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PIY ASA HABERLERİ 1 
• ' İlanlar, emirler, teblitler ı 

a) Münakasalar : • 
ı Erzak, Zahire, Et ve Sebze. } 
2 - İnşaat, Tamirat, Nafıa İtleri, Mabeıııııe, Herita. * 
'l İlaçlar-Klinik ve İspençiyari alit•Haıtane lenumı ı ı 
.( - Elektrik T esi.sah ve Malzemesi i 
5 - Mahrukat, Benzin. Makine yağları ve saire t 
6 - Matbaa itleri, Kırtasiye, Yazıhane Levazımı . t 

7 - Müteferrik 1 

~,~~~--·b~::::~~,~~~-·-·--------·~·~~•H~•> 
PİYASA HABERLERİ 

Zeytin, fındık. incir 

4~&~ yıl E.t~İ:~::~:::nda zey-
~ teltoltesinin fazla olacatı tah-
~ 1 ~I edilmekte olduğundan _stan· 
~ ~eytinyağı pıyasası gımden 
l ile düşmektedir. Mevcut stok. 
~~tirı yağının miktarı 231 ton 

11tu tesbi t edilmiştir. 
1,~cçen hafta 41-44 kuruşa
) !ıtıda. satılan yemeklik zeytin 
~tı 40-41 kuruş arasında, 37-

.S kuruş ara~ında utılan sa· 

•a~:lık zeyli ya~ı 36,5 kuruştan 
S lrıı~tır . 

ı. Cltı va"'murlarda Karadeniz 
··ıırıt . & 

•kasındaki fındıkların zarar 
~d" lııı~ \l~ü anlaşılmaktadır. Zararın 

t1 t•rı henüz tahmin edilmemiş
-~" &unun neticesi olarak Gire· 
h~ fı~dık piyasasında bir can · 

lıl• gorülmüş, 40-41 kt••uşa aa-
~ fındık 43 kuruşa fırlamıştır. 

l6Qo'Çcn s"neden piyasada kalan 
ç

1 
Çuval hurda incir son hafta 

1 2~de inlıi•ar idaresi tarafından 
~ıl . ~uruştan satın alınmıştır. Bu 

•rı . ~ Cırin çok bol olacağı tah -
11 ~dilnı"ktedir. 

~s" Pazar rubsatiyesi 
'f -·· 'lJ . B l d' •1.1Umessı erı e e ıyeyc 

~ baş vurdular 
•ıııd rherleriıı pazar ruhııatiye
lı .;:rı şikayet ettikleri yazılmış· 
~,,1 rhf:rler ri bi pazarları dik· 

""'~rın~ açık bulunduran difer 
~.. taıu111esti\leri bir arade be
'1.t11'Y~yc baı vurarak şikayette 

""uşlerdıır. Yapılan müraca- 1 

atte kendileri için bir hal şekli 
bulunmazsa esnafın yüzde aek
seniain dükkanını kapamak mec· 
buriyetinde kalacağı bildirilmiştir. 
Ftrincılar da bu esnaf arasında 

bulunmaktadır . 

Ruhsatiye resmı gayrisafi ira· 
dm yüzde onundan alınmaktadır. 
Esoaf mümessilleri yeni emlak 
tahririnden sonra bina fiatlarmm 
artması dolayısile yüzde onların 

da arttığını, bu itibarla artan res
min kendilerine çok ağır geldi
ğini ileri sürmektedir. 

Esnafın bu d•lekleri, vergiler 
kanununda tadilat yapılmadan ka
bul edilemeyeceği için, umumi 
meclisin toplanmasına kadar ver
ginin eski şekilde alınması dile· 
ginin tetkik edilmesine karar ve· 
rilmiştir . 

Maliye teşkilatı 
talimathame hazırlanınca 

kanun tatbik edilec~k 

Maliye teşkilatı kanunu Resmi 
Ceridede ıntişar etmiştir. Veka 
letçe yapılmakta olan nizamname 
biter bitmez kanunun tatbikırıa 
başlanacaktır. Yeni kanuna göre 
lııtanbulda bir defterdarın idare
sine biri irad ve servet ve d iğeri 

muamele ve istihlak, üçüncüsü 
kara ve deniz av vergıleri 4 üncüsü 
damga işlerine bakmak üzere dört 
varidat müdürile lüzumu kadar 
muavin, Jstanbul, Beyoğlu, Ü•
küdar kaıalarında çalışmak üzere 
üç tahsil müdürlüfü, bunlardaa 
başlta muhakemat, milli emlik, 

mubasebe müdürlükleri buluHcalt
br. 

öalurlcöy, Adalar, Bey.koz, Sa
rıyerle mülhak kazalarda defter
darlığ>a bag-lı malmüdürleri bulu
nacak.tır. 

Limanlar İktisat Vekaletine 
.devredildi 

fstanbul ve İzmir limanlarımn lkti
satı Vekaletine devri hakkındaki ka
nunun Kamutaydan geçme•i üze
rine dünden itibaren Liman tdare
si iktisat Vekaletine filen devre· 
dilmiştir. Limanın yeni kadrosu 
da burünlerde Vekiller Heyetince 
tasdik olunacaktır. 

Liman idaresinin Maliyeden ve 
güıarilk ambarlannan da Gümrük
ler idaresinden devir alınması iş
lerile meşgul olmak üzere iktisat 
Vekaleti Deniz ve Hava YolJarı 
Müstet.ırı Sadullah Giiney şehri· 

mize relmiıtir. 

Yeni bankalar kanunu 
Bankalar kanununun meriyeti 

üzerine Finans Bakanlağı hazar· 
laklarına başlamıştır. Bakanlık 

Ekonomi Bakanlı2'ı ile birlikte 
yeni bankalar kanunu mucıbince 
bankalartn yeni bilanço formülü
nü hazirlıyacakhr. 

Menkul kıymetlere rağbet 
Esham ve tahvilat borsasında 

muamelat büyük bır farkla inki· 
şaf etmektedir. 

on ahı milyoa yedi yüz on dört 
bin Türk lirasına yükselmiştir. 

Fark, tahminen yüzde yüzi bul· 
maktadır. Bu da, halkımıınn men
kul kıymetlere tedrici alışkanlıft· 
n1 göıter•r ki, şayanı memnuni
yettir. 

Guzel bir istatistik 
Türkiyede ziraat yapılan 

yerler h:sbit edildi 

Başvekalet istatistik umum mi
dürlüğünün yaptığı bir istatiatiğe 
göre 8432 kilometro murabbaı 

olan göller ve 1170 kilometro 
murabbaı olan bataklıklar huic 
olmak üzere 76,273,600 hektar 
olan Türkiye topraklarınan 10, 
491, 191 hektarında ziraat yapıl
maktadır. Bu, mevcudun yüzde 
13, 79nu teşkil etmektedir. Taneli 
ziraat yapılan yerler 4,960,M8 
hektar, yetiştirme çayırlar veya 
hayvanat gidalan ekilen yerler 
1, 978,077 hektar, sun'i nebatlar 
357,086 hektar, nadas 3,673,992 
hektar, muhtelif ziraat yapılan 
yerler de 5, 758 hektardır. 

Memleketimizde çayırlar, yay
lalar, otlak ve meralar 44,329,423 
hektar olup bütün arazinin yüz
de 58, 11 ini teşkil etmektedir. 

\femleketimizin sebze bahçeleri 
142 bin 552 hektar, batlar 
345,438 hektar, 7.eytinlikler 349, 
532 hektar, gülüı-tanlar 315 hek
tardır. Ormanlarımızın mecmuu 
9,169,859 hektardır. 

Hiç bir mahsul getirmiyen top
raklar, arazinin yüzde 14,63 ünü 

1933 senesinde umum muame
le yekünü altı milyon dokuz yüz 
yetmiş sekiz lira iken, 1934 se 
nesinde sekiz milyon on iki bin 
altı yüz on1, 1935 sene11inde ise 

, teşkil etmektedir ki yekunu 
t 1.162,367 h~ktar tutmaktadır. 

ilanlar, Emirler, Tebliğler: 

İstanbul Belediyesinden: 
Otomobil, olobüs ve kamyonların senelik muayeneleri 

hakkıada tenbihi beledi 

Motö rlii kara n.:ıkil vasıtalarınıt\ 1936 l'!eneiik muayeneleri aşi!ğıca 
yazılı tarzda olacaktır . 

'2 . - H~r nevi vasıtanın plaka rıumaralarına nazann ne zaman ve 
nereye muayeneye gelecekleri aşağıda hir cetvel halinde yuılmıştir. 

3 Herkesin arabasını tam işler ve muntazam bir halde olmak 
üzere gününde muayeneye getirmelidir. Seyrüsefer bakımından işle
mesinde mahzur görülen arabal.uın plakası muayene yerinde söltülir. 
Bu aral>alar gi ster ilen arızalan düzeltip tekrar muayeneye aevketme
den şehir hududu dahilınde işleyemezler, arıza yü:ziinden plakası sö
külen arabalar muayene günlerinde her gün aut 17den sonra muaye-
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•eye tekur gelebilirler. Gelen evvela o fiin muayenesi ilan edilen 
•rabaların muayenesinin bitmesini beklemeğe mecburdurlar. 

4- Her ne sebeble olursa olsun ilan edilen günde muayeneye 
relmeyen arabalaran sahiberi umuru Belediyeye müteallik ahkam ce· 
ı:aiye kanu•ununa teviikan cenlandmlacakbr. 

5- Muayene edilen her arabanın ön camma plaka numarasını ta
şıyan bir muayene etiketi yapı~tırılu. Her araba sahibi bu etiketi se
ne !!onuna kadar muhafaza etmeğe mecburdur. 

6- 9 Temmuz 1936 tarihinden sonra ön camında bu et.iketi ol
mayan arabaların işlemesi yasak edilmiştir. 

7- Bu muayene talimatnamesine riayet edilmesi sayın hallcımu:dan 
rica olunur. 

Otobüsler: 
15 Haziran pazartesi Sirkeci-aalmköy 

,, -Kocamustafapaşa Sultanabmet 
,, -Rami 

16 ,, Salı Keresteciler-Eyüp Sultanahmet 
18 ,, Perşembe Taksim-·Beşiktaş Taksim A. 
19 ,, Cuma muayenede kalanlar Sultanahmet 
(Hususi otomobiller : 
22 Haziran Pazartesi 
23 ,, Sala 
2o ,, Perşe•be 

26 ,., Cuma 
29 ,, Puarteai 
(Taksi otomobilleri: 
30 Huiran S<tlı 

2 Temmuz Perşembe 
3 ,, Cuma 
6 

" 7 
" 

9 " 
(Kamyon ve 

P. ertesi 
Sah 
Perşembe 
kamyonetler : 

451- 700 
701- 950 
951-1200 

1201-1450 
451-1450 

1751-1950 
1951- 2150 
2151 2350 
2351-2550 
2551-2650 
1751 2650 

10 Temmuz 
13 

Cuma 3501 3700 

14 
16 

" 
" 
" 

Pazartesi 3701-3900 
Salı 3901- 4100 
Per~embe 3501-4100 

Suhanahmet 

.. 
,.. 
,, 

Kadıköy iskele 

Sultanahmet 

" ., 
Kadıköy 

Sul~anahmet 

,, 
Kadıköy 

a) MÜNAKASA LA R 
!-Erzak, Zahire, ft ve Sebze: 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
1 - Cebeci haatahaneainde tedavi edilen hastalar için 70000 litre 

i9me suyu 19 Haziran 936 tarihine müsadif cuma günü saat onbeşte 
a~ık eksiltme sure tile satan alıncaktır. 

2 Şartnamesi komisyonumuzdan her gün parasız görülür. Esilt• 
meye konulan suyun tutarı 581 lira olup teminatı muvakkatesi 43 
lira 57 kuruştur. 

3 - f steldilerin belli gün ve sutte teminatı muvakkate makbuz
ları ile Ankara levazım amirliğ'i satın alma komisyonuna gelmeleri. 

* • * 
Niğde garnizonunda bulunan kıt'a ve hayvanların ihtiyacı olan 

422000 kilo kuru ot kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
2- Tahmin edilen bedeli 16880 lira olup ilk teminatı 1266 liradır. 
3 - Eksiltmesi 25 haziran 936 perşembe günü saat onbeşbuçukta 

Ni~de tümen arttırma eksiltme komisyonunda yapılacakttr. lsteldiler 
teklif mektuplarım ihaleden bir saat evvel malcbu:ı mukabilinde ko
misyon başkanlığına vermi~ bulunmahdırlar. 

4- Şartnamesi her fÜn komisyonumuzda parasız görülür ve alınır. 

İstanbul Harici Askeri 
kıtaatmdan : 

Kırklareli Sahna•ma komisyo
nundan: 

"Kapalı zarfl" eksiltmesi yapı· 

lacak tır .,, 
40 ton pirinç tahmin fiatı 23, 

ilk teminatı 690 lira ihale günü 
22-6-936 puartesi günü saat 10 
il 1 de. 50 lon kuru fasulye tah
min fiatı 12,50 kuruş ilk teminatı 
469 lira, ihale günü 22-6·936 

ı pazartesi günü saat 16-17 de. 
"Açık eksiltme ile ahnacaktar .,, 

. 20 ton kesme makarna tahmin 

fiatı 23 kuruş ille teminatı 345 
liradır. ihale günü 25-6-936 per
şembe günü uat 10 da ve 15 
ton kırmızı mercimek, tahmin fi
atı 17 kuruş ilk teminatı 192 
liradır. Ve 15 ton zeytin tanesi 
tahmin fiatı 25 kuruş, ilk temina
tı 282 liradır . Bunlar da 25-6-936 
tarihinde perşembe günü saat 
10 det ve 25 ton nohut tahmin 
fiatı 11 kuruştur. flk teminatı 
207 liradır. 12 ton beyaz peyair 
tahmin fiatı 22 kuruJtur. ille te-
minatı 198 liradir. Bunlar d" 25 
Haziran 936 saat 16 da açık ek· 
ıiltme ile il.aleleri ya.pılacaktır-

"Pazarlıkla. satın alınacak,, 

238067 kilo sığır eti tahmin fia· 
tı 21 kuruş, ilk teminatı 3750 li
radır. Pazarhk günü 2~6-936 cu-

ma günü saat 11 de. 20 ton sa.
bun tahmin fiatı 35 kuruş ilk 
temiııatı 525 liradır. Pazarhk gü
nü 26-6-936 cuma günü saat 14 
de. 18250 kalo yoğurt tahmin fi· 
atı 9 kuruştur. İlk teminatı 83 
liradır. Pazarlak günü 2~6-936 

cuma günü saat 16 da. 29800 ki
lo süt tahmin fiatı 8 kuruş ilk 
teminatı 179 liradır. Pazarlık gü
nü 26-6·936 saat 16 da. 440000 
kilo y•taf tahmin fiah 2,50 kuru~ 
ilk teminatı 840 liradır. Pazarlık 

günü 26-6·936 Cuma ıünü saat 
17 de pazarlıkla satın alınacaktır. 

İstanbul Harici Askeri 
kıtaatından : 

Bayramiç garnizonu için 24250 
kilo sade yağı kapalı zarfla sa
tın alanacakhr. Sade yağının be
her kilosuna 80 kuruş fiyat bi
çilmiştir. ihalesi 30 6 936 .sala 
günü saat 14,30dadır. Sade yağı· 
nın evsaf ve şeraiti Komisyonda 
görülebilir. Eksiltmeye gelecek· 
!erin 2490 sayılı kanunun 2,3 

- -

maddeeine göre istenileıı ..,e~/ 
1460 lira teminatı ile bellı 5' 
ve saatta Bayramiçte Tüoıel ,; 

-,,c 
hna)ma Komisyonuna .,ıı ·lı' \ 
etmeleri. Verilecek temina\~ \ıl 
leden bir saat evvel ınai 'tt, t 
Komisyona verilecektir. ı. 

İzmir Cümburiyet 
Müddeiumumiliğindell: 

,1 

"1t•t 

l:ımir Ce:ıa evinde bıılıJ ~ 
mahkum ve mevkufların 9,36 fı . 
sonuna kadar Yirmi iki biıt "c; ~ti 
muhammen bedelli bir senelii ,r ~ 
~amdan ikinci nev'i ekıJlei ill' ~ 
tiyacı kapalı zarf usuliylo ei~ 
meye konulmuştur. ~ 

1- Eksiltıme 25 6 936 perşee~ 
be günü saat 15te l.zmir ceı'' 
Müdüriyeti makamında yapılı' 
tır. 

2- Talipler ayın 25incİ ~
saat 15e kadar yüzde yed• ti' 
çuk. muvakkat teminat akçele b' 
le birlikte teklif mektuplarııı• 
:zır bulunduracaklar. 

3 ·r ı- ı · 11 
- a ıp er şartnameyı 

dikleri vakitlerde Müddeiıııtı~I 
lik makamından alıp okuyab1 

ler. ~ 

2-İnşaat- Tamirat- Nafıa işleri - Malzeme - ti~' 
İçel Nafia Direktörlüğün~en: 

1 
1 Silifke - Taşucu yol11nun 5+000-11+000 kilo oıetre 

arasındaki şosasının tamirahu ait 1187 lira 59 kuruşluk keşif 
delli tamirat işi açtk eksiltmeye konulmuştur. uı 

2 - Eksiltme günü 26-6-936 tarihine tesadüf eden Cuıııa I 
saat 10 da Vilayet encümeninde yapılacaktır. ı 

3 - Eksiltmeye gireceklerin yüzde 7 ,5 nisbetindeki muvakk•i 
minat miktarı olan 99 lira 7 kuruşu muhasebe veznesine ve'f' 
mikar teminat ibraz etmeleri şarttır. !, 

4 - istekliler ticaret odası vesikasmı encümene tevdi edeceklt 
5 - lıtekliler muayyen gün ve saatta eksiltme komisyonuna t 

faxla malumat almak ieteyenlerde Nafia direktörlüğiine müraca• 
meleri ilan olunur. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğüuden: ·~ 
1 - İdaremizin Şemsipaşa deposu arkasındaki ebniyemizin l:ı~ı t~ 

ile ç'kan enkazdan ayrılacak. malzemenin Toptaşı Depoıuna na~b/ 
burada yeniden üç ambarın İnfası (3954) lira (18) kuruş keşif ~ 
liyle ve pazarlık suretiyle eksiltmeye konmuştur. ~ 

2 - Pazarlık 29 6 936 pazartesi günü saat lSte Kabataşt• 11~ 
sarlar Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Ahm Satım komisyotl 
yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (296) lira (56) kuruştur. 
4 Şartnameler inhisarlar İnşaat Şubesinde görülebilir. 

3.--İlaçlar, Klinik ve İspençiyari ahit: . 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum idares•~,,ı 

Muhammen bedcllcrile miktar ve va!ufları aşağıda yuılı 2 . g'ı' ~. 
malzemenin yapılan açık eksiltmesinde alınan son fiallar had01 

kmda bulunmadığ-ından 2 inci açık ekıiltme 15·6 936 Pazarteııi ~~ 
•aat 10 da Haydarpaşada ıar binası dahilindeki l inci işletı:ne ~ 
misyonunda yapılacaktır. Bu işe girm~k i.st~~enler~n hizala~ııı.t~e ı 
~ılı muvakkat teminat ve kanunun tayın ettı~ı vuıkalarJa bırlı 
siltme günü saatine kadar Komıııyona müraca&tları lazımdır· ~t'j 

Bu işe ait şartna1Peler kom;syondan parasıT. olarak dağıtılıtı'1te" 
1 - 2600 Kg. İdrofil panıuk 25-50 ve 100 gramlık p~k~ ı 

muhammen hedeiı 4030 lira ve mU\ akkat teminatı So 
25 kuruştur. ~ 

2 - 220 adet galvanize oluklu uç mulıammcn lıedeli 34 
40 kuruş ve ınuvakkat teminatı 25 lira 90 kurustur. , 

Tokat Sıhhat ve içtimai Muavenet DirektörlüğiiP~~:~, 
Tokat Memleket hastanesi ihtiyacı için indirmeye konulan de I 

malzemei Sıhh"ıyenin ihalesi 2-7-936 Perşembe günü uat 14 ,~ 
icat Vilayet Daimi Encümeninde yapılacag-ından ~eraiti ötr~n~,t S 
alınacak malların listesini görmek iıteyenlerin İstanbul ve fo 
hat Müdürlüklerine srıüracn.at eylemeleri ilan olunur. 
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'Elektrik Tesisatı ve Malzemesi: 
~ . Gediz Belediye Reisliğinden: 

dızde kurulacak 14920 lira bedeli keşifJi elek trilc tesisatı ka
ı~rf usulile ve 3500 lira bedeli ke.yifli Santrai binası açık eksilt
e rnünakasava konulmuş ise de istekli çıkmadı~ından 15 haziran 
tarihinde ilıale olmak üzere elektrik tesiaab ve santral binası 
l}'rı bir av müddetle elden pazarlıkla verilmesine encümence ' . ~ t "erilmiş olduğundan taliplerin Gediz Belediye encümenine her 

t~Üracaatla musaddak proje ve şartname ve mukavelenameyi 
ılecekleri ilan olunur. 

Havran Belediyesinden: 
tarihinde kapalı zarfla eksiltmesi yapılan elektrik tesisatı 

, .... erilen teklifler muvafık görülmemiş olduğündan ihalenin evvelki 
:ıt dairesinde ve Havran Belediyesinde pazarlıkla yapılmasına 
~ verilmiştir. 
~ il~arlık 18-6-936 perşembe günü saat on ycdidedir. 

k: "Münakasa Ga.zetesi,, No. 35, tarih 4 Mayıs 936, aynı hane 

'Mahrukat -Benzin-Makine yağlan ve saire 
Samsnn Şarbayhğından: 

' Belediyemize aıd elektrik ve su fabrikalarının bir aenelik ihti· 
Yacı olan 380 ton mazut şartnamesi dairesinde ve kapalı zarf 
Usulile eksiltmeye konulmuştur. 
işbu mazutun tahmin edilen bedeli 32300 liradır 

' ihale 2 7 936 günlcınecine raf.ltlıyan perşembe günü ~aat onda 
Belediye Encümeninde y41p1lacaktır . 
Şartname bedelsiz olarak Belediye ya:r.ı i~leri kaleminden teda
rik edebilir. 

' istekliler teklif mcktublarını ve :l422 lira 50 kuruşluk muvakkat 
teminatlarını 2490 ı-.ayılı kanunun 32 nci maddesindeki sarahat 
dairesiDde, aynı günde, muayyen saatten bir saat evveline ka
dar makbu.t mukabilinde Belediye Reisli~ine teslim etmiş bu
lunacaktır. Posta ile gönderilen mektubların nihayet 3 üncü 
tnaddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfların mü
hür mumu ile iyice kapanmış olması lazımdır. Postada olan 
gecikmeler kabul edilmez. 
ihale 2490 sayılı arttırma, eksiltme ve ihaleler hakkındaki ka
rıuna göredir. 
Şartname Örnekleri İstanbul ve Ankara Belediyeler)ne gönderil
ini ştir. lstiyenler oradan tedarik edebilirler. 

1A.ttkara Valiliğinden: İstanbul Levazım Amirliği 
'~d ....._ Muhammen bedeli 4975 Satına ima Komisyonundan : 
~Sarı ibaret bin teneke benzin Davutpaşa askeri furun için 30 
~Çı~ Oo kilo mobiloil B. B. yağ"ı bin kilo furun odunu 15 Haziran 
ı ~kı1iltmiye konulmu~tur · 936 pazartesi gunu saat 14te 

~ık...._ Eksiltme 29 Haziran 936 T opanede Satrnalma Komisyo· 
~t ıııc rastlıyan pazartesi g-unu nunda pazarlıkla alınacaktır. İha-
~~ ~ l5 de Ankara vilayeti daimi le günü teslim şartile alınacak 
3 llıeninde yapılacaktır. olan odun için isteklilerin belli 

~~tıı ...._ isteklilerin 733 lirn 12 saatta Komisyona gelmderi. 
'ı \1 4hık teminat ve Ticaret oda- * • * 
~15 ~İkasiyle birlikte 29 Haziran Zeytinburnu hastanesi için 50 
tt1

111 
11 viiayet daimi encümenine bin kilo tutuşturma odunu 15 

S clcri. Haziran 936 pazartesi günü saat 
'ı ...._ lsteicliler benzin evsafına 14te Topanede Satınalma Komis-
~~tl~ıır~nameyi vilayet nafıa mü- yonun da puarlılda alınacaktır. 

~Urıdc gözden geçirebilirler. ihale giinü teslim şartile alına

~ 
calı: olan odun için isteklilerin 
belli saatta 1\ omisyona gelıneleri 

· ı\\atbaa işleri-Kırtasiye-Yazihane Levazımı: 

ı _ I İstanbul Valiliğinden: 
'~h dare mecmuasının temmuz 936 ayında başhımak üzere 11 
1• •ııırıın tn · ·· b 12 h · 936 t ·h · d · t·b 'I\ şar amesıne gore asımı azıran arı ın en ı ı a· 

açık .• k 
~ ..._ nıuna aaaya çıkarılmıştır. 
3 Mecmua en aşa~ı 6, en çok 15 forma olacaktır. 
d ....._ Beher nusha1ının baakı adedi 3000 di;'. 
~ ...... s 
S edeli muhammen 2310 liradır. 

~i\\I ~ ihale günü .29 haziran 936 gününe müsadif pazartesi günü 
6 • tedir. 

~la..._ Yii2de pey alcçderi ihale aaatinden bir Aaat evveline it adar 
~Ildır. 7 1;ına yabrılmış olacaktır. 

lıt, ....._ ihale, Vilayet binasında Mektubculuk mak41mında yapılacak· 
L 8 ...._ 
"tt ~ Şartname ve nün.uneler VHayet Daire Müdiirlüe"iindc olup 

Riirı istenilebilir. 

7 --Müteferrik 
İstanbul Belediyesinden: 

Beher kilo.suna 45 kuruş fiat tahmin olunan su kapsülünde kulla
nılmak üzere lazım otan 1500 kilo au teli açık eksiltmeye konulmuş
tur. Şartnamesi ve nümunesi levazım müdiirlüfü nde görülür. Eksilt
meye girmek istiyenler kanunun tayin ettiği vesika ve 51 liralık mu
vakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 25 6 936 perşembe 
günü saat 15te daimi encümende bulunmalıdır. 

• 
* * 345 lira 40 kuruş muhammen bedelli 220 aded galvanize oluklu 

saç'ın 2 inci eksiltmesi (Bak; Devlet Demiryollan ve Limanları iş· 
letme Umum idaresi ilanları) hane "ilaçlar,. hkra 2 ). 

Matbuat Umum 

Müdürlüğünden : 
Matbuat Umum Müdürlüğü, 

lstanbulda çıkan yedi gündelik 
gazeteyi müteahhı din Umum Mü· 
diirtüğe bir sene muntazamaD 
teslim etmesi için açık eksiltmi
ye koymuştur. Şartname para
sızdır. Eksiltme 25 haziran 1936 
günü saat 15,30da Vilayetler E
vinde Umum Müdürlük Satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. Mu· 
vakkat teminat 35 lira 10 kuruş · 
tur. 

İstanbul Belediyesinden: 

Keşif bedeli 765 lira olan ilk 
ro ekteplerc yaptmlacak bedeni 
terbiye alatleri pazarlığa konmur 
tur. Keşif evrakı ve şartnamesi 

Levazım Müdürlüğünde görülür. 
Pazarlığa 2irmek isteyenler B:a
yandırlık Direlctörluğünden buna 
benzer iş yapb~ına dair tasdik· 
li vesika ve 58 liralık muvakkat 
teminat makbuz veya me\ctubile 
beraber 25 Haziran 936 perşem

be günü saat 15 de Daimi encü
mende bulunmalıdır. 

b) MÜZAYEDELER . 
Ankara P. T. T. Başmüdürlüğünden: 

150 lira muhammen bedelli bir tane beyaz gagaoav kamyonu ik 
100 lira muhammen bedelli bir tane berliye kamyoneti pazarlıkla ea
hlacaktır. isteklilerin 23 haziran 936 ıga)ı günü ~ut 15 te temimat
ları ile birlikte komi~yonumuu müracaatları. 

İstanbul G.leri satış işleri müdürlüğünden : 
M. K. N. Ağırlığı Değeri Eşyanın cinsi 

K. G. L. K. 
1766 1500.00 150.00 Delikli saç. levha 
1764 1314. 131.40 Dökme demir kaba mamulat . 
1725 1556.00 58 35 Topralc boya toz haıinde. 

Yulcarıda yazılı eşyanın 15·6·936 G. saat 14 de Satış müdürlü
ğünde ihaleleri yapılacaktır. İıtelclilerin yüzde yedi buçuk pey alcçe
lerini yatırarak makbuz ve sair evrak ile muayyen olan G. ve saatte 
mezat salonuna ~elmeleri ilan o~unur. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Cibali Fabrikasmda mevcui olup işe yaramayan tahminen 40 ton 

ağırlığındaki maki.ne ve teferruatı hurda demir hesabiyle 29 6 936 
tarihine rastliyan Pazartesi günü saat 1 lde puarlıkla satılacakt&r. 

İsteklilerin satılacak hurda malzemeyi görmek üzere her gün Ci
ba'i Fabrikasına ve pazarlık için de yüzde 15 teminat paralariyla 
birlikte Kacataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Pdım Komis· 
yonuna möracaatlan. l 17) 1-4 

İstanbul Belediyesinden: 
Hepsine 400 lira bedel tahmin 

olunan Fatih Çarrambada Kova• 
cı dede mahallesinde Lokmııcı 

sokağında 14 yeni N .lı evin an· 
kaz• satılmak iiure pazarlığa ko· 

Neşe hayatm kaynağıdrı] 

fİLİPS RADYOLARI 
Yuvanızı şenlendirir 

nulnıuş tur. Şartnamesi Le vaz.ım 
Müdürlüğünde g-Öriilür. istekli o
lanlar 30 liralık muvakkat temi
nat makbuz veya mektubile be
raber 29 haziran 936 pazartesi 
giinü saat 15te Oaimi Encümen-
de bulnnmahdır . 
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une nouvelle adjudication, de gre 
a grc , cette fois, sous les memes 
conditionı . (Voir "Münakasa Ga· 
zetesi,, du 4 mai 936, N. 35, meme 
rubrique). Municipalite de Havran. 
jcudi, 18-6-936 a 17 h. 
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Tirage 3000 chıtque Dun:l•rO· 
est. 1310 L. Secret .. riat du Vİ~' 
d'Jstanbul, le 29-6-936, hı" 
15 h. 

7 -

Divers 

R. 
O( 

4 - lnstallations et Materiel Electriques 
5 - (' ombustible - Charbon - Carburant. 

lnstallation electrique de Gue- 1 
diz, prix est. 14920 L. _ 

Tôle a raie et galvani•et:• 
pieces. Prix e11t . 345,40. ~· 
prov. 25,90 L. Leıı prix cıl ş 

• 

6 - Travaux d'lmprimerie - Reliure - Fournitures de Burcau. 

7 - Divers. 
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; ,,. .... . ...... , . .... ................ ~ ............ H.._ .... ,, .... ,,~ ... M_. _ _.. •• ,ı.-.; ...... --..t ................ ,_ .. ,_ ••• - ............... - ... _.. .......... __ ,.,.._..,. ........... 

A) Adjudications au Rabais 
-l 

Comes1ible (Denree alimen
taire, Viande, Legume, Lait 

ete. 

Riz 40 tonnes . Prix est. 23 P. 
le k. Caut. prov. 690 L. 

Haricot 50 tonnes. Prix est. 
12,50 P. Caut. prov. 469 L. Adj. 
souı pli cachete, lundi, 22-6-936 
a 10· 11 h. et a 16-17 h. 

Macaroni 20 tonnes. Prix est. 
23 P. le k. Caut. prov . 345 L. 

Lentille rouge 15 tonne~ . Prix 
est . 17 P. le k. Caul. prov. 192 L. 

OHve 15 tonneıı. Prix est. 25 
P . le k . Caut. prov. 282 L. 

Pois chiche 25 tonnes . Prix 
est. 11 P. le k. Caut. prov. 207L. 

Fromage blanc 12 tonnes. Prix 
e!\t. 22 P . le k . Caut. prov. 198 
L. Adj. ouverte , ieudi, le 25-6-
936 iı 10 h., et iı 16 h. 

Viande de boeuf 238067 k. 
Prix est. 21 P . le k. Caut. prov . 

3750 L. 
Savon 20 tonncs. Prix e•t. 35 

P . le k. Caut. prov . 525 L. 
Lait caille 18250 k. Prix est . 

9 P . le k ." Caut. prov. 83 L. 
Lait '.{9800 k. Prix est . 8 P . le 

le . Caut . prov . 179 L. 
Avoine 440,000 k . Prix est. 2,50 

P . le k. Caul. prov. 840 L. Adj . 
de rri· a ~n:, le 26-6·936, ven · 
dredi, a 11 h., 14 h., 16 h. et a 
17 h . Commission des Achats Mi-

' lilaires de Kirklan' li. -Pain de ıecondc qualite pour 
!es besoins, jusqu'a la fin de 1936, 
des d~tenus de la priaon d'lzmir. 
Prix cst. 22000 L. Caut. 7,5%. 
Adi . sous pli cachett":. Procureur 
General d'hmir, jeudi. '25-6-936 
a ıs h. 

- 2 

1 

Construction- Reparation 
Travaux Publics,Materiel de 

~ Construction Cartographie 

Refedion de la chauaaec sur 
les kilometres s+ooo-11+000 
de la route Silifke -Tachoudjou. 
Prix est. 1187,59, caut. prov . 
99,07 L. Commission du Vilayet 
d' ltr.hel. Vendredi , 26-6 -936 a 
10 h. 

:~ -
- Produits. Chimiques et ı 
Pharmaceutiques - lnstru
ments Sanitaires - F our- ı 

niture pour Hôpitaux 
Drogues et instruments et 

fourniture sanitaires pour l'hô
pital de Tokat . Commisııion per-
manente du Vilayet de Tokat, le 
2-7 936, jeudi, a 14 h. Pour ren
seignements et la liste du materiel 
a acheter s'adresser iı la Direc
tion Sanitaire de Tokat ou d ' ls
ta nbul. 

Coton bydrophile 2600 kilos, 
dans des paquets de 25,50 et 100 
grammes .Prix est 4030, caut. prov. 
302,25 L. Les prix orferts lors 
de la premii:re adj . ay ant ete ju
gt•ı eleves, une seconde est ou
verte pour le 15-6-936, lundi a 10 
lı . par la Premiere Section de 
l'E.xploilation des Chemin-; de Fer 
d'Etat a Haydar pacha . C ah. de 
charge grat. a la dite C ommis 
••on . 

- 4 -

lnstallation et Matfriel 
Electriques 

lnstallation electrique de Ha
nan. Les offru failes lors de 
l'adj . sous pli cachete du 20-5-936, 
n'ayant pas ete iuıees convena· 
nablea, il a ete decide d 'ouvr1r 

Construction de 1 'us ine cen · 
trale, prix est. 3500 L. Fautc de 
soumissionnaire lorn de I 'adj. qous 
pli cachetc , celle-ci se fera d e gre 
a grc , et se pan"ment pour les 
deux travaux. Commission de la 
Municipalite de Gu edi z, le 15-
6-936. 

5 

Combustible, Cbarbons, 
Carburant. 

Mazout 380 tonnes, pour lcs 
besoins annuels de l'usine d'elec· 
tricitc et I' Administration dea 
Eaux de la Municipalitc de Sam
sun. Prix est . 32300, caut. prov. ı 

2422,50 L Adj . sous pli cachete. 
Commission Municipale de Sam
soun, jeudi, 2 -7-936 a 10 h. Ca
hier de charge grat. au Secreta· 
riat de la Municip:ıli tt" de Sam· 
soun, a la MunicipalitL· d' Ankara 
et a celle d'lstanbul. 

Bois de chauffagc. resıneux. 

pour l'hôpital de Zeylin Bournou, 
50 ,f\00 kilos. livrable le jour meme . 
Adj. de g rc a g-rc. Commission 
d'Achat d~ l'Econom:st d'lstanhul 
iı To phane'.-. lundi, 15 6-936 a 14 h. 

Benzine 1001 J bidons 
Mobiloil B . B. 500 kilos . Prix 

est. 49i 5, caut. prov. 733,12 L. 
Commission permanente clu Vil.ı
yct d 'Ankara ,29-6·936, \undi iı 15 h. 
Cahier de charge a la Direction 
des · ı ravaux Pu blics d' Arı icara . -Bois de chauffage pmır le fo ur 
Militaire de Davout paclıa,30000 
kilos. livrable le j<Jur m (·n'e Adj. 
de gre a gre. C ommission d' A 
chat de l'Economat d'lstanbııl ~ı 

TophanP, lundı , 15-6 936 iı 14 h. 
- 6 -

T ravaux d'lmprimerie 

Reliure - Papeterie 
F o!lrniture de Bureau 

lmpression de la ReYue "!da~ 

re,, 11 Nos a partir du mo\s de 
juillet 1936, de 6 iı 15 fascicule•. 

lors de la premif. re adj . ay:1
111 

jugcııı clevea, une ııeconde eli~ 
ouvcrte pour le 15-6-936, h1

' 

10 h. par la Com. de la Prtll' 
Section de l'Exploitııtiorı de• 
minııı de Fer d'Etat a Ha"Jş'· , 1 
cha . Cah. de charge grıt· 
dıte Commission . 

Fil pour retcnir !es c•P
111 

1• . • . • t J't app ıquces aux recıpıen !I 
1
, 

1500 kilos. Prix est. 45 P · • .,. 
Caut . prov. 51 L. Coı:n~1 ~ 
Permanentt' de la Muoic~Pl~ 
d'lstanbul, jeudi, '.ı5·6 936 ıı 
Cahier de charge et cch• 11~ 
iı la Direction de l'EconoOl1 

·4 
lnatruments de gynın•'tıJ 

pour les E.coles PrimaireS t4 
tanbul. Prix est. 765, cıı~t. ~ 
58 L. Adj. de grt'• iı gre· ~ 
mission Permanente de la 6 
cipalite d ' lstanbul, jeudi. 25 
a 15 h . Cahier de chargr 
Directio n de l'Ecorıorııııt. 

'ııl 

l'u 
'tbt 
~· 

B) Adjudications .,, ~r 
~t,;e 

Un camion blanc, "',o ~de 
.. Gaganaw ,, , prix eıt. l - il 

e 'tt Une camionette marqLI te ) t 

liet,,, prix est. 100 L. apP'' 'f ~y 
a l'Administration des p. r I~ ~t 
d 'Ankara, seront vt:ndus ~·, /

1
l 

d • d . d · · · O•' '"' a )• t> ırı> a gre •'4"~ ) 
Prin<·İpale de11 P . T. T. d ~it~ 
mardi. 23-6- 36 iı 15 h· İ 111: · 

et' 
Plaqueı1 en tôle P ı'JO 

Poidıı K. 1500, prix e•t~ 1' 
Objet~ en fer. Poid• 

Prix est . 131.40 L. poi'' 
Couleur en poudre· C 

1556. Prix eat. 58,35 L· O 
mission dea Ventcs de 1' b°'l 
tron dea Douanes d •ı5t•11 

15 16 1936. 


