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PAZARTESi 

a ) M 0NAKASALAR 

a> Münakaaalar: ı 11-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 
Erzak.Zahire-Et ve Sebze t ı 
v. ı. ! lıtanbul Harici Askeri Kıtaatından : 
Jntaat • tamirat • Nafia J t·t lel'i. Malzeme • Harita. 

1 
Tekirdat kıtaları için 12500 Malkara kıtaları açın 7500 

• kilo toz şeker pazarlıtı 14 Eylul 936 pazartesi günü saat on beşe 
Elelrtrilc • Hava Gazi • Ka-t bırakılmı,tar. 

4 
lörifer tesisat ve Malzemesd Şartname, muhammen bedel, ilk teminat eakiıi aıibi olup T e-

- Mensucat • Elbise • Kun·l kirdat Aıkeri Satanalma Komiıyonunda her gün görülebilir. Pa· 
S dul'a Çamatır v. ı. i zarhta gireceklerin 2490 ıayıh kanunun 2, 3üncü maddelerinde 

ilaçlar . Klinik ve lıpençi-; yazıla belgelerle birlikte belli ıün ve saatte Komiıyona müra-
' caatleri. 

4 Yari alit. Hutane levazınut 
..... atbaa itleri • Kırtaıiye t 

l Y azahane levuamı. t 
- Müteferrik. f 

I b) Müzayedeler 
->.f üteferrik. 

t-Emliık. 

• 
1 

' 1 

• 
1C ... un1ar, Kararnameler,

1 
l'icaret muahedeleri. 

................................... 

PİYASA 
AB ERLERİ 

yilkaeldi 

at 1aevsimiaia batlamıı 
odan istifade etmek iı· 
-.. katlar ecnebi vapur 

tL.~ ai nakliJe ilcretlerini 
ıi...._ 40 ylbeltmiftlr. Tilccar· 
,•-iyeti alakadar makam· 

bildirmitlerdir. 

ihracatımızda yilıde 25 
yllktelq var 

l.~tiıtik Umum MildGrlGtil 
•tt aa buarlnaa dıt tlca· 
k '•kamlarına ıöre memleke· "" .. ~~ Haziran 936 ayı zarfın· 

1 lthalitı 88.15983 ve ihra· 
~ da 4,991,718 lira tut•ut· 
&~. ~- yd11ua ayni ayındaki 
~ ve ihracat rakamları ıı· 
......... 7,oa8,9M ye 4,884,68.1 

~" rakamlara ıöre, içinde 
~utam•• "neaia Huiru 
~ • ithalat n ihracabmız 
a_ il yılın ayDİ ayına aiıbet

'-. "lc9.ıa.iftir. ltlaaliüaki ar· 

1
16zde 25 olmuıtur. 

"'-ta3 yalı hariç tuwluraa, 9.12 
~ b.fı Haman ayları dıt ti
'- lllGvazenemiz dalma puif 
Ilı. IOldle kapanmııtır. Gerek 
.... ~t Ye ferekae ithalibmız 
'"-~ bir aurette yeniden 
~ -..ıadar. ithalattaki artıı 
~ Haziran ayında 193'l 
~ beri en yüluek had
,... Yar11aıı bulunmaktadır. Bu 
~ ttaa. dlf ticaret milvazene
'- eki p .. iflik 1932 den beri 
~k haclclini bulmutt•r. 
~ cl'4 •on ••i )"llın ilk altı ay· 
~~ ticaret mlvazeneıine 
~ it olurıak bu ydki puif 

e~" leçen yda nazaran yGz· 
clereeealnde dGfmilf oldu· 
ılr&raı. 

• • * 
Tekirdat baıtaneainin 8000 kilo koyun eti kapalı zarf uıulile 

.münakaaaya konularak ihaleai 18-9-936 cuma günü aaat 15,30da 
Tekirdatında Aakeri Satanalma Komiıyonunda yapılacaktır Şart· 
ııameai herıün Satınalma Komiıyonunda görülebilir. Beher kilo 
koyun etinin muhammen bedeli 40 kuruş ve ilk teminat. 240 lira
dır. Eluiltmiye rireceklerin 2490 aayıh kanunun 2, 3üncü madde· 
lerindeki veaikalarla birlikte kapalı zarflar101 ihale aaatinden bir 
ıaat evvel Reiılite vermeleri. 

• • • 
132.000 kilo un aabn alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 17,820 

liradır. Şartnamui Buraa Askeri Sat;ınalma Komiıyonundadır. 
Ek.iltme 24-9-9.16 pertembt sünü saat 16da Buraada A•keri Sa
tınal ma Komiıyonunda kapata zarf uıuliledir . Muvakkat teminat 
lll3 lira 5'.l kuruıtur. TekUf mektublan 24·9-936 per4embe saat 
on beşe kadar Satanalma Komiıyonuna verilmit ol~caktır. 

!-inşaat-Tamirat· Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresinden 

Muhammen bedeli 4000 lira olan 200 ton çimento "SOn'i port• 
lant,, 21-9·936 puarteıi sünü ıaat 10 da Haydarp•t• r•r binaaı 
dahiliade 1 ınci iıletme komiıyonu tarahndan aatın alınacaktır. 
lateldilerin 300 lira muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiti 
v•ikaları ve kuunun 4 Gncü maddeıi mucibince i•e girmiye 
maDDİİ kuıuai bulunmadıtına dair beyanname vermeleri li· 
zamdır. Bu ife ait .. rtuame Haydarpatada 1 inci itletme komi•· 
yonundaa paruız olarak verilmektedir. 

Edirne Viliyeti Daimi Encümeninden: 
Pazarlıta konan it: Uzunköprü yolunun 0 + 000 ile 34+ 000 

kilometroları arasında bir kııım fOse tamirab eaaaiyeıi. 
1- Yapılacak it. 4780 metre tuUindeki şoıe tamiratı esuiye

ıinin bir kııım malzemeai it batında ve ocaklarda milteahhide 
teıllm edilmek ,artile geri kalanlarile eauh tamiratın tamamlan
maııdıt ve bedeli k .. if yekOnu 8722 lira 51 kuruttur . 

2 Bu ite aif tartname ve evrak •unlardır : 
A Ekailtme ..,ınameıi, 
B - Mukavele projeıi , 
C Naha itleri 19rafti umumiyeai , 
D Fennt ıartname, 

E- Keıif evrakı . 
Bu ,erait Edirne villyet Encümen kaleminde veya Nafıa Mil . 

dGrliltilnde ıörüliir ve iltiyenlere para11z ıönderilir. 
3- Pazarlık 16-9-936 tarihinde ıah ıünG ıaat 15 te Edirne 

Vilayet Encilmeninde yapılacaktir. 
4 - Pazarlıta sirmek için müteahbidlerin 6.54 lira 19 kurut 

teminat vermeleri ve cari ıeneye ait ticaret odaıına kaidli bu
lunmalara ve a7raca Nafıa Vekiletince ilin edilen talimatname 
mucibince ekılltmiye ıirebilecetine dair ehliyet veıikaamı haiz 
bulunmaları lbundır. 

Nafıa Bakanlığından : 

1- Eluiltmiye konulan iı: Ankarada VGkaek Ziraat Eutitü· 
ıü aahuuula yatma ve çalıtm• binaııdır Ketlf bedeli 180,000 
liradar. 

2- Bu ite ait tartnameler ve evrak ,unlard1r: 
A - Eluiltme .. rtnameıi, 
B- M•kavele projeıi, 
C Ba1ındırbk ifleri ıenel ıartnameıi, 
D- Huıual prtaame ve tarifname, 
E- Vahidi fiat ye metraj tarifatnameıi , 
F - Elektrik ketfi ve ıartnameıi, 

7 EylCil 1936 

Gazetemizin yeni adresi 
Bu y ıl ndeıı itibaren ya:etemiz idare/ıanesini 

Galaladu. Persembe pazarında. r ogurlcu hanında 
l im·i katta .'l ııe .5 No lı daireye nakl~ttiglmizi 
.wıym abondt>rimizr arz eyleri:. Telefon: ~242.) 

G - Sıhhi tHiıat keıfi ve ••rtnameıi ve kalorifer hakkında 
izahat. 

lıtiyealer bu •artname ve evrakı dokuz lira bedeli mukabilin· 
de Yapı l,ıeri Umum MüdilrUltünden alabilirler. 

3- Ekıiltme 21 ·9 936 tarihinde pazartui rünil aaat 16da 
Nafıa Vekiletiade Yapı iıleri Eksiltme Komiıyonu oduında ya• 
pılacaktır. 

4- Ekıiltme kapalı zarf uıuliledir. 
5- Ek•iltmeye rirebilmek için iıteailen 10,250 lira muvak· 

icat teminat vermeai, Nafıa Vekiletinden ahnmıt yapı milteabhit· 
liti veıika11 fÖıtermeıi ve yapbj'ı buna benzer bir İfİD bedeli 
100,000 liradan •t•t• olmamaıı ve bizzat diplomalı mimar veya 
muhendiı olmaıı veya bunlardan birile mn,tereken teklif yapıp 
mukaveleyi birlikte imzalamaıı lbımdır. 

6- Teklif mektubları yukarıda QçOncO maddede 1azıb aaatten 
bir ıut evveline kadar Eluiltme komiıyon11 Relalijine makbuz 
mukabilinde verilecektir. Poıta ile rCSnderilecek mektubların ni· 
bayet üçilncil maddede yazılı ıaate kadar selmiı olmuı ve dıt 
zarfın milhür mumile iyice kapatılma, olmaaı lizımdar. Poıtada 
olacak recikmeler k•bul edilme::. 

lstanbul Defterdarlığından: 

7-9-9.'i8 pazarteai sGnll aaat oa dörtte açık ekıiltme uaulile 
tamir ettirilecetl razetelerle ilin edilmiı olan Dolmabahçede 
Matbu Evrak ambaranın rbrillen lüzuma binaen timdilik tami· 
rinden vazteçilmiıtir. Beyhude miracaat edilmemaıi. 

3-Elektrik, Havagazı-Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

Devlet Baıımevi Direkt6rliiiünden : 

Baıımevinde keıif mucibince yapılacak otomatik yanıın 
ihbar teaiaatı açık ekıiltmeye konulmuıtur. 

ihale 21-10-9.16 çarıamba gilnü saat 15te Buımevinde yapıla• 
caktır. 

iıteklilerin ekıiltme çatından ance yilzde 7,5 ilk pey skçeai 
olan 266,5 lirayı Baıımevi vezneıine vatırmaları ıerektir. Şartna· 
me Direktörliikten iıtenilebilir. 

Zonruldak Amele Birliii Batkanbiından : 

31-8·9.Wa ihaleıi yapılmak üzere eluiltmeye çıkarılmıı olan 
Zonruldaktaki Amele Birliti baıtanesinin altı bin lira mulaammen 
bedelli buta, yemek ve çamatır aıanıarleri t•iıabna talip çık· 
1Dadıtıadan 14-9-936 tarihinden itibaren OD ,On milcldetle temdit 
edilditi ilin olunur. 

4-·Mensıcat ·Elbise· Kundura · Çamaşır v.s 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma 
Komisyonundan: 

Bir metroıu M kuruı deterlenen 153,000 den 163,000 metro· 
ya kadar Erat yazlık elbiaelik kum .. 2'l ·9"8a6 •lı ıOnG ıaat 11 
de kapalı zarf uıuliyle ıatın ahnacaktır. Şartnamai 448 kurut 
kartalıtında komw1ondan abnabilir. Eluiltme7e fireceklerl .. rtaa
mecle yazılı belıe ve 5732 lira 50 kuruı teminat makbuz veya 
banka mektublarile içinde bulundurulacakları teklif mektublarıaı 
eluiltme vaktinden en az bir aaat ev.el Komiıyon• Yermit ol
maları. 

lıtanbul Sıhhi lllle11esel .. r Arttırma ve Eksiltme 
Komiıyonundan: 

lıtanbul Leyli Tıb Talebe yurdu talebeıi için mevcut nGmu· 
ne ve ••rtnameai ribi 760 takım elbiaeDia imali kapalı zarf ıu • 
retile ekılltmeye konmuıur. 

1- Ekailtme: latanbul, Catalotlunda lataabul Sıbbat ye içti· 



Sayfa ?. 

PİASA HABERLER[ 

( 1 inci sahifeden devam) 

Şirketihayriye fabrikasi 
Vekiller heyetince Şirketi 

Hayrienin deniz inşaat ve ta· 
mirlerine mahsua fabrikalarinın 
teşviki sanayi kanunundan isti
fade etme11i kararlaştırılmıştır . 

Fransız hüsusi takası 
Türk - Fransız modüs vivcn

disinin hususi takaa muamele
lerine ail taürnatnamenin 1 jn

ci maddesinin alakadar para
a-rafı aşağıdaki şekilde değiş· 
tirilmi ştir: 

,,İhracat esnasında ithalatı 
yapacak olan firmanın ismi ve 
ithal edilecek olan malın cins 
ve miktarının tesbitine imkan 
olmadığı takdirde, beyanname
ye ithalatçının ismi yerine ih· 
racatçının ismi ve ithal edile
cek mal yerine de (Fransız an· 
taşınası hükümlerine sröre itha
li caiz olan mallar) kaydi yazı· 
\ır. 

Brezilya Anlaşması 

Kararname No. 2 5124 
Yeni bir ticaret anlaşması 

akdi için yapılmakta olan mü
ıakerelerin bitmesine kadar 2 
memleket ticari münasebetleri
nin durmaması için 1 ağustos 
936 tarihinde münfesih olan 2 
temmuz 933 tarihli Türkiye -
Brezilya Ticaret anlaşmasının 
1 ağustos 936 tarihinden itiba
ren 2 ay müddetle uzatılması, 
Hariciye Vekilliğinin 5-8-936 
tar;h ve 14552/397 sayılı tezke
resi üzerine İcra Vekilleri He
yetince 618-1936 da onanmıştır. 

Manipüle edilmemiş üzüm 
ihracı 

Kararname No. 2 5137 
Manipüle edilmemiş üzüm 

ihracının yasak edilmesi hak
kındasi 6-7-936 tarih ve 2 4958 
sayılı kararname hükmünün, 
münhasıran 7 ve 12 dahil ol· 
mak üzere 7 den 12 numaraya 
kadar olan çekirdeksiz kuru 
üzümlere şamil olduğu; İktisat 
Vekilliğinin 3-8-936 tarih ve 
l 1812 sayılı tezkeresile yapı· 
lan teklifi üzerine icra Vekille
ri Heyetince 4-8-936 da tavzi· 
han kararlaştmlmıştır. 

Fransada ihtira beratları 
ofisi 

1901 de tesis edildiği za-
man Conaervatoire National 
deı arta et Metiers'nin bir şu
besi olan bu müessese az za
nıanda teknik terakkiyatın en 
rnühirn bir yardımcısı olmuştur. 

Ofiste mevcut eserlerin fih
ristini göstermek için hazırlan
mış olan kataloklarm adedi 
250o dır ve daima artmaktadır. 

Müessese senede en az yir
mi binden fazla yeni tescil 
talepleri almaktadır. 

Elyevrn müe1&eıe salonların· 
da 8000oo cilt ve her biri bir 
telefon rehberi kalınlığında ki
tap mevcuthu. Bu ciltler, yal
nız Fran•ada ihtira beratlarının 
verildiği Hk tarih olan 1791 den 
beri verilmiş Fransız beratları
nın değil, fakat ayni zamanda 
Anıerikadan, İngiliz, Alman, İ'1-
viçre, Avusturya, Japonya, 
Rusya, Macaristan. Kanada, 
Danimarka, Avusturalya, Nor
veç, İsveç, Polonya, İtalya, Yu
goslavya, Çekoslovakya, Hol·· 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

MÜNAKASA GAZETESİ 

mai muavenJ müdürlüğü binasında komisyonda 23 fJ-936 çarşam· 
ba günü saat 15 de yapılacaktır. 

2- Mohammen fiyat: bir t;\kım elbisenin imali 975 kuruşlur. 
3- Muvakkat teminat: 555 lira 75 kuruştur. 
4- İstekliler numuneyi Çemberlitaş civarında Fuatpaşa Tür· 

besi karşısında Tıb talebe yurdu merkezinde görebilir ve şart
nameyi de parasız olarak alabilirler. 

5- isteklilerin cari seneye aid Ticaret Odası vesikası ve bıt 
işe yeter muvakkat teminat makbuz veya Banka mektublariJe i · 
hale vaktinden bir saat evvel Komisyona vermeleri 

5-İlaçlar, Klinik ve İspençiyari ahlt : 

Posta T. T. binalar ve levazım müdürlüğünden: 

1 - Satın alınmasına lüzum hasıl olan on bin kilo nişadır a· 
çık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Nişadırın muhammen bedeH 2500 ve muvakkat teminatı 
da 188 liradır . 

3 - Eksiltme 20-I0-936 tarihinde ve saat 15 te Ankarada 
Posta T. T. Umum Müdürlüğünde toplanacak alım ve satım ko· 
misyonunda yapılacakbr. 

4 - Talipler teminatlarını idaremiz veznesine teslim ve ala· 
cakları makbuz veya kanunen muteber teminat mektubu veya 
şartnamede yazıl! belgelerle beraber mezkür komisyona müraca· 
at edeceklerdir. 

5 - Şartnameler Ankarada levazım Müdürlüğünden ve İstan· 
bulda Levazım Ayniyat Müdürlüğünden parasız olarak verilir. 

,,.,. 
sinde bir vapur veya romorkör pazarhkla kiralanacakbr~~:ıı!Jıll 
lık 7-9-936 pazartesi günü 1aat 15 de Galataaarayda apıl•· 

, Posta T elgnf Başmüdürlüğü Alım Sabm ~omiıyonunda t!ıııiıı•· 
caktır. 30 gün!ük ~uh~mmen bedel~ ~ hra, muvakk:!kk•t tı· 
tı 180 liradır. lateklılerın şartnameaını srormek vo mu .. tük yı· 
minatlarını yatırmak üzere çalışma günlerinde Batmüdur 
zı işleri Kalemine müracaatleri. ~ 
ı_ - ==ı 

b) M Ü Z fi,. Y E_ D E L U! 
1-Müteferrik 

Aded 
1 

1 
l 
l 

İstanbul defterdarlığından: 
Cinsi 

Yanık altın saat maakordon. 
Yanık altın saat iç kapatı maden. k 
Ortası yakut, etrafı elmas, tqlı srül yilJO u~· 
Elmas büyük tatla ve ko 1 u elmaı tatlı yü~~ 
Elmas küçük taşlı ve kolu elmaa tath yil 
Ortası yakut, kolu elmaa taşlı yüzilk· 
Elmas tektaş altın yüzük. ..if 
Kilogram ve 600 gram ağırlıtında yanık f" 

parçaları ve nikel meskukat. ,)" 
Yukarıda cins ve a.~edi yazılı mUcevherat ve madeni pıt 11jtı' 

18·9-636 cuma günü saat 14 de Büyükçarşının Sandalbedetl~lıİıı· 
de peşin para ve açık arttırma ile satılacatı ve 10-9-936 t~{~ıı o· 
den itibaren de ayni mahalde teşhir edilmeğe batlaoaca;ı 1 

lunur. 

Selimiye Askeri Satınalma Komisyonundan: ,,ıs 
6- Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane M~lzeme 

• * • 

43 Top. Alayına aid ahırlar önünde birikmit olan h•~ t• 
gübreleri Selimiye ısatınalma Ko. ca 7-9-936 pazartesi Hat 1 '• 
pazarlıkla satılacaktır. .,,~· it D. D. yolları ve limanları İşletme Umum İdaresince 324,50 

lira keşifli 550 kilo mürekkep satınalınacaklır. Bak: sözü geçen 
İdarenin "Müteferrik,, hanesinde münteşir ilanına. 

7 ·Müteferrik 

Devlet Demir Yolları ve Limanları lşletnıt: 
Umum İdaresinden : 

Muhammen bedellerile miktar ve ' asıfları aşağıda yazılı 2 
gurup malzeme her biri ayrı ayrı ihale edilmek üzere 21-9-936 
pazarteai günü saat lOda Haydarpaşada gar binası dahilindeki 
1inci işletıne komisyonu tarafından açık eksiltme ile satın alına· 
cektır . 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat temi
nat ve kanonun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü ııaa~ 
tine kadar komisyona müracaalleri lazımdır. Bu işe ait şartna
meler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1- 29660 adet muhtelif ebatta lamba fitili muhammen bedeli 
560 lira lO kuruş ve muvakkat teminatı 42 liradır. 

2 - 550 kilo mürekkep muhammen bedeli 324 1 2 lira ve mu
vakkat teminatı 2434 kuruştur. 

Edirne Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Cinsi Aded Muham bed . Tutarı Tem inal 

Lira Lira 
Mahruti amale çadırı 45 54 2430 183 
Çift &atıhlı fen memuru ::> 85 .f 25 32 
çadırı 

50 2855 215 
Edirne Nafıa dairesine lüzumu olan yukarda cins ve miktarı 

yazılı 50 tane çadır Bakırköy bez fabrikasının 701 numaralı 1 İci 
cins çadırlık bezinden yapılmak şartile açık eksilmiye konulmuş

tur. İsteklilerin nümune ve şartnameyi görmek üzera 18-9-936 
cuma günü saat 15te hizalarında yazılı teminat makbu.zlarile bir· 
likta Vılayet Daimi Encümenine i"elmeleri . 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatından : 
811 kalem avadanlık malzemesi kapalı zarfla eksiltmiye kon

muştur. Tahmin edilen bedeli 56000 lira olup ilk inanc parası 
4200 liradır. İhalesi 22-J0-936 perşembe günü saat 15 te dir. 
Şartnamesini almak istiyenler 280 kuru11 mukabilinde M. M. Ve
kaleti Satmalına komisyonundan alabilirler. Eksiltmiye girecek
lerin eksiltme, arttırma ve ihale kanunun 2, 3 üncii maddelerin· 
de istenilen belgelerle teminat ve tekUf nıektublarını ihale aaa· 
tinden en geç bir saat evveline kadar Ankarada M. M. Vekaleti 
Satınalma Komisyonuna vermeleri . 

• • • 
Yerli fabrikalar mamulatından ve beher metresine biçilen e-

deri 36 kut uş olan yüz bin metre yatak kılıflığı bez kapalı zarfla 
eksiltmiye konulmuştur. ihalesi 23 EylUI 936 çarşamba srünü saat 
15 tedir. ŞartnıJmesi 180 kuruşa M. M. Vekaleti Satınalma Ko
misyonundan alınır. ilk teminatı 2700 liradır. Ekıiltmiye girecek
ler kauuni teminat 2490 sayılı kanunun 2 va 3 üncü maddelerin
de yazılı belgelerle birlikte teklif rnektublaranı ihale saatinden 
en az bir aaat evvel Ankarada M. M. Vekaleti Satınalma Komisyo· 
nuna vermeleri. 

. İst. Posta T. T. Başmüdürlüğünden: 
Knılan lmroz - Kumkale arasındaki telgraf kabloaunun ta· 

mirinde kullanılmak üzere on gün mecburi ve yirmi gün ihtiya
ri olmak üzere otuz gün müddetle şartnamesindeki evaaf daire-

2- Gübrenin tahmin edilen miktarı 50000 kilodur. Bedel 
hammeni 62 lira 50 kuruştur. 

3- Teminatı katisi 9 lira 37,5 kuruştur. 
4- Teminatların vaktinde yahrılmaıı ıarttn. 

Askeri fabrikalar Umum MüdürlüğU Satınalm• 
Komisyonundan: 

Barut fabrikası arazisi dahilinde yetişen otların ,ff 
şartnamesi mucibince 18 eylul 936 cuma günü saat 14 de ,rl 
Salıpazarında aageri fabrikalar sabnalma komiıyonunda açık 
tırma ile satılacaktır. . . . .. .,~ 

Şartnamesi hergün komısyonda ve otlar mahaıllınde ıoril 1,ı 
lir. Muhammen bedeli 110 liradır. İsteklilerin ilk tetninatı o~ 
825 kuruşu BeyoK"lu Malmüdürlüğüne yatırarak o ırün ve ••' 
komisyonda bulunmaları. 

Galatasaray Lisesi Direktörlüğünden: İ 
Eşyanın Cinsi Muhammen bedeli ilk teminatı ihale edil;J 

Lira Lira K. gün ve I t 
Ekmek ve yemek art1kları. 280 20 90 9.s,;936 çarı. 14' f 

Galatasaray lisesinin yemekan~lerinde 1 Teırinievvel 938
11 

,ı 
nünden Mayıs 937 günü akşamına kadar toplanacak eknıeJ' 
yemelır artıklarının muhammen bedeli ve ilk teminatile paı 
yapılacak gü':1 ve saati yukarıda gösterilmittir. ,JJ" 

Pazarlığı lstanbul Kültür Direktörlüğü binasında Liıel•' 

hasebeciliğinde toplanan komisyonda yapılacaktır. ıJ,r ' 
İstekliler şartnameyi görmek üzere okul idareıine ve P ııı'' 

lığa iştirak etmek için de şartnamede yazılı belre ve telll 
makbuzlarile o gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

2- Emlak 
Devlet Deıniryolları ve Limanları lşlu.tme Umuııı 

idaresinden: ~ 
Aylık muhammen kira bedeli 78 lira olan idaremizin fi• ,i 

pa~ada gar binası dahilindeki büfe \•e milftemilAtı 3 aetı• ~ 
detle 17 9-936 perıembe günü saat 10 da Haydaıpa,ada ıar 11 

aı dahilindeki 1 ci işletme komiıyonu tarafından açık artarlll' 
kiraya verilecektir . ~ ~ 

Bu iıe girmek isteyenlerin 2IO lira 60 kurutluk muvaklı':.J 
ıninat vermeleri ve kanunun tayın ettiği vesaikle birlikte ,. 1 

günü saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. ,1 
Bu işe ait fartnameler komisyondan parasız olarak d• l 

maktadır. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden: ~ 
Semti methur vu mahallesi cadde ve No ... Cinıi Muh•Oli,rr 

sok atı raaı ıp 
Aksaray, Şirmet çavuf 
Kocamuıtafapaşa, Can· 
baz iye 

Arapmanav 10-lti hane ~ 

Eski cami P Canba.ı. Mu•· 

Akaaray, Babahaaanalerni. Cami 
tafa meacidi ,-1 
Cami içinde b 
yilk oda. 1 

Çarşıda T erlikçilerde 21·23 
53-89 

iki dükkiu J 
Çelebioğlu Alaeddin 

Ayvansaray, Korucu 
Mehmed çelebi. 

Yenicami 
avlusunda 
Kuyu 

Dükkin 

Fevkani korucıl 
Mehmed çelebi 

caı0ii 
Çelebi oğlu Alaeddin Yenicami 49-94 Maklüp dilk1'i"

1
-

A vlusunda nısıf hi.aaeai. ~ 
Yukarda yazılı mahaller 937 seneai Mayıs nihayetine 

kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konmuştur. lıteklil0' t 
hammen kirasının yüzde 7,5 nisbetinde pe)' akçelerile "'ı 
16 Eylül 936 çarşamba günü saat 15 e .kadar Çenberlit~ 
bul Vakıflar başmüdürlüQ'ünde Akarat kalemine srelmeler1• 

1 

•• 



devam) 

~ 
~fından verilmit ihtira 
~ il tamam bir kollek· s; ~· da ihtiva etmektedir: 

' · ıt düaya vesikaları 

\ ~llt diiıilnce ile kurulmuf 
~ttıeaeyi letkil eden ki· 
~.bulundutu daire 26 ki· 'k.. ~lr bir uzunluk ifade 
'"ııeair ve 'bu uzunluk her 
'ıııı b"ba.aktadar. Zira ofis ida· 
~•ene 600 adet yeni çilt 

eli ktedir ki, gGncle iki 
f t nqı-ediliyor demektir. 
t buhrana ragmen her 

"tt :.:• tescil ettirilen ihtira 
~ al beratları mühim bir 
\ ~hnaktadn. Geçen sene 
\ 9a.1t r, 21 000, l 934te 20026 °"- • 21175 adet idi. 

'~ verilen beratların ade· 
~ .._ olarak ~ suretle ifa-
~ "-alir. 

' ~ ı:ı teb9ası için 10000 

41~ 'Clardır. 
· ~lara verilen berat 1500 
~tle . •rHında detitmittir. 
~ rınki senede vasati 
,

11 
ıt. 

~ tılGeueıe tarafından ec· 
\ , re verilen muhtelif berat· 
~. ~'-•nc:laki mukayeıeye gö· 
~ ~lar 1934te 3224 ve 19.13 
~ breve ile birinci gel· 

dirter. 

\t. Glmrilkleri karşısında 
Pdavenligir Han. 
1' elefon: 4479'l 

tdam · Kompani Ro;al 
dez dö Navigasyon a ti .\nvera, Rotterdam, A · 

~~ ve Hamburıı için ya· 
~ qareket. 

~tlEDES vapuru elyevm 
~da. 
~~ vapuru 13-19 Eylül 

k. _ lyl61 talamil. 
~~ladez kompanyasının 'l ~apurlara limanlar i ;in 
~ .. ri ıeferl•. 
~ limanlar için Neer· 

l(Ulllpanyaıa ile anlatıl· 
ıa~'~~le bütün dünya li· 

•çın dotru kon4imen· ....... 
ır. 

11HALA T SER vls1 
~•rdamdan beklenilen 

~· S vapuru 12 Eylfala 
"'-~ıterdbıdaa yakında 
t~. ORESTES vap. s 
-.aa 4otru 

Seruat K11111paıyası 
~ 

.,_ aeyQat tetlülib 
C>t.~ nyalııat 

•rde oda tutulma11 
~iliz yolu biletleri 
& "- Jobı ,, 
a:•hyolları ,, 

ı PJlu,n •iıonaaı 
,~an demir yollannda 

~-- ~ 50 tuızilM 
'1ll ~.L.lllhtım berinde Çi· 
4-~ laanuuiae.1-97 N. 
~ ATELLI SPERCO 

Qı, • ._ C. 1. T. ye miha • ....... 

MUNAKASA GAZE TESl 
: 

Kanunlar. Kararnameler, Ticaret muhadeltri 

Pamuk ipliği ve mensucat sanayinin koruması 
hakkında kanun 

Kararname No: 2 5155 
2-I0-1934 tarih ve 2 1354> ııayılı kararname hükümlerinin ilga· 

ıı ile pamuk ipliti ve mensucat sanayii hakkında ilişik esasların 
tatbiki, lktıaad Vekilliğinin 4·8- 193U tarih ve 843-t sayılı t e zkere· 
ıi üzerine icra Vekilleri Heyeti ııce l0·8·936da onanmıştır . 

10-8-U3G 
Madde 1- Pamuk ipliği ve nıenııu cat sanayiin i korumak için 

hususi teşebbüs erbabmın memle ket e sokmak ist iyecekleri maki· 
nalara İktisat Vekaletince aşagıd o yazılı esaslar dahil inde mü· 
aaade verilir. 

Madde 2- İıimleri aşağıda yaz.ılı pamuk ipligi v e ınenıucatı 
makinalarının memleketimize ııokulma11 yasak edilmiştir: 

a) Kart makinaları (Karde) 
b) Cer makinaları (Strecke) 
c) fi.til _m~k~n~lara . (Flügelspinnmaachine) 
d) Bılezıkh ıpl~k makınaları {Ringspinndmaschine) 
e) Vargel makınaları (Selfaktor) 
f) Taratının genişliği 40 santim . 

den geniş olan dokuma tez-
gahları (Webstuhl) 

. ~adde 3- Bu makinalardan başka doğrudan doğruya iplik 
ımalınde veya .dokur_nada kullanılmayıp bunların ihzar, ikmal. 
boya veya terbıyelerınde kullanılan aleiimum makinalar ile yedek 
parçaların ithali eskiden olduğu gibi umumi hükümlere tabi tu
tulur. 

H Madde 4-: İkinci maddede tesbit edilen makinalardan halen 
rnueaae1 fabrıkalarda mevcut olup da randımanlarını kaybetmiş 
bulunan ve . müesaesece tecdidi lüzumlu görülenler İkhsat ve 
Gümrük ve lnhiaadar Vekaletlerinin mürakabeleri altında mem· 
l~ket dıtarmna çıkarılmak veya bu vekaletler tarafından gönde· 
rılecek memurlardan müteşekkil heyet huzurunda hurda haline 
ıetirilmek. şa~~le .iktıaad Vekaleti tarafından yerlerine aynı mik· 
tarda yenılerının ıthaline müsaade edilir. 

(RHmi Gazete , 29-8·936 No. 3.'l95. 

2490 sayılı Arttırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 
sureti tatbiki hakkında 

10 haziran 934 tarih ve 2723 
sayılı resmi gazele ile çıkan 
ve tarihi neşrinden 6 ay ıonra 
muteber olan 2490 sayılı Art· 
tırma Ekıiltme ve İhale Kanu· 
nunun 68 inci maddesinde vili · 'ı 
yet hususi idarelerine ait arttır· 
ma ve eksiltmenin bu kanunun 
hükümleri içinde doğrudan 
doğruya vilayet daimi encü· 
menlerince yapılır denilmesine 
ve belediyemizin de hususi ida· 
reler ahkamına dahil buluuma· 
11na binaen bu itler merkezde 
müteşekkil daimi encümence 
ıörülmekte idi. 9.4.936 tarih 
ve 3475 sayılı reımi gazetede 
çıkan 2931 sayılı kanunda 2490 
sayılı Arttırma, Eksiltme ve i-
hale Kanununun 68 inci mad· 
desine eklenen fıkrada beledi· 
yelere ait arttırma, eksiltme, 
ve ihalenin bu kanun hüküm· 
leri içU.de doğrudan doğruya 
belediye encümenlerince yapı· 

lır denilmesine ve belediyemiz 
de bu vazifeyi belediye kanu· 
nuna tevfikan dotrudan doğru· 
ya daimi encümenin yapmaıı.n~ 
binaen bu işlerin eskisi gıbı 
belediyemiz daimi encümenince 
yapı:maaı icap etmektir .. Bu 
nun üzerine arttırma, e"ııltme 
ve ihalenin ırerek külli ve ge· 
rekıe cüz'i olsun bu encümen· 
ce yapılması lazımıreldiğinden 
bir yanlışlığa meydan kalma· 
mak üzere bu tarihten itibaren 
mülhak bütçelerle idare edilt?n 
müe1aeaeler de dahil olmak Ü· 
zere belediyemize batlı bil~
mum devair ve müeHeselerın 
a,atıda madde madde yazılı 
şartlara riayet etmeleri ve bu
nun hilafına bir alım ve satım 
ve her hanıri pir i'in vukuu 
halinde müsebiblerin me1'ul ve 
zamin olacatını bildiririm. 

1- 2490 Sayılı Arttırın•· 

Ekailtme ve İhale kanununun 
hükümlerine tevfikan arttırma, 
ekıiltme ve panrlık i,lerinin 
ıerek külli ve _rerelue cüz'i 
ot.un kanunun 28 inci madde· 
ıinde ııöıterilen komisyonlar 
namına ve 68 inci maddeye 
tevfikan belediyemizde iş gö· 
ren Daimi Encümence yapıla· 
caktır. Hiç bir istiına yoktur. 

2- Maliye vekaletinden ya· 
pılan 29-4·~ tarihli bir tamim· 

de 2490 sayılı kanunda mikta 
rı mevzuubahs olmaksızın her 
alım için komisyonlardan ka· 
rar alınması icap edeceği yo· 
lundaki hüküm kanun vaznnca 
mübayaatın kontrolu gayesine 
matuf olarak vazedilmiş oldu· 
ğu nazarı dikkate alınarak de· 
vair mutemetleri tarafından 

46 inci maddenin (A) hkraaına 
tevfikan 25 lira daha aşatı ola· 
rak yapılan müteferrik ve müa· 
tacel alımlar idn bidayeten 
karar istihsaline 

0

hacet kalmak· 
sızın icrası ve müteakiben de 
nev'i ve bedeli mübayaa ile 
bayilerini göstermek suretile 
tanzim edecekleri müfredatlı 
cetvelin komisyona sevk ve 
tasdik ettirilmesi bildirilmiş ve 
4ehrimizdeki resmi müessese . 
lerde yapılan hususi tetkikat 
neticesinde daire mektep ve 
hastahaneler ve he r hang i bir 
teşekkül olursa olsun :nütefer· 
rik ve müıtacel işler için al· 
dıkları avanslardan bütcedeki 
tertipler tamamen tevafuk et · 
mek kaydı şartile 25 lira ve 
daha aşağı ~la~ak yapacakları 
alım ve tamır ışlerinin icrasın · 
dan soı.ra tamimde aöst ' ld' . 

• H t . 6 erı ı 
ğı uzere anzım ettikleri müf· 
redatlı bir cetvel komiıyona 
vererek tasdik ettirdikten son· 
~a mahsup için aid olduğu da· 
ıre veya şubeye verdıkleri an· 
(aşılmış olduğundan beledıyece 
de ayna usulün tatbikile bir 
yanlışlı*a meydan verilmemesi 
ve 25 lıradan yukarı her it i· 
çin piyasadan yapılacak tetki· 
~a~ ve- tahkikatla tebeyyün et· 
tırılecek tahmin bedelleri eski· 
si gibi bütçeye taahhüt kay-
det~ird~k~en sonra komisyon 
vazıfesını yapan Daimi Encü· 
mene gönderilecektir ve 25 li· 
radan yukarı olup da

1

encümen· 
den_ gesirilmeden yapılan her 
nevı mubayaat hükümsilz addile 
bedelleri katiyen tediye edil· 
meyeceğinden buna bilhaHa 
dikkat ve itına edilmesi. 

3- Her müeaaeae kendisine 
bir sene içinde lüzumlu olan 
şeylerin bir \istemini yaparak 
eksi.itme ile mübayaa11 için 
tekhfde bulunacaktır. 25 lira 
ve daha atağı mübayaat ve ta· 
miralın müstacel huıusta has· 
rı ve 25 liradan yukarı bedel· , 
le mübayaa edilmesi lizımge-1 1 

Sayfa 3 

İnhisarlar U. Müdürliiğünden: -
- 282.90 lira ketif bedelli Galata bakım evi bir 

numaralı kısmı oluk ve dereleri taıniratı . 
2 - 222,4 t lira keşif bedelli Cibali kutu fabrikası 

Yemekhane katında yapılacak inşaat. 

3 - 208,45 lira keşif bedelli Kabataşta levazım ve 
mübayaal şubesi binasının yağmurdan akan boru ve de
relerin tamiriyle keşifte gösterilen diger aksam pazar
lıkla eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 15-9·936 tarihine rastlayan salı günü saat 
t 4 de Kabataşda inhisarlar levazım ve mübayaat şube
si Müdürlügündeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin keşifnamelerini görmek üzere hergün ve 
pazarlık için de yuzde 7,5 güvenme paralarile birlikte 
tayin olunan gün ve saatle yukarıda sö~ü geçen komiı· 
yoııa müracaatları. (823) 217 2-3 

• • • 
1 - Şartnama ve keşifnameıi mucibince 6269 lira 

muhammen bedelli su tesisatına ait boru ve civada ka
palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme, 7·9 936 tarihine rastlıyan pazartesi gü· 
nü saat 15te Kaba taşta Levazım ve Mübayaal alım ve 
satım Komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şartnameler parasız sözü geçen şubeden alına· 

bilir . 
4 - Muvakkat güvenme parası 470 liradır . 
5 - İşteklilt:rin eksiltmeye girebilmeleri için kanunen 

kendilerinden arauması iktiza eden vesikalarile birlikte 
kapalı zarflarım eksiltme günü saat 14e kadar ıözü ge· 
çen Komisyon Reisine makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. 195 (547) 4 - 4 

* * "' 1905 lira 56 kuruş 
1214 ,, 40 

keşif bedelli Cibali iskelesi inşaatı 
,. ,, Ahırkapı tütnn bakımevi 

tamiratı 

t - Yukarıda ksşif bedelleri yazılı inıaat tamiratı 

ayrı ayrı pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 
2- Eksiltme, t 1-9·936 tarihine rastlıyan cuma günü 

saat t5te ve 16da yapılacaktır. 
3- istekliler şartnamesini görmek üzere hergün ve 

pazarlık için de tayin olunan günde yüzde 7,5 muvakkat 
güvenme parasile birlikte Kabataşta Levazım ve Mü· 
bayaat şubesindeki alım komisyonuna gelmeleri. 

(672) 207 2- 3 
• • • 

İdaremizin t 285 lira 88 kuruş keşif bedelli Ahırkapı· 
daki iskele tamiri 7 ·9·936 tarihine raıtlıyan pazarteıi 
günü saat ı t de pazarlıkla ihale edilecektir. isteklilerin 
ihale evrakını bedelsiz olarak inhisarlar inşaat ıubesin· 
den almaları ve muayyen günde yilzde t 5 muvakkat 
teminat parasile birlikte Kabataşta Levazım ve Müba· 
y aat şubesindeki komisyonda hazır bulunmaları. 

len bir i,in veya tamiratın par· 
çalamak suretile bir kaç defa· 
da alınıp veya yaptırılıyorsa 
kanuna aykırı hareket edilmif 
olacağınd o kabul edilmeyecek· 
tir. Bilha .. a bu husuıun anües· 
sese müdür ve amirleri tarafın· 
dan daimi surette kontrol edi· 
lerek bir yanlışhğa meydan bı
rakmamaları . 

4 Yukarıda ikinci madde· 
den de sarahaten anlatılacağı 
üzere bundan sonra 25 lira ve 
daha aşatı alım ve tamir işle· 
rine aarfolunmak üzere mutem· 
etlerce işin icabına vöre ala· 
cakları avanstan sarfiyat icra 
vo bu sarf senetlerile mikta 
nevi ve kimden mübayaa edil· 
ditini götderir bir liıte rapte· 
derak Daimi Encümence tu· 
dik ettirdikten ıonra mahsup 
edilmek üzere avanı aldıkları 
muhasebeye verecekler ve bu 
taıdik muamelııinden sonra i· 
cabederse ayrıca avanı alabi-
leceklerdir. Mutemetlerin ala· 
caklan avansların biltçe kaide· 
}erine göre ait oldukları tertip
lerin ıayr iye Hrfedilmemesin'9 
pek ziyade dikkat eylemeleri 
lazımdır. 

5- Bu yazımızdan kaait 
2490 ıayılı kanuııa tevfikan ya
pılacak itlerden 25 liradan yu· 

(779) 215 4 4 

karııınan behemehal Daimi En· 
cümenden reçirmek ve 25 lira 
daha afatı mübayaa ve tamir 
itlerinin icrasıadan sonra Daa· 
mi Encümene tasdik ettirildik· 
ten sonra mahıubunu yapmak· 
tır. Yoku her itin merkezde 
yapılacatı manası çıkarılmaya· 

rak Belediye tubeleri ve mül · 
hak bütçe ile idare edilen wQ-

esıeaeler tahsisat bakamından 
kendilerine taallük eden itleri 
yukarıda röıterildiji üzere 25 
lira ve daha qatı alım ve ta· 
mir işleri masraf yapıldıktan 
sonra ve 2.5 liradan yukarı her 
i•in de masraf yapılmazdan e· 
vel Daimi Encümenden ıeçiril· 

mek suretile mütebaki muame· 
lelerinin ııene kendileri eakiıi 
gibi takib ve ikmal edeceklea-
dir. Şayet bu yazımızın tatbi· 
kinde bir müfkilit olursa ve 
anla,ılmıyan bir cihet gl5rülür· 
se merkez Hesap itleri MüdGr· 
lütü ile hemen temua feline · 
rek terecldfldün izale edilmes 
ve bir ıana yanlıtlık ve karfı• 
hta meydan verilmemesi ve a· 
likadar memurların bu emre 

1 harfiyen dikkat ve itina eyle-

] 

meleri ehemiyetle ve tamitnen 
teblit olunur. 
(Belediye mecmu .. ı , sayı 

141, 142) 14 Mayıı 936 

• 
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ournıture pour Hôpitaux ı - -- - --- -

3 - Electı-icite . Gaz • Telephon • Chauffage Cenlral. lıııtallationıı.J Ammoniaque 10,000 kılos. Prix Etoffe pour habit d'i:tt: de 
Reparation et Materiel. { est. 2500, caut. prov. 188 L. Adj. ıoldat, 153 000 .. 't 163,000 m~· 

4 -- ·r· H b·ıı L' . cı t T ouverte. Com. <l' Aehat et Vente tres Pr"ıx est S5 p le m:.tre ıssus en tout genre • a ı ement • ıngerıe • ıaussures e c. ~ D · · · · ' · 
5 A bl M .1. b" . B T . ı de la irection Generale des P. Caut. prov. 5732,SO L. Adj. sous - rneu ement - obı ıer pour Ha ıtatıon et ureaux - apıue -~ T T : A k 

1 
, 

0 93 
. 

6-Tra d'. · · R )' ~ · • a n ara, e 20-1 · 6 a pli cachete. Com. d' Achat d' An-
vaux ımprımerıe, e ıurd ele. i 15 l c h d ·h : 1 o· 7 0 . t 1• a · es c · gra t. a a ı - kara du Commandanal Gent~ral 

- ıverıı. ı reotion de l'Economat a Ankara de la Gendarmerie, mardi 22-9-936 
BJ Adjudications a la Suı·ench~re. et au Bureau des ''Ayniyat,, :ı Is· u 11 h. Cah. des eh. a la dite 

tanbul. Commission, moyennant 449 P. 
--. ... ~ ........ ...-. • .., .... -1._.'1,.....__......,.. ................. ~ ........................... _....,.~ .... ~H~•.-.ıııtt ... -tH.,,_"'<lllH,._ .... , .... ~. 4"' .......... •• 

:---.--------~~----~--------------..... ----------~-----~ 
A nos lecteurs 

Nous avans l'auantayt' cl'ln(ormer nos 
que nuus aoons transfer~ nos Bureau.t· a 
suivante : 

Abonnt's 
l' adresse 

royurfru Han, lf'r Etaye No. 3 el 4, Pert'/ıem
br Bazar. Calata. Tflephon : 1242.3. 

A) Adjudications au Rabais 

Huile de ricin 150 tonnes. 
Prix est. l20.000 L. ı a raison 
de 80 P. le kilo), caut. prov. 
7250 L. Adj. sous pli cachete. 
Com. d' Achat du Ministere de 
la DHense Nationale a Ankara, 
mercredi 14 I0-936 a ~5 h. Cah. 
des eh. a la dite 

~ moyennanl 600 P. 
Commission 

M. 

- 3 -
---------------

Confection de 760 costumes 
pour le Foyer des F.tudiants In 
lernes de l'Ecol• de Medecine 
d'lstanbul. Prix esi. 9.75 L. le 
costume. Caut. prov. S55,75 L. 
Adj. sous pli cachete. Com. spe· 
ciale siegeant a la Direction de 
l'Hygiene et de l' Assistance So· 
ciale d'lstanbul a Djaghaloglou, 
mercredi 23-9-936 a ıs h. Cah. 
des eh. et echantillon 
Foyer en question, sis 
berlitache, en f ace 
Fouadpaeha. 
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grat. au 
a Tchem· 
du turbC:· 

r ·--A=D ..... M-=IN=l=S=T=R=A=T=IO=~= 
Yoghourtchou Han 

ler Etage, N. 3-5 

b. saıar Galata, Perchem e 

Telefone: 42425 
A<lre~~e ı ..ıe~raphıı.ıııe 

lıtanbul MÖNAKASA 

-~ 
7 SEPTEMBRE t 9~ 

el'•''' F ourniture et outil• ~-ııl· 
811 Lota. Prix est. S6o00ı eh'' r cJ prov. ':1200. Adj. sous P 1 

• e Je 
ti: . Com. d' Aehat du Ministe~,t• 
la Df>fense Nationale a A~. d•• 
jeudi 22-10-936 a 15 b. C• ,,.
eh. a la dite Commisaion • .,o) 
nant 280 P. (M). 

• • • tiO~ 
L'adj. relative a la }oC~oıır• 

pour la duree de lO il 30 'ıııor' 
d 'un bateau ou d' un rereP'' 
queur, pour les travaux de b•q~e ıı 
ration du cable tel~ır•P vl l 
sous marin entre lmroz•J{oııJll Jı ~ 
a i-te remise au 7-9-936. Jıııı 50 ~ 
15 b. Prix est. 2400 (poıld~ Ot 41 A ı· jours), caut. prov. 180 L. yt~· ~4 
gre a gre. Com. d' Achat et Jt' •I 
tc de la Direction Principale r~· 
P. T. T. d'Istanbul. Cah· Je9 

au Secretariat. 

~~~~~~/' 
B) Adjudications 

·re 
a la Suren~ P~ 

lmmobili er d' 

1 

Location, pour la duret f ~ 

1 -

Construction - Reparation 
Travaux Publics,Materiel de 
Construction Cartographie 

Construction d'un dortoir et 

des salles de travail a l'lnstitut 
Superieur d' Agriculture a Anka· 

Conatruction de batimenta 
pour ıervir d 'administration a 
l'uaine de tiHage, a creer a Ma· 
latia, et des maisons d'habitation 
pour les fonctionnaires, pour le 
compte de Sümer Bank. Prix est. 
151204,28 L. (dont 20637,36 pour 
la partie a construire sur base de 
prix unitaire, et 130566,92 pour 
celle a forfait). Caut. prov. 8811 
L. Adj. sous pli cachete . Com. 
speciale siegeant au siege de la 
Sümer Bank a Ankara, ieudi 17-
9-936 a 16 h. Cah. des eh. a la 
Direction de Service des Opera
tions de la Banque en question, a 
Ankara, moyennant 1000 P. (Con 
sulter la partie turque du journal, 

lnstallation et Materiel 
d'Electricite, de Gaz, 

de Chauffage Central 

lnstallation d'avertisseur au
tomatique d'incendie a l' lmpri
merie de l'Etat. Caut. prov. 
266,50 L. Adj. ouverte. Direction 
de l'lmprimerie en questior., mer
credi 21-10 936 iı. 15 h. Cah. des 
eh. a la d\ te Direction . 

f ravaux d'lmprimerie 

Reliure - Papeterie 
F o!.lrniture do Bureau 

Encre 550 kilos. Prix est. 
324,50, caut. prov. 24.34 L. Adj. 
ouverte. Com. de la Premiere 
Seetion d'F.xploitation des Che
mins de Fer de ı'F.tat a Haydar
paeha, lundi, 21-9-936 a 10 h. 
Cah. des eh. grat. a la dite 
Commission. 

trois ans, du buffet et d~, ~ 
. 1 dependances, a l'interieur · ıı t 

Gare de Haydarpacha. Pr• 
78 L. par mois. Caut. P 
210,60. Com. de la preılld 
Section de l'Exploitation deS f 
mina de Fer de l'Etat a .t·J.

0 
pacha, jeudi 17-9-936 ıı 1 C 
Cah. des eh. gnt. a la dit• 
mission . ~ 

ra. Prix est. 180,000, eaut. prov. 
102SO L. Adj. sous pli cachete. 

Com. d' Fnchere du Departement 
dcs Constructions au Ministere 

des Travaux Publics a Ankara, 
lundi 21-9-936 a 16 h. Cah. des 

eh. a la Direction Generale deı 
Constructions, moyennant 900 P . 

-
Reparation fondamentale de 

chauasee (4780 metres) entre ks. 

o+ooo et 34+000 de la routc 

Ouıounkeuprual{echan. (Mater\el 

fourni en partie par Jeııı autorites, 

•ur place et aux carrieres). Prix 

est, 8722,51, oaut. prov. 654, 19 

L. Adj. de ire a gre. Com. Per· 

ınanente du Vilayet d'Edirne, mar

di 15-9-936 a ıs h. Cah. des eh. 
grat. au Bureau de cette Com · 
11ıisaion et n la Direction 

Travaux Publics du Vilayet. 

• aes 

Ciınent artificiel Portland, 
200 tonneı. Prix est. 4000, caut. 
prov. 300 L. Adi. ouverte. Com. 

de la Preıniere Section d'Ex.ploi

ta ti on deıı Cbemins de Fer de 

l'Etat a Haydarpacha, lundi 21-9-936 1 
a 10 h. Cah. des eh. grat. a la 
dite Commission. 

• • * 
L' adj. relative a la reparation 

du Depôt des lmprimes de Dol· 
mabahdje, qui devait avoir lieu 
lundi, le 7-9-936 a et~ annulee, 
pour le moment. 

rubr. "inşaat"). (M) 

Conatruclion d'un Atelier a 
Bitliı, pour le compte de l' Adm. 

des Monopoles. Prix est. 35022,37, 

eaut. prov. 2626,67 L. Adj. sous 

pli cachete. Com. d' Aehat et Ven· 

te de la Direction Generale des 

Monopol es a Kabataehe, mereredi 

16-9-936 iı. ıs h. Cah. deı eh. a 
la Section de Conatructionı des 

Monopoles a lstanbuJ et aux Di

reetions Principales d' Ankara et 

de Bitlis, moyennant 175 P. (M) 

-
Reparation des partieı int~

rieures des boutiques, apparte· 
nant a l' Adm. des Monopoles, 
et ıe trouvant pres du depôt 
des papiers a cigarettea de la 
fabrique de carton de Djibali. 
Prix est. 497,47, caut. prov. 7,5 
pour cent. 

lnatal\ation d'eau de la fabri
que de carton de Djibali. Prix 
eıt. 411,51, caut. prov. 7,5 pour 
cent. 

Adj. de ıre a gre. Com. d' A· 
ebat de la Direction Generale 
des Monopoles İl Kabatache, 
mardi 15-9-936 a 15 b. Cah. des 
eh. a ia CommiHion. (M) 

Installation d' ascenseur ıi 

l' Hôpital de l' Union des Ou
vriers de Zongouldak. Prix est. 
6000. Aucun soumissionnaire ne 
s'etarıt pas presentı: a l'adj. rela· 
tive a ce travail, et qui devait 
avoir lieu le 31-8-936, celle·ci a 

ete remise au 14-9-936, lundi :ı 

16 h. 

Diverse fourniture d"electri· 
cite. Prix esl. 27000, caut. prov. 
2025 L. Adi. sous pli cachel~. 
Com. d' Achal de la Oirection 
Generale des Fabriques Militai· 
res, jeudi 22-10-936 a lS h. Calı. 
des eh. a la dıte Commission, 
moyennanl 13S P. (M) 

F ourniture di verse pour elec· 
tricite. Prix est. 35000, caut. 
prov . 2625 L. Adj. lious pli ca 
chett'. Com. d' Achat de la Di 
rcction Generale des F abriques 
Militaires, vendredi 23-10-936 a 

15 h. Cab. des eh. a la dite Coın· 
mission, moyennant 75 P. ( \1) 

Appareils telephoniques iı 

course 700 p. 

Appareils telt':phoni'fues sans 
course 100 p. 

Bobines d' echauff ement ı 500 
p. 

Carbon pour centrale, simple 
et a raie 300 p. 

Prix est. 9700, caut. prov. 728 
L. Adj. sous pli caehett-. Com. 
d' Achat de lıl Direction des Te· 
lephones d'Istanbul, vendredı 
16-10-936 a ı 5 lı. Cah. des ctı . 
grat. a l'Economat. (M) 
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Divers 

Drap de lit, de fabrication in
digene, 100,000 metres. Prix est. 
16 P. le metre. Caut. prov. 2700 
L. Adj. sous pli cachete. Com. 
d' Achat du Miııistere de la Dt'.
fense Nationale a Ankara, mer
credi 23-9-936 İa 15 h. Cah. dcs 
eh. 3 la dite Commission, moyen~ 
nant 180 P. -

Meche de lampe, <le diff. di
mension, 29060 p. Pri x est. 560, 10, 
caut. pro v. 4'.l L. Adj. ouverte. 
Com. de la Preanert> Section <le 
l'Exploilation deıı Chemins de Fer 
de l'Etat a Haydarpacha, lundi 
'.ll-9-936 a 10 h. Cah. deı eh. a 
la dite Commiqsion. 

-
Bache pour tente cônique 

(pour des ouvriers) 45 p. Priıı: 
est. ~430 1 .. (a raison de 54 L. la 
p.) Caut. prov. 183 L. 

Bache pour tente a double 
•façade ( pour contre-maitre}, 5 p. 
Prix est. 425 L. (a raison de 85 
L. la p.). Caut. prov. 32 L. (Fa
brication de l'usine de tissage de 
Bakirkeuy, qualitc No 701). Adj. 
ouverte. Com. Permanente du Vi
layet d'E.dirne, vendredi 18-9-936 
a 15 h. Cah. des eh. et ~clıantil
lon a la dite Commission. 

~~~~~ 

Beklenen vapurlar , 
9 ,, 

C ALO EA çarşamba 2· 111~ 
IO da Trieste, Pire, Sel' 
Kavaladan ~ -

eıtı ı 
CAMPİDOGLİO peri ,f tıı 

3-9 saat 7 de Cenova. ~ 
li, Pireden 

•' ABBAZIA perşembe 3.9 \ 
1 de Danüb, Konıtans•• 
na, Buriaıı:dan 

11~' QUlRINALE sah 8 9 aaa~ . pi ı 
este, Venedik, Brindıı•• 
den 1 

SPARTlVENTO çar,aııı"~ı 
saat 7 de Cenova, rıl•P 
reden 

i MERANO çarşamba 9-9 , 
de Danüb, Konstant11• 

na, Burgazdan 

BOLSENA perşembe ı0-9 
t 10 d .1• . yefl a a rıeate, 1, 

Brindizi, Pire, lzmir, 5e 
den 

FENICIA cumartesi ız-9 
de Batum, Trabzon• 
sun, Varna, Burgaıd•~ 

CAMPiDOGLİO pazar 1 v 
at 10 da Konstanı•• 
Burgaz:dan 

CELİO aalı 15·9 
Trieıte, Venedik, 
Pireden 


