 

...... ~. l>etifen maddelerden 
1, llbleri tunlardır. 

.\ıatrepolardaki kanali· 
\eaiıatı J•r il.zerinden 

t .. ~ ... 
"iilee tanklara bir biçimde 
l •ittir. 

'll ~lalclara alıaacak maJİ· 
• ~•plarda taaklar eıu ,., . 
~ • ve zaiy~ hakkında 

'-• 2cıi ıabifacla) 

lstanbul Liman İşletme idaresinden: 
ı - 15-8-936 cumartesi gününden itibaren gümrük ambarları 

Liman İtletme İdareaine devredilmete başlanacaııı cihetle bu ta
rihten itibaren bu ambarlar hammaliye ve açıcılık işleri de ay
nen antrepolarda olduğu gibi Liman işletme idaresi tarafından 
tenvir edilecektır. 

2 - Meıkur tarihten itibaren bu hidemata mukabil alınacak 
ücretler de Liman itletme İdaresi Galata ve İstanbul servislerince 
diter ücretlerle beraber tahsil edilecektir. . 

3 - Alakadarların bu suretle ödiyecekleri ve lktiıat Veka· 
letinde muaaddak reami tarifeye müstenid ücretler haricinde hiç
bir teşekkül veya ferde verecekleri hiçbir ücret yoktur. 

4 - Gilmrlk ambarlar1 ardiye ücretleri de halen mevcut eşya 
da dahil olmak üzere Liman işletme İdaresi gişe-lerince tahsil e
dilecektir. 

5 - Liman hidematı tarifelerini maddi imkanlar niıbetinde 
tenzile ve hizmetleri birle,tirerek çabuk ve kolay yapmata ma
tuf bu kararlar alikadarlarca bilinerek menfaatleri icabı olmak 
dolayııile ehemmiyetle kaydedilmesi mercudur. 

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

Emniyet Direktörlüğünden: 

Süvari hayvanları için azı 90 bin, çotu 95 bin kilo yulafla zı 
95 bin kilo, çotu l 00 bin kilo yem otu ve azı 60 bin çoğu 66 
bin kilo yataklık ot kapalı zarfla eksiltmeye konulD?uttur. 

Eksiltme 28 Atuıtoı 936 Cuma pnü ıaat 16 da Vilayet mu
huebecilik daireahıde kurulu komiıyonda yapılacaktır. 

Muhammen fiat yulafın beher kilosu 5 kuruş, yem~klik otun 
beher kiloıu 2 kurut 75 ıantim, yatakbk otun beher kiloıu 2 ku
ruş 20 aantim, muvakkat teminat 674 liradıt. 

İıteklilerin teklif mektuplar1nı ayni gün saat 15e kadar ko
miıyon Reiılitine vermeleri ve şeraiti öğrenmek için de Direk
törUlk Muhaıebeaine milracaatleri. 

2- inşaat- Tamirat · Nafıa işleri - Malzeme · Harita 

Tunceli Nafıa Direktörlüğünden : 
ı - Ekıiltmeye konulan iş : Tunceli Vilayeti Ovacık Plür 

kazuında HGkumet Konağı inşaatıdır . 
Ketif bedeli 20600 liradır. 
2 _, Bu ite aid tartnameler ve evrak 'unlardır : 
A - Ekıiltme tartnamesi. 
B - Mukavele projeai. 
C - Naha itleri 'eraiti umumiyeai. 
O - Teaviyei tGrabiye, şoıe ve kirıir inıaata dair fenni 

tartname. 
E - Huıuıi tartname. 
f - Ketif cetveli, ıUıilei fiat cetveli, metraj cetveli. 
G - Proje. 
H - Devlet Demiryollan fenni ,artnamesi. 
lıtiyenler bu tartnameleri ve evrakı bir lira bedel mukabilin· 

de Tunceli Nafıa MiidilrUitünden alabilirler . 
3 _ Ekılltme 31-8-936 tarihinde pazarteai rilnl saat 15 te 

Elizizde Tunceli Nafıa Müdürliltü dairesinde yapılacaktır . 
4 - Ekıiltme kapalı zarf uıulile yapılacaktır. 
5 _ Ekıiltmeye ıirebilmek için isteklinin 1545 lira muvakkat 

teminat vermesi, bundan f:>aşka atatıdaki vesikaları haiz olup 
gliltermeai lizımdır. 

Naha Vekiletinden ite girebilmek için vesika alacaktır. 
6 _ Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede yazılı ıaat

ten ı ıaat evveline kadar Tunceli Naha MGdürlütü daireaine 
etirilerek Ekıiltme Komiıyonu Reislitine makbuz mukabilinde 

!erilecektir. Poıta ile r8nderilecek mektupların nihayet 3 lneü 
maddede yazılı aaate kadar relmit olmaıı ve dıt zarfın milhlr 
mumu ile iyice kapatalmıt olmaıı llzımdır. Poıtada olacak re· 
cikmeler kabul edilmez. 

Adana y ~dinci Daire Su işleri Müdlirlüğünden: 
ı- Merıin kuabuı civarında ve Efrenk dereainin mansap 

cihetindeki kaplama divarı tamir amelyatının keti! b~deli ola~ 
8500 Ura mukabilinde ve 2490 ıayılı kanunun 41 ıncı maddeaı • 
aln D. f ıkraıına tevfikan açık artırma ve akıiltmeye çıkarıldı· 

2- EklHtmeye çıkarılan itbü inıaatın ihalesi 936 ıeneaı a
ğustoıunun 19 uncu çarşamba gGnü 1&bahleyin saat 10 da Mer· 
sinde Nafıa dairesinde toplanacak komisyon marifetile yapıla

caktır. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 638 liradan ibaret olup istekli
ler bu işe girebilmeleri için ihaleden bir hafta evvel Su işleri 
veya Nafıa mildürlülrlerinden alanmış müteahhitlik ehliyetname· 
sini ve Ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair veıikayı ve mu· 
Takkat teminatın Mersin malaandığana yatırıldıtına dair makbuzu 
ve hükumetçe muteber bir banka mektubunu komiıyona tevdi 
edecektir. 

4 - Yukarda yauh veaikaları bulunm•yanların işbu eksilt me• 
ye giremiyecekleri ilin olunur. 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Satınalma komisyonundan: 

1 - Eksiltmeye konulan 
İstanbulda Taksim Gümüşıu
yunda Yükıek Mühendis Mek
tebi binaıı dahilinde proje ve 
şartnamesi mucibince yapılacak 
in,aat: 

naaatın keşif bedeli 21115 
lira 98 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnamelerle 
evrak şunlardır: 

A-Eksiltme şartnameıi . 

8 - Proje. 
İsteyenler bu şartname ve 

projeleri 125 kurut mukabilin· 
de YGkaek Mühendis mektebi 
sabnalma komiıyonundan ala· 
bilirler. 

3 - Eksiltme 27-8-936 per·· 
şembe günü saat 15 te Yükıek 
Mühendis mektebi binasında 

sabnalma komiıyonunda yapı· 
lacaktır. 

4 - Ekıiltme kapah zarf u
ıulile olacaktır. 

5 - Eluiltmeye girebilmek 
için isteklilerin 1590 lira ilk te
minat akçesi ve bundan başka 
aşağıdaki vesikaları haiz olup 
getirmesi lazımdır. Nafıa Ve
kaletinden alınmış müteahhitlik 
ehliyet vesikuı röıterme•i ve 
bizzat mGhendis Teya mimar 
olmaıı veya bunlardan biri ile 
ortak olarak çabştıtına bildirir 
Noterlikçe muaaddak vesika 
lazımdır. 

6 - Teklif mektuplar1 yu· 
karıda 3 üncü madde de yazılı 
1aattan bir saat evveline ka
dar Yüksek mühendis mektebi 
binası dahilinde Ekıiltme ko· 
miıyonu riyasetin~ makbuz mu
kabilinde verilecektir. Poıta ile 
gönderilecek mektupların ni· 
hayet 3 ilncü maddede yazılı 

saata kadar gelmit olmaıı ve 
dıt zarfın mOhilr mumu ile ka· 
patılmıt olmuı tarttar. Potta· 
da olacak gecikmeler kabul e
dilmez. 

Çanakkale belediye Reisliğincten: 
1- Çanakkalede yapılacak 14497 lira bedel keşifli rıhtım cad

desinin parke tatı inşaab 6-8-936 tarihinden itibaren 27 gün 
müddetle ve kapalı zarf uıulil!ı? eksiltmeye çıkarılmıttır. 

2- İstekliler bu ite ait şartname, plan ve projeleri Çanakkale 
Bele:diyeai fen dairesinden paraıız olarak alabilirler. 

3 Ekıiltme 3·9-936 perşembe günü aaat 15te Belediye daire· 
sinde olacaktır. 

4- Muvakkat teminat miktarı 1125 liradır. 
5- Ekıiltmeye girebilmek için kanuni veaaikle beraber ehli

yetı fenniye vesikalarını haiz bulunmak lazımdır. 
6 - Teklif mektubları 3 üncil maddede yazıh ıaatten bir ıaat 

evveline kadar Belediye encümenine makbuz mukabilinde veril
miş bulunması ve poıta ile gönderilecek mektubların da yukarda 
yazılı saate kadar gelmit olmaıı ve zarfın mühür mumu ile mil
hürlenmiş v~ kapatılmış bulunması luımdar. 

Samsun Valiliğinden : 
Eksiltmeye konulan iş: "Samsun merkezinde mevcut kirıir 

bina ih:erine yeniden yaptınlacak ilk mektep ile Havza ve Lidik 
kazalarmda yeniden yaptırılacak ilk mektep binaları. ,, 

t - Samsun Merkezindeki mektep binasının keşfi 23377 lira 
93 kuruş ve Havza mektebinin 17662 lira 21 kurut ve Lidik , 
mektebinin keşfi 17662 lira 21 kurut olmak üzere "her üç mektep 
binaıının keşifleri tutarı 58702 lira 35 kuruıtur. Ve bu üç mek· 
tep şartnameleri daireıinde birden ihale olunacaktır. 

2- Muvakkat teminat 4185 liradır. 
16da 3- İhale Ağuıtoıun 3 linci pazarteai ıGnG ıaat 

vilayet daimi enc&meninde kapalı zarf uaulile yapılacakbr. 
4 Zarflar ihale saatinden bir •••t evvel imza mukabilinde 

Encilmen Reiılitine tealim edilmit olacaktır. Poıtadaki recikme
ler kabul edilmez. 

5- Bu işe ait evrak şunlardır: 
A- Ekıiltme şartname.i 
8- Keşif hülba cetvelleri 
C - Bayındırlık itleri ıenel ••rtnameıi 
D- Fenni t•rtname 



Sayfa ?. 

PİASA HABERLERİ E Mukavele projesi 
F - Projeler 

MÜNAKASA GAZETESi 

den bir saat evvel teklif mektublarını 

* (1 inci uhifeden devam) 
------- İstiyenler bu evrakı vilayet ve Ankara, İstanbul ve İzmir vi· 

)ayetleri Nafıa Müdürlüklerinde görebilirler. 

.. ~ 

Haydarpata Nümune hastaneıinin 1936 mali yılı ibu._.1 __ -- .... 
157 kalem kimyevi ecza ve malzeme açık ekıiltmey• 

l Ekıiltme 2-9-936 günü ıaat 14 te Catalotluada karar verecek makamlar teıbit 
edilmiştir. 

Proje taalatı hakkında inhi· 
ıarlar vekili Ali Rana Tarha· 
na da malumat verilmiştir. Taı· 
lak yakında Ankaraya döne
cek olan Celidet Barbaroıotlu 
tarafından vekalete ıönderile· 
cektir. 

6- Eksiltmeye girmek istiyenler muvakkat teminat makbuz 
veya mektubla birlikte aşatıdaki vesikaları kapalı zarf içeriıine 
koymata mecburdurlar. 

A- Cari ıene içinde Ticaret Oda11nda kayıtlı olduklarına 

ve içtimai Muavenet Müdürlütü binHında kurulu 
yapılacaktır. 

2- Tahmyıi fiatı 1118 lira 70 kuruttur. 
dair ve1ika. 3 Muvakkat ıaranti 8.1 lira 91 kuruftur. 

. 
lntaat hakkında mühim bir 

karar 
Belediye 4ehrimizde yeniden 

inta edilecek ev ve apartman· 
lar icin mühim bir talimatna· 
nıe bazırlamıtbr. Bu talimat
name ile iki tarafında b\· 
na bulunan ve arka cephesin
de fevkalade ıenit ıokak ol· 
mayan ar1alara yeni yapılacak 

binalar için bir takım hüküm
ler konulmuştur. 

Bu hükümlere ıöre, bu bina· 
lar iki katlı olarak inşa edile
cekse iki veya bir taraftan gü· 
net ve hava için dört metre 
botluk bırakılacaktır. Üç ikath 
binalar için bet buçuk metre, 
dirt katlılar için 6,5 metre, 
bet katlılar için 7,5 metre boş· 
luk blJ'akılmuı müna1ip görül
mOttur. Beş katlıdan fazla bi
na intaaına da biç bir veçhile 
naüıaade edilmiyecektir. 

Ancak iki kattan yübek o· 
larak yapılacak binalar için 
bırakılacak botluk, ya birinci 
kattan itibaren binanın yübek
litine ıröre talimatnamenin 
emrettiti tekilde olacak, yahut 
ta ilk iki katta 4 metre açıklık 
baralulacakbr. Bu ,ekilde de 
GçGncü kat bu iki kattan bir 
metre daha içerlek olacak, 
d6rdüncü kat, üçüncü kattan 

~bir naetre ve betinci kat ta 
dirdGncüden bir metre daha 
reride olarak inşa edilecektir. 
iki tıktan birinin tercihi bina 
ıabibine aittir. 

Ancak, bina aahibleri bu 
•onuncu tekli tercih ederlene 
her kab dij'erinden geri yapa
rak bırakacakları boşluj'a, alt 
kat bizuında olmak ve her ta
rafı açık bulunmak şartile bi
rer taraça koyabileceklerdir. 

D&nya üzümleri bu aene 
ylzde on bet noksan 

Türkofiıin topladıtı maluma· 
ta ıCSre, bu ıene dünyanın her 
tarafında üzüm mahsulü, ııeçen 
ıeaeden yüzde 15e kadar nok
ıan olmuttur. 

Memlekelemizin kuru üzüm 
rekolteıi, ıreçen yıldan 3,000 
ton ebik olarak 72,000 tonu 
bulacatı bildiriyor. 
Yunaniıtanda mahıul 21,000 

tonu ıeçmiyecektir. Yunan bat· 
lannda hastalık vardır. 

lltlualit itibarile Kallforni· 
yadan ıonra ıelerek ikinciliti 
almıt bulunuyoruz. 

Bu "1 mahıul az olmakla 
benber taneler iri ve kalitece 
yGkaek oldutundan çok ratbet 
bulacatı Ye deterile •atılaca
tı temin ediliyor. 

Harice dCSyiz olarak çikarıl· 
~ıyacak olan eenebi tirketlere 
aıt t~metta paraları yerine ü
ı~m ıhracına m6Hade edilditi 
lçın ••htlarsn çolr hararetli ol· 
•uı bekleniyor. 

- • 

8 - Bu işleri yapabileceklerine dair Nafıa Vekaletinden ahnmıt 
ehliyet ve1ikaaı. 

7 Ekıiltme ve ihale muamelesi 2490 sayılı artlrma ekıiltme 
ve ihale kanunu hükümlerine göredir. 

Meraio Baytar Direktörlüğünden: 

8-8-936 cumartesi ıünü kapalı zarf uıulile ibaleai mukarrer 
Hay .. an tahaffuzhaftıine talip çıkmadığından on gün müddetle 
ve pazarlık auretile ekliltmeye konulmuştur. 

1 Ek•iltmeye konulan iş (Menin de inşa edilecek Hayvan 
tahaffuzhane1i intaatıdır). Mer1inJe inşa edilecek Hayvan tehaf· 
fuzhaneıinin keşif bedeli 129 l 1 lira 26 kuruştur. 

2- Bu i'e ait şartnameler ve evraklar şunlardır. 
A- Eksiltme şartnamesi. 
B- Mukavele projesi. 
C- Nafıa işleri şerait umumiyeıi. 

D- HHuıi şartname. 

E- Keşif cetveli. 
istiyenler bu şartnameleri ve evrakı Baytar Direktörlüğünde 

görebilirler. 
3 - Eksiltme 18-8-9J6 salı günü saat 16da Baytar Direktör

lütünde yapılacaktır. 
4-- Ekıiltmeye ıirebilmek için iıtektinin 968 lira 35 kuruş 

muvakkat teminat vermesi bundan batka aşağıdaki vesikaları 
haiz olup göıtermeıi lazımdır. 

Talihlerin Nafıa Vekaletinden ehliyet ve.ikaıı alarak ibraz 
etmeleri ve it ba9ında inşaatın devamı müddetince bir mühendiı 
veya bir fen memuru bulundurmayı teahhüt eylemesi ve Tica
ret Oda11 veıikası göltermeai lazım ıreldiği ilin olunur. 

Tekirdağ iskan 
direktörlilğündan: 

Çorlu kazası, Mmadh ve 
ÇerkeıkCSy nahiyeleri, Sarılar 
Kırkkepenekli, Ballıboca köy
lerinde yapılacak glSçmen ev· 
leri için 10 Temmuz 936 tari
hinde mnnakasaya konulan 
Marsilya tipi kiremitlerin tart-

. d •• ·ı lü A nameıın e roru en zum uze· 
rine bazı detitiklikler yapılmış 
oldutundan bermucibi kanun 
müteahhide ihaleıi yapılamaya· 
rak satın alınmaları yeniden 
münakasaya konulmuftur. 

1 Satın alınacak kiremit 
lerin adedi 627446 adettir. . 

2 - Beher kiremitin muham
men bedeli en yakın iıtasyon

larda teılim ıartile 7 kuruttur. 
3 - Birinci ve ikinci mad

delere ıare alınacak kiremit
lerin tutarı 43921 lira 22 kuruttur. 

4 - Yilzcje yedi buçuk he-
1abile muvakkat teminatı 3294 
lira 1 O kuru,tur. 

5 - Şartnamesini görmek 
iıteyenler Tekirdağında Vali
konatı caddesinde f ıkin mü
dürlügüne müracaat etmelidir· 
ler. 

6 - Münaka1a 22-8-936 ta
rihinde saat 9 da Tekirdağ Va· 
li konagı caddesinde pazarlık 
usulile yapılacaktır. 

• 
* * 

Ketif bedeli 585 lira 42 kuruş olan lıtanbul 19 uncu mektebin 
tamiri açık ekıiltmeye konulmuttur. Bak: lıtanbul Belediyeai 
ilanlarına. 

• • • 
Ketif bedeli 309 lira 35 kuru• olan İıtanbul 56 ancı mektep 

bina1ının tamirile 908 lirs 68 kurut ketifli Beyotlu 11 inci mek
tep ihata duvarının inta11 ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuftur. 
Bak: lıtanbul Belediyesi İlanlarına. 

3--llaçıar, Klinik ve ispençiyari alat: 

lstanbul Vakıflar Müdürlüğünden: 

Cinıi 
Laboratuvar 
alit ve ecıaıı 

Miktarı 

75 kalem 

Tahmin edilen ilk 
bedel teminatı 

1962 lira 147 lira 
95 kr. 25 kr. 

ihale 
ıünü 

31-8-936 
pa.ıarte.i 

saat 15te 
Guraba hutaneai laboratuvarına lüzumu olan yukarıda cin• 

ve miktarı yazılı a1't ve eca açık ekıiltmeye konmuftur. İhale· 
ıi yukarıda yazılı ıün ve saatta komiıyonda yapılacaktır. Şart· 
namesi her ıGn Levazım kaleminde ıörülebilir. 

4- lsteldiler tartnameyi ve liıteleri parHız olarak 
ala bilirler. 

5- iıtekliler cari .eneye ait Ticaret odası v .. ıptde 
sayılı kanunda yazılı belreleri ve bu ite yeter muvakk8' 
nat makbuz veya banka mektublarile belli fÜD v• ıaatte 
yona ıelmeleri . 

••• 
Haydarpata Nümune butanHinin 19.16 mali yıb ibtif-' 

244 kalem tıbbi alit ve edevat kapalı zarf uıulile • 
konmuttur. 

1- Eksiltme 2-9-936 günü ıaat 15 te Catalotlunda S 
içtimai Muavenet Müdürliitü bina1ınds kurulu komiıyo• .. 
lacaktır. 

2- Tahmini fiab 6M8 lira 50 kuruttur. 
3 Muvakkat garanti 476 lira 89 kuruttur. 
4- istekliler şartnameyi paraaız olarak hutaaedea ala 
5- i.tekliler cari .eneye ait Ticaret odası veaikaıil• 

yılı kanunda yazılı belıeler ve .bu ite yeter muvakkat 
makbuz veya banka mektablarile ihale aaatinden bir aaat 
teklif mektublarını Komiıyona vermeleri. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonunda': 
Ankara hastanesi için 112 kalem alet utın alınacakbf• 

ıi 2 tetrinievvel 1936 cuma günü saat 15te kapalı zar$ 
caktır. Muhammen tutarı 5749 lira 25 kuruttur. Şarta• • 
gün komiıyonumuzda ıörülebilir . İıteklilerin 431 liralık i lı 
nat mıııkbuz veya mektublarile beraber 2490 No.lu kanuao• 
maddelerindeki veıailde beraber ihaleden en az bir •••' 

1 

ne kadar teklif mektublarını Fındıklıdaki komutanlık 
komiıyonuna vermeleri. 

4 - Makineler, Motörler, sair teferruatı 
Erzrum Serom Müeaıesesi Ml\dllrltığllnden: 

Erzincaa Serom müesseıe1i için 6 beygir kuv"tintle bir 
nacakhr. Motör bu altı beyrir kuvvetini aarari bir masraO. 
beyrir başına takribi 300 gram petrol,, ve az bir kudret Hf 

edecektir. 
Yükıek tevettürlü maayatolu olacaktır. Alta beyp ku 

dirip çıkaracak yani istenilditi vakit motör ilç beyrir veJ• k 
le çalıştırabilecektır. Refiilitörü olacaklar. Tahmin edilen •U" 
minab 37 lira 50 kuruştur. Şartnamesi lıtanbul baytar dire 
de ve Erwincan serom müessesesiodedir. ihalesi Erzincanda 
dayreıinde 28 Atuıtos 936 tarihinde 1&at 15 te yapılacakbf• 
meyi görmek iıtiyenler zikredilen dairelere müracaatları ilb 

5- Mahrukat -Benzin-Makine yağları ve sairt 

lstanbul Cumhuriyet Mtiddeiumumili;iad-
lstanbul ceza ve tevkif evleri için satın alınacak 44000 

mela mefe manral kömürü ile 140500 kilo miihteliflllciıw 
ayrı ek•Utmeye konmuştur. Kömürün muhammen bedeli 1210 
lup muvakkat teminatı 91 lira dır. Odun11n muhammen kıy .. 
lira 75 kuruş olup muvakkat teminatı 79 lira 3 kuruştur. 
görmek istiyenler tatil :aamanlarından maada her rGn A~liye t 
kaleminde görebilirler. Eksiltmenin 31- 8-936 Pazartesı ~ 
on beşte latan bulda Yeni Postane binaııuda adliye levaz .. k 
yapılacatı ilin olunur. 

6-· Nakliyat: 
lıtanbul Levazım Amiliii Satınalma Komiıyon 
Harbiye Okulunun Ayantadan ve Panraltiden Dolaa 

Sat.pazarına naklettirilecek 418 ton euaıının nakliyeıi 17 
936 Pazartesi gtnıı saat 13,30 da T ophaaede Satınalma ko 
da pazarlatı yapılııcaktır. Nakliyenin beher tonu Paaraltide• 
ruş Ayuatadan 200 kuruş fiyat tahmin edilmiıtir. ilk te 
liradır. Şartnamesi lı:omiıyonda rörOlebilir. lıteldllerin 
Komiıyona relmeleri. 

7-- Mnteferrik 
• • • 

Şartname ve nlmwıHI mucibince 100,000 metre kır 

Sıhhi Mtıeueaeler Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan 
Haydarpafa NDmune hMtahaneainin 936 mali yılı iliç ihtiyacı 

kapalı zarf uıulG ile eblltmeye konulmuftur. 

kanaviçe pazarlıkla ıabaaluaacakbr. Bak: IDhlaarlar U 
dilrllt'l ilinına. 

1 Ekıiltme 26-8-9.16 günü saat 16 da Coj'alotlunda Sıhhat 
ve içtimai Muannet Müdürlütu binaaında kurulu komiıyonda 
yapılacaktır. 

2- Tahmini fiat 7261 liradır. 
3- Muvakkat ıaranti 544 lira 59 kuruttur. 

b) M 0 Z AY E D E L 
1-- Emlak 

Bey otlu Vakıflar DirektlrlltG nclan : 

ln~hı naahaulü çok ıyı 
lzaurde bu ••ne incir mah· 

= 

4- in.idiler tartDameyi puuı:ı olarak haatahaneden alabilir· 
ler. 

5 - l.teklller cari HD•J• alt Tlcuet o4uı Teai1umile 2480 aa. 
yılı kanunda yazılı belıreler •e bu it• yeter mnyaldtat ıraraatl 
makbuz veya banka mektublle bitlikte belli ırGn •blltm• antla 

PeJ 
paraaı 

25 Tophanecle Y abyaçelebi naalaall•iacl• ı 
.- Sandılrçaçık•aıı ıoltaklana• 8-1 (Devamı 3 laeil •abifede) 
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A) A•iudications au Rabais 

-1-

Conatruction - Reparation 
Travaux Publica,Materiel de 
Conatruction Cartograpbie 

Prix e1t. 14497, caut. prov. 1125 
L. Adj. ıous pli cathete. Com. 
Permaaente de la Municipalite de 
Tchanakkale, jeudi 3-9-936 a 15 
h. Cah. de9 eh. rrat. au Service 
techaique de la tlite Muaicipalite. -

Conatfuction d'un lazaret 
pour Wte l Mer1ine. Prix est. 
12911,26, caut. prov. 968 L. 

SAMEDI 

7261, caut. prov. 544,S9 L. Adj. 
souı pli cacbete. Mercredi 26-8· 
936 a 16 h. 

2. Produltı cbimiquea 157 
lota. Prix eat. 1118,70; eaut. 
prov. 83,91 L. Adj. ouverte. Mer· 
credi 2·9-936 a 14 h. 

3.- lnılrumenb et appareilı 
medicaux 244 ıorteı. Prix eıt. 
6358,50, caut. prov. 476,89 L. 
Adj. ıouı pli cacbete. Mercredi 
2-9-936 • 15 h. 

Liste et cah. dea chargeı rr•· 
tuitement a l'Hôpital. 

lnatrum~nb de laboratoire et 
medicamentl 75 ıorteı pour 
l'Hôpital Goureba d'l11tanbul. Prix 
eat. 1962,95, caut. prov. 147,25 
L. Adj. ouverte. Com. d' Achat 
de la Oirection de1 Vakoufs d'ls
tanbul, lundi 31-8-936 a 15 h. Cah. 
de1 eh. au Bu eau de l'Economat 

Faute de aoumissionnaire lora de cette Direction. 
de l'adj. 10U pli cachete du 
8-8-936, celle-ci a ete proloap 
de 10 jourı et se fera, cette foiı 
de rre • rre le 18-8-936, mardi 

- 3 -

a 16 b. a la Direction Veteriuire 

1 
Macbinea, Moteun, Accea· 

de Meraiae, d'oh on peut procu- aoirea et Huiles pour 
rer eralemeat lu cah. d• eh. Macbine 

----------------------------------------~ Les avantages procur8s par notre jı 
i ses abonnis 

Rn de/ıors ele son contenu, le cc,Vünakasa 
si» of/re ti .~es abonnes les avantages sulva 

ı .- il publie en supplement le tule en 
de toules les lois, decrels-loi, traites de co 
listes des contingentemenls ele. el les soumet 
tement ci ses abonnes. 

2 il met gracieusement d la disposltlon 
abonnes un specialiste en mailere jiscale, ca 
c:rperimente, pour toute consultation, afin der 
les queslions epineuses de (ise et d0impôt. 

.'J. - tt• Bııreau de Traduction «Paliglol» e 
ci l'iniention de nos abonnes une escompte 
poıır cent dans leurs trauaux de tra4uctlon et dl 

DENiZ POST ALA 

Galata, Merkez Rahtia Hu, Tel. 480-1' 

TaUea type mar1aillaise, 627446 
piecH, pour la coa1truction deı 
lorement. d'immirreı a Tchorlou 
et lea villapa: Mouradli, Teber· 
kelkeuy, Sarilar, Kirlr.kepemeldi 
et Ballihodia. Prix at. 43921,22 
L. (a raitoa de 7 P. la piece, li· 
Yrable a la ıtatioa la pluı pro
cbe). Caat. prov. 3294,10 L. A 
la lmte de •odificatioaı intro· 
.._ dau l• cahiera dea eh. 
l'uı. qui devait avoir le 10-7-936 
a ete aanulee. 

R6paratlon de la lime Ecole 
d'lstaabul. Prix eıt. 585,42, caut. 
prov. 44 L. Adj. ouverte. Com. 
Permanente de la Municipalite 
d'lıtanbul, lundi 31-8 936 a 14 h. 
Cah. dea clı. a la Oirection de 
l'Ecoaoa.at. 

Un moteur de 8 HP. İl baute 
tenıioa et a inducteur d'uae con- Hareket edecek vapurlu Beklenen' 

AVENTINO C u... nouvelle adj. de rre • rre 
a et6 orranisee, et qai aura liea 
le 22-8-936 a 9 b. a la Oirection 
det lmmirre• de Tekirdarhe, ou 
oa doit ı' adreuer eralemeat peur 
couulter le1 cah. de11 eh. 

Coutructioa cl'aa b&timent 
pour le soua-Gouvemorat de Plur, 
• Ovadjik (Dep. du Vilayet de 
Touaceli). Prix est. 20600, caut. 
prov. 1545 L. Adj. sous pli ca· 
chete. Oirection deı Travauz Pu-

blia du Vilayet de Touadjeli a El· 
aaia, huadi, 31 8-936 a 15 b. Cab. 
deı eh. a la dite Oirectioa, mo 
Y•nnt 100 P. 

c:-.truetıoa de troiı Ecoleı 
Primaır ... l'une a Samıoun, dont 
... londementı esiatent.(Prix Ht. 
23377,93 L.), la seconde l Hav· 
aa. (Prix eat. 17662,21 L.) et la 
trolli'-e a Ladik. (Prix eıt. 
17662,21 L.) aoit au total 58700,35, 
eaat. Pl'OY. 4185 L. Adj. IOUS pli 
caebet6 et d'emblee pour to•tea 
lu trola Ecolea. Com. Permuen· 
te • VUayet de Samaoun, luadi 
314-936 i. ı6 b. Cab. dea eh. 
&11& Dlr.ctioaı dea Travaux Pu
ltll• d'lltaabul, Aakara, lamir et 
"•--. --Co..tnett ... A l'int&ieur ele 
l'Lole s..,..._. ele• laıe
llieurs, ıı.e a Guauchsoayou, Ta· 
m. (lataabuı). Prix eat. 211 lS,98, 
caat. prov. 1590 L Adi. ıouı pli 
~. Co.. d'Acllat de cette 
Lole. )IMMll 27-8-936 • ıs ıa. Cah. 
.. ela. • la Co••INioa, aona-
--~ P. -

-
Reparation de la ~e Ecole 

cl'ı.tanbul. Prix eıt. 309,35, caut. 
prov. 23,50 L. 
Coaıtruction du mur .l'encloı 

de la lime Ecole d'latanbul. 
Prix ut. 908,68, caut. prov. 69 
L. 

Adj. ouverte et ıeparement 
pour chaque travail. Com. Per· 
maaeate de la Municipalite d'I•· 
taabul, luadi 31-8·936 a 14 h. 
Cah. dea eh. a la Oirection .de 
l'Ecoaoaat. 

-2-

Produita Cbimiquea et 
Pharmaceutiquea - lutru· 
menta Sanitairea-Four• 

niture poar H6pitaux 

lnatrumenb meclicaux 112 ıor
tes pour l'Hôpital el' Ankara. Prix 
eıt. 5749,25, caut. prov. 431 L. 
Adj. ıouı pli cacbete. Coa. d' A· 
claat du Comaaadanat d'lstaabul 
• Fbaclikli, vuclredi, -2-10 936 a 
ıs b. Cala. cleı eh. a ı. Commia-
ıioa. -La Com•islion 4eı Eacheres 
des Etabiiuement. Saaitairea d'la· 
taabul (ıieıreant a la Direction de 
l'Hyfieae d'latanbul a Djapal· 
orlou) achetera, pour lea beaoiaa 
uuauelı de l'Hôpital "Nwnoune,, 
de Haydarpacha leı produitı et 
I• lutru .. atl .edicaus ıui• 

sommation miaima (env. 300 rr.de 
pewole par heureet l>ar HP),m uni 

d'uareplateur et ıuıceptible de mo
difier 1a puiaance. Pour l'lutitut 
de Serum cl'Erziadjan. Caut.prov. 
37,50 L. Municipalite d'Erzindjan, 
28-8-936 a 15 h Cah. de1 eh. a 
l'lnıtitut ıuımeatiooae i. Enin· 
djaa et a la Oirection Veoterinaire 
d'lıtaabul. 

-4-

Combuatible, Cbarbona, 
Carburant. 

Charbon de bruero, de bolı 
de chlne Roumelie, 44000 kiloı. 
Prix eat. 1210, caut. prov. 91 L. 

Boia divera de chauffaıe, 140 
mille500 kiloı. Prix eat. 1053,75, 
caut.prov. 79,03 L. 

Pour lea priıoaı et maisonı 
d'arr~t d'lstaabul. Adj. ouverte 
et ıeparement pour chaque four· 
aiture. Com. ıpeciale ıieıeant au 
Burou de la Oirectioa de la Jua
tice d'latanbul (au bitiment de la 
Nouvelle P..oıte, İl Meydaadjik), 
luncl, 31·8·936 a 15 b. Cah. deı 
eh. a ce bureau. 

-5-

Divera 

Tolle a chuvre l rayure roa
re 100,000 metre.. Caut. 7,5 
pour ceat. Adi. de rre a P· 
Com. d'Acbat de la Oirectien 
Generale dea Monodoleı a Kaba· 
tache, luncll 31-8-936 a 15 b . 
EcUatlllon et cala. dea eh. a la 
Cölıudieloa. 

ISEO Cumarteal 15-8 •ut 17 
de Selanlk, Metelia, lzmir, 
Pire, Patru. Brincliai, Venls, 
Triute. 

A VENTINO Cumarteıi 15-8 
aaat lıı7' de Burıaı, V araa, 
Kutaaza, Sulina, Galata, 
Brail•, Sulina, Koutaaza, 
Varna, Burıaa. 

ABBAZIA Çartamba 19-8 ıa· 
at •7 ele Bursu Varaa, Kou· 
tuza, Sulina, Galata, Braila. 

CAMPIDOGUO Pertembe 20-
Galata nhbmındaa Pirea, 
Napoll, Marae1I jea. 

ASSIRIA Per .. mbe 20-8 uat 
17 de Kavala, Selanik, Volo, 
Pire, Patraa, Saati-40, Brin• 
dizi, Anıoaa, Venis, Triat. 

CEUO Cama 21-8 uat 9 da 
Galata nlatamındu Pire, 
Brindizl, Venil, TriHte. 

FENICIA Per .. mbe 27-8 aut 
17 de Burraı, V•aa, Kom
tanza, Odeaa, Batum, Tra 
bıon, Samson, Varaa, Bar· 
_ıaz. 

MERANO camarte.l 29-8 Aat 
17 de lhntaı, Vanaa, Kou
taua, Saha, Galatz, Braila, 
Suliaa, Konltaasa, V arna 
Burıu, 

ıaat IOcla C:MMıı~· 
Pire, Rocldea 

ISEO Cumarte.ı 1 
Bahua, Tnbma, 
Varaa,..,...... 

cELlo sa1ı ıa-s 
Triute, Veaedlk. 
Pirecla 


