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Pi.yasa Haberleri 

a) Münakasalar : ı 
t 

' 1 - Erzak, Zahire, Et ve Sebze. ~ 

2 - İnşaat. Tamirat, Nafıa İşleri, Malzeme, Herita. ! 
3 - Elektrik Tesisatı ve Malzemesi ı 

verilen fiat pahalı görüldügünden 2490 aayılı kanunun 40 incı mad
desi mucibince pazarlıkla münakaaasına devam edilecektir. 

2- İhaleıi 4 Temmuz 936 cumartesi günü saat onda tümen 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şartnameıi parasız olarak tümen satın alma komisyonun· 
dan görülebilir. 

4- Kilosunun eski muhammen bedeli alan 20 kuruta göre 
teminatı muvakkateıi 1211 liradır. 

4 - Matbaa i,leri, Kırtasiye, Yazıhane Levazımı. • 
5 - Mensucat - Elbise - Kundura - Çamaşır v. s i 1 
6 - Mahrukat, Benzin, Makine yağları ve saire ı 

5- İstekliler kanunen lazım gelen vesaik ve teminatı muvak
kateleri He birlikte belli gün ve saatte Manisa tümen sabn alma 
komisyonunda bulunmaları. 

• * • 
7 - Müteferrik l Tümen kıtaatı için 24000 kils sade yagı ve merkezdeki kıtaat 

için üç aylık 118 bin kilo un kapalı zarfla ayrı ayrı şartnameler
le münakasaya konulmuştur. 

b) Müzayedeler. ; 
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PİYASA HABERLERİ 
af için bir yardım san
dığı tesis edilecek 
· aat vekaleti. iş bürosu. 
teıkilib hakkındaki. tet-

rine devam etmektedir. 
ilimize göre yapılacak iş

lra.ında, esnaf için bir 
lift .andığı kurmak tasav
da vardır. iş kanunu ha
e kalan kÇçük müesse

"llrdır. Küçük el imalatha-
i, birkaç · işci çalıştıran 
eler, dükkanlar gibi.. Bu
da çalışan çırakların, kal
il itçilerin hukukunu mü

etmek işi esnaf cemiyet
e düşmektedir. Esnaf ce
~tleri teşkilatı herşeyden 
~ı esnaf arasında tesanüdü 
iıı eden bir teşkilattır. Bu
dıa yapmak için, esnafa 

} '"' etmek lazımdır. 
'llzimattan evve?ki esnaf 

ında bu tesanüt mevcut
loncalarda orta sandıkları 
1• Bu sandıklar, malülkalan 
eınafın ailelerine yardım 

• bir nevi içtimai sigorta 
.'}etinde bir teşekküldü. 
'tibarla eanafan birbirine 
4'-1 etmesi, ve birbirlerini 
"1ası, bir anane haline 

~ittir, Şimdi esnaf arasın
" gibi yardımları ifa et

için daha modern bir te-

şekküle ihtiyaç vardır. 
İktisat Vekaleti bu ihtiyacı 

temin etmek maksadile, esnaf 
arasında bir yardım sandıtı 
teşkilata yapmata karar ver
m ittir. Bu teşkilat hakkında 
Ticaret Odalarınrn eınaf ce
miyetlerinin fikirleri sorulmuş
tur. Esnaf cemiyetleri ne gibi 
yardım sandığına ihtiyac ol
duğ'una dair. vekalete birer ra
por göndereceklerdir. Bu ra
porlar tetkik edildikten sonra, 
yardım tetkilat! yapılacaktır. 
bundan başka İzmirdeki esnaf 
cemiyetleri tetkilitı da:vekalet 
larafoıdan tetkik edilmektedir. 
Geçen sene bu teşkilat bir 
tecrübe mahiyetinde kurulmuş
tu. lzmir esnaf teşkilatında a
mele. ve esnaf bir araya ge
tirilmek suretile daha geniş 

manada birlik vücude getiril
mittir· Bu teşkilitında da bir 
yardım sandıgı, bulunmaktadır. 
Hem amele hem eınaf ı bir a
raya getirmek suretile kuru· 
lan bu teşekkü!den şimdiye 

kadar ne gibi faideler temin 
edildiği de ayrıca tetkik edi· 
lecektir. Eğer İzmir esnaf teş
kilatı bir senelik tecrübelerinde 

iyi neticeler vermiş ise, bu 
teş kilit bir örnek olacak ve 
her tarafa teşmil edilecektir. 

') MÜNAKASALAR 
'Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 
~ra Levazım Amirliği Sabn alma Komisyonundan: 

' Merkez kıtaıtııuıı bir seııelik ı07ı)') kilo sağu C'tin~ 

'l- Şartnameleri bedelsiz olarak Mani1ada tümen satınalma 
komisyonunda görülebilir. 

2 -İnşaat- Tamirat- Nafıa işleri. Malzeme - Harita 
Çanakkale Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Yapılacak iş Ketif B. M. Teminatı 

L. K. Lira K . 
Vilayet merkezinde yapılmakta olup bodrum 39034,97 2928 00 

1 

katile birinci kat duvarları ikmal edilmiş 
olan Memleket hastaneıinin ikinci kat ıduvar 
çeaçeve, çatı, inşaatile dahili ve harici ııva, 
• u, elektrik tesisatı. 

1 - Talibl!r bu işin ketif, şartname ve diter evraklarını An
kara, lstanbul, Çanakkale Nafıa Müdürlüklerinde göre
bilirler. 

2 Eksiltme 30-6-936 ıalı ğünü saat 15 te kapalı zarf usulile 
Daimi Encümende yapılacaktır. 

3 İsteklilerin müracaatleri 2490 saydı kanuna uygun ol
makla beraber ayrıca Nafıa Vekaletinden musaddak eh
liyeti fenniye vesikaıını haiz bulunmaları. 

Kocaeli Vilayetinden 
6-7-936 pazartesi günü saat 

altıda Kocaeli Vilayetinde De· 
rincede "on bir bin üç yüz kırk 
sekiz lira kırk kuruş,, ketif 
bedelli altını,, Tütün Çiftliğin· 
de "on dört bin üçyüz ıeksen 
bir,, lira kırk kuruş keşif be
delli altmış, Aslanbeyde ,,ye-di 
bin beş yüz yetmiş bir lira on 
kuruş,, keşif bed~lli otuz ğöç
men evi inşaatı ayrı ayrı ka• 
palı zarf usulile eksiltmiye çı
karılmıştır. 

Şartname. keşif evrakile bu
na müteferri d iğer evrakı elli
şer kuruş mukabilinde Kocaeli 
Bayındırlak Direktörlüğünden 
alabilirler. 

Derincede 
sekiz yüz 

Muvakkat teminat ; elli bir li-
ra on üç 
kuruş. Tü-

tün Çiftliğinde bin yetmiş ıe -
kiz lira altmış kuruş. 

Aalanbeyde beş yüz altmış 
ye~i lira ıeksen üç kuruf. 

isteklilerin Ticaret Odasına 
kayidli bulunmaaı ve bu ğibi 
işleri yapmış bulunduğuna dair 
resmi veıaik ibraz etmesi ve 
matbu nümunesine göre tanzim 
edilecek beyannameyi doldura
rak ihale gününden en az se
kiz gün evvel ibraz ile fenni 
ehliyet vesikası almış olması 
lazımdır. 

Devlet Hava Yolları İşletme 
İdaresi Alım ve Satım 

Komisyonundan: 
Ankarada iatasyon civannda 

eski Koşumeydanında yapılacak 
betonarme tayyare hangarı için 
46.500 lira bedel tahmin edil
mit va inşaat kapalı zarf uıu· 

Te 



MÜNAKASA GAZETESİ 

Jile eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 13-7-936 tarihinde pa
zartesi günü aaat 15 te Taşban
da Hava Yolları Devlet İşlet · 
me idaresine ait ~dairede yapı• 
lacaktır. Proje ve fartnameler 
233 kuruş bedel mukabilinde 
Bayındırlık Bakanlığı Yapılar 

Umum Müdürlüğünden alına· 

bilir. Talib olanların 3487,5 li· 
ralık muvakkat teminat mak· 

buzu veya banka mektubu ve 
,artnamede göstarilen vesika
ları ihtiva etmek üzere 2490 
numaralı kanunun 32, 33 üncü 
ve müteakib maddelerindeki 
tarifat dairesinde: hazırhyacak· 

ları teklif mektublarını yuka· 
rıda yazılı eksiltme saatinden 
bir saat evveline kadar Ko· 
misyon Reisliğine vermeleri 
ilin olunur. 

3 -- Elektrik Tesisatı ve Malzemesi: 
İstanbul Telefon Müdürlüğünden: 

Muhammen bedeli 3000 lira olan tam otomatik elli abonelik 
komple bir telefon santral ve teferrüabnın le•İsi açık eksiltmiye 
konmu,tur. Eksiltmesi 10-8-936 pazartesi günü saat 15 te Tele
fon Müdürlüğü binasında yapılacaktır. ilk teminat 2'l5 liradır. 
Fenni ,artnameai her gün parasız olarak Levaum Dairemizden 
ohnabilir. Talihlerin ayni günde nihayet saat 14 de kadar temi· 
nat paralarile me"racaatleri. 

iktisat Vek<iletinden: 
Mütenavib cereyanlı elek· 
trik saatlan ayarmasası 

eksiltmesi 

1- iktisat vekileti Ölçüler 
ve ayar müdürlüğü Marmara 
mıntakaıı İstanbul Ölçiler ve 
ayar Bat Müfetti,liğinde kuru· 
lacak mütenavib ceryanh elek· 
trik saatleri ayrı masası f&rtna
mesi dairesinde açık ekıiltme· 
ye konmuttur. 

2 - Ekıiltme müddeti 22 ha
ziran 936 tarikinden itibaren 
45 fiin olup ihale 6-8·936 per · 
tembe günn saat 10 da İktisat 
Vekaletinde yapılacaktır. 

3- istekliler bu i'e ait tart
aameleri istanbulda Ölçüler ve 
Ayar Baş Müfettişliğinden ve 
Ankara Ölçüler ve Ayar mü
dürlüğünden alabilirler. 

4- Talipler fenni şartname· 
nin (D) fıkrasındaki evraklarla 

teklif fiatler;ni ihale gününden 
en az bet gün evvel Ankarada 
Ölçüler ve ayar Müdürlüğüne 
vereceklerdir. 

5- Eksiltmeye girebilmek i
çin taliplerin ihale gününden 
en az beş gün evvel ölçüler 
ve Ayar Müdürlütüne verecek· 
leri teklif fiatlarının yüzde 7 ,5 
niıbetinde (muvakkat teminat 
akçesi yatırmaları veya 2490 
sayılı artırma eksiltme ve iha · 
le kanununun tarifatı dairesin
de bir banka mektubu retirme· 
leri ve timdiye kadar bu gibi 
itleri yaptıklarını ve bu husus
taki fenni kabiliyetlerini göı· 

terir kanaat baht vesikalar 
ibraz eylemeleri ve bunlar bir 
şirketi temsil ediyorlarsa mu
aaddak vekaletname ve mukay
yet bulunduldaJı Ticaret Oda
ıı veya mahkemeainden yeni 
tarihli bir veıika göstermeleri 
tarttır. 

4 -- Matbaa işleri-Kırtasiye-Yazıhane Levazımı: 

Maliye Vekaletinden: 

Beheri bir litrelik ti,eler içinde 8 bin litre yazıldıktan ıonra 

ıiyah olan yazı mürekkebi açık eksiltme ıuretile mübayaa olu
nacaktır. Tahmin olunan bedel 3232 lira ve muvakkat teminat 
akçesi 242 lira 40 kuruıtur. Şartnamesi lıtanbulda Dolmabahçe 
Kırtasiye deposLndan parasız alınır. isteklilerin 2490 sayılı ka· 
n11nun tayin ettiti vesaik ve teminat akçesile 15-7-1936 tarihine 
müaadif Çar,amba günü ıaat 15 de Ankarada Maliye Vekaleti 
binaıında toplanacak Satınalma Komiıyonuna müracaatları. 

5 ·-- Mensucat - Elbise -Kundura - Çamaşır ve v .s 
Milli Saraylar Müdürlüğünden: 

1- Milli Saraylar müstahdemleri için pazarlık •uretile yGz 
yirmi üç çift kundura yaptırılacaktır. 

2- Paı:arbta pmek istiyenler Milli Saraylar Müdürlütü kale 
miae müracaat ederek nümuneyi ve şartnameyi görebilirler . 

a- Pazarlık 1 temmuz 936 çar,amba ırünü saat onbette Dol
mabahçede Milli Saraylar Mldürlütü bınuında yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat kırk lira olup bu paranın muayyen 
Yakitten bir saat eYYeline kadar Malsandıtaaa yahrdmıt ve mak 
buzunun Pazarlık Komisyonuna verilmit olmuı lizımdır. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Alım Satım Komisyonu 

Reisliğinden: 
Leyli Tıp Talebe Yurdu ta· 

lebesi için olbabdaki nümune 
ve şartnamelerine röre 720 ta
kım pijama ile 1440 aded frenk 
römleği kapalı zarf suretile aa• 
tın alınacaktır. 

1 - Ekıilt;ne Cağaloğlunda 

Sıhhat Ye İçtimai Muavenet 
Müdürlüğü binasındaki Komiı

yonda 10-7·936 cuma günü saat 
15 te yapılacaktır. 

2- Tahmini fiat: Bir takım 

pijamanın 297 ve bit aded 
römleğin 358 kuruıtur. 

3- Muvakkat teminat: 346 
lira 68 kuru,tur. 

4- lıtekliler nümuneleri 
Çemberlitat civarında Fuadpa
ıa türbesi kar,ııında Levli Tıp 
Talebe yurdu Merkezinde gö· 
rebilirler ve şartnameyi ve pa
rasız olarak a?abilirler. 

5- İsteklilerin cari seneye 
aid Ticaret Odası vesikalarını 

fÖllermelerİ bu işe yeter JDU· 

vakkat teminat makbuz veya 
bıtnka ve teklif mektuplarını 

ve 1492 aayıy ı kanunda yazı· 
b vesikaları eksiltme saatinden 
bir saat evvel Kom!syona ver· 
meleri. 

İstanbul Sıhhi Müe•5 • 
·ıtıO"' Sahnalma ve Ekı~ def 

Komisyonu Riyaseüll · 
Leyli Tıp Talebe yurcl" 

olbaptaki şartname ve ~· lı' 
röre 1000 metre pa~, 
2000 metre muhtelif e 
Amerikan bezi açık e 
suretile satın alınacaktır· 

1- Eksiltme: Cagal 
Sıhhat ve İçtimai Mu• 
Müdürlüğü binasındaki 

8 yonda 10 7 '936 cuma gilll 
14,30da yapılacaktır. 

2- Tahmini fiat: Patil 
bir metresi 92 kuruş, ı40~ 
tim enindeki Amerikanıll. 
8.5 aatim enindeki Am ti'' 
bir metresi de 48 kurut 

3- Muvakkat temi••t: 
liradır .. 

4- İstekliler Çenberlİ~ 
Yaranda F uatpaşa türbe•• 
tısında Tıp talebe yurd11 

kezinden şartnemeyi 

oJarak alabilirler. 

5- İıteklilerin c•ri ' 
ait ticaret odası yesik .. I fi 
yeter muvakkat teminat 
buz veya banka mektub ~ 
birlikte vakbndan ev•el 
misyona gelmeleri. 

6 -Mahrukat -Benzin-Makine yağları ve saire 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 

1 - Yüksek Ziraat Enstitüsünün ~937 yılı kıt mev•i 
,artnamede yazılı kaloriferle l>inaları;. kaloriferle, kalori 
binaların da kok kömürü ıobasile ve 165 gün müddetle 
ması kapalı ı:arf Ufulile ekıiltmeye konulmuştur. 

2 - İhale Enstitü binasında loplanan Komisyon tarafı 
10-7-936 Cuma günü aaat 16 da yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel 27000 lira ve muvakkat teminat 
fin yüzde 7,5 dur. 

4 - Parasız şartnamesini almak ve daha fazla 
yenlerin Enstitii Daire Müdürlüğüne müracaat1arı. 

7 -- Mü tef err ik : 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü SatınalJ111 

Kemisyonundan: 

1 - Levazım Amirliğine bağlı kıtaat ve müe1aeııatın 
kaplarının kalaylanması 9 Temmuz 936 tarihine müaadif P el' 
be günü saat 15 te açık ek•iltmeye konulmuştur. Şartnalll 
ıiltmenin yapılacağı Ankara Levazım Amirliti satına1nıa 
yonunna hergün parasız görülür. 

1 •• 2 - Kalaylanacak 22 kalem bakır kabın tutarı 2560 ır 

teminatı muvakkateai 192 liradır. İsteklilerin 2490 numar~ 
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde istenilen ~·esikalarla birh 
minatı muvakkate makbuzları ile mezkur gün ve fsaalte )c 

yonumuz• relmeleri. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

"' (1) aded kamyonet tartnameai mucibince 7-8-936 taribi11e , . 
dif Çarşamba günü saat 13 te pazarlıkla satın alınacak: 
teklilerin tartnamesini görmek üı:ere her gün ve paaarl~ 
de yiizde 7,5 güvenme paralariyle birlikte tayin olunan ,.. 

1 ıaatte Kabataşta Levaıım ve Mubayat Şubeıi MGdlrl t / 
Alım komisyonuna müracaatlara. (3.1) 



Devlet Demiryolları ve 
limanları İşletme U. 

İdaresinden : 
1-t ~ııbarnmen bedellerile mik
~ \te vasıfları aşağıda yazılı 
~ fllrup malzeme her ~urup 
Lı~ •yrı ihale edilmek üzere 
O 36 Pazartesi günü saat 
~:•. Haydarpaşa gar binası 
-· •lındeki 1 inci işletme ko· 
lil1'l'onu tarafından açık ek-
~~e ile eatın ahnacaktır. İs
~~lılerin hizaJarında yazılı mu
~ kat teminat ile kanunun 
'ıı.Yirı ettiği yesikalarla ve ka
~İılllıın. 4 üncü maddesi muci
• Ce ııe girmeye manii ka
·~ .. -t~ 1 bulunmadığına dair be-
:rıa~e vermeleri lazımdır. 

d, '& ışe ait şartnameler Hay
dt~aşada gar binası dahilin
-~ 1 1 nci işletme komisyo· 
'ı ~~an paruız olarak veril-
~ir. 

1 

l - 500 adet ahşap kar ve 
hububat küreği muhammen be· 
deli 450 lira ue muvakkat te-

~ teminah 33 lira 75 kuruş. 
2 - 50 adet yolcu vagon :cam 
880X620 X4 mm ebadında mu· 
hammen bedeli 100 lira 55 ku
ruş ve muvakkat teminatı 7 
lira 55 kuruştur 
3 - 18500 adet amyantli bakır 
rondela (muhtelif eb'atta) mu
hammen bedeli 6 IO lira 50 ku
ruş ve muvakkat teminatı 45 
lira 80 kuruş. 
4 - l ()() metre pirinç çubuk 
40 m m muhammen bedeli 584 
lira ve muvakkat teminatı 43 
lira 80 kuruş . 
5- 60 adet yarım kiloluk su
paplı El yağdanı, 338 adet El 
bidonu I, 5, lO ve 15 kiloluk 
muhammen bedeli 348 lira 10 
kuru' ve muvakkat teminatı 
26 lira IO kuruştur. 

lMÜZAVEDELER 
.\çık arttırma ;le satış ilanı Belediye Sular İdaresinden: 
~dlrt~ınizin FerikCSy fabrikası bahçesinde mevcut hurda Font 

tıı pt.rçalara açık arttırma ile satılacaktır. 
-

1
- Talipler bu işe ait şartnameyi İdaremizin Taksim Mer

~~İndeki Levazım ıerviainden parasız olarak alabilirler. 
ld 2- Açık artbrma 13 Vll 936 Pazartesi günü saat l 5te Sular 
~ Merkez binasında müteşekkil Komisyonda yapılacaktır. 

934.994 
İstanbul Asliye İkinci 

liukuk Mahkemesinden 
~t?~vacı milli midafaa veka
d •le dava olunan Tophane
~~ l<arabat mahallesinde mu· 
ı, il\ Ziyaeddin arasındaki a
llı c~k davasından dolayı mu· 
t·~leyh Ziyaeddinin ikamet· il: •nın meçhuliyeti hasebilc 
'il l\en yapılan tebligata rağ
~ tıı gelmediğinden hakkında 
ııı' lJ. M. K. 398 ve 401 nci 
t,'ddesine tevkifan gıyap ka
ıı.tı bUittihaz 20 gün müddetle 
lıll:en tebliğına ve tahkika
'' il 16-7-936 perşembe gunu 
~·'l 14 e talikına karar veril-
~~· olduğundan yevmi mez
~ll t!fl !tahkikat hakimliğ·i hu
~ttıında işbatı vücut etmesi 
~:~ tarafından vekil gönder· 
h-kk ve gelmediği takdirde 
d~ •nda gıyaben tahkikata 

"•ıtı 1 l "ı-.k ~ o unacağı ma umu ol· 
il, lla:crc keyfiyet gazete ile 

ll. olunur. 

9:15 1097 

~et•rıbul Asliye 3üncü 
ukuk Mahkemesinden: 

lt~tllt,ra caddesinde Sipor i
\\t~ hlecnıuaaı sahibi Tevfik 
Ilı~ •aıdan hazine aleyhine ilıı:a
d, olunan muarazanın meni 
•••ının lcra kılınan mahke · 

meıinde müddeinin mezkur: 
ikametkahını terk ettidiğinden 

elyövm yeni ikametkahının 
Meçhul bulunduğu mübaşir ta· 
rafından şerhden anlaşılmasına 

Binaen İlanen tebligat icrasına 
ve mahkemenin 9 9 936 saat 
13,30 talikine karar verilmiıtir. 

Yövmi mezkiirda mahkemede 
bizat hazır bulunması veya, bir 
vekil bulundurması aksi taktir· 
de hakkında gıyab kararı İtti
haz olunacatı tebliğ makamına 
kaim olmak üzere il.in olunur. 

25 6 936 

Satılık Marangoz Fabrikası 
Marango::! veya doğrama iş· 

lerine elverişli son ıiıtem ma· 
kinalarla mücehhez, 5 veya 25 
beygir kuvvetinde elektrikli 
motörle müteharrik, S. K. F · 
bilaylı transmisyon tesis atlı, 
derhal işlemeğe hazır bir ma· 
rangoz fabrikası müsait ~era· 

itle satılıktır. İki katlı fab
rika binasının kirası çok ucuz· 
dur. 50-60 işci işleyebilir. Her 
türlü mütcmim malümat için 
Bey oğlunda, Yeni çarşıda 40 
numaralı yazıhaneye müracaat. 

Telefon: 4 1292 
1-2 

imtiyaz aabibi ve . Yazı itleri 

Direktörü: İımail Girit. 
Basıldığı yer: AR TUN B .. ımevi 

Galata Billur sokak No. 10 

Borsa - Piyasa 
25-6- 1936 

Para Borsası 

Alı~ Satı-:; 

1 .Sterlin 4i82, - ıl:~b . 
1 Dolar 12~- 12-1. -

20 Fransız Fr. 1•14,- 1tJ6. -
:.>ı.ı Lire m.ı.- 1%,-
20 Beh;ik Fr. ı<O,- ~,-
20 Drahmi 21.- 2.'{,;,() 
20 l,;viçre Fr. ~ıo.- e20.-
20 Leva •)<) 2.'I. ---· 

1 Florin 8'> ~, M-i, -
20 Çek kronu h4,- b~.-

1 Avu~turya $1. .-,.; 24,--ı 

ı Peçeta 14,- W.-
1 MarJ.; ~- 30, -
1 Z loti 1t1,- ~.-
ı Pengii ~.- 2~.-

~Ley rn,- lti, -
20 Dinar 48,- f>2,-
1 Yen 3·> -~, ~.-
20 lsveç kronu :ıı , - 3:1,-

1 Türk altını ~·74,- ~ı7G. -
1 Ban.knot Os .I.L ~.j!), ı2tııi,-

Çekler 

A\ılı~ Kapanı~ 

Londra W2,iill ıi3tı, 

Ne.v York 0.7!lH4 O,'i!t 
Par is 12,fl;) l~,0:{ 

Milano 10,0i\)' J lll.06ıi0 

Brıık::.d 4,Gfı."ıti 4.1.ifitj(I 
A.tina ö5,00:!0 M, 7~1 
l 'f'nevr e 2.,441j2 :.! ,44h•l 
Sof ya t ı:~. l!"ı8~ •J:.l,ff*2 
• .\mstt>rdam 1, lii'4.l ı, rııc 
Prag l~t.21/[ı Hl, lt.i45 
\'i) aıı,ı 4, tb3ti -!, 17:1'1 
Madrid !U~2l5 \l'O?"ı 
Bl'rlin ı,~1707 J,.~ilıt~) 

\ ·ar;;ovn 4,2042 :ı. t9'i3 
Bu<lapeşt 4,::!7:3b 4.~6:3"2 

Biik rc~ t ı ı/, 7!158 ıo7, u2tx'> 

Helgr.ıd :J4.~ı:~~ :ı.ı.tıv:ı 

Yok ohama 2,tj~57 2.tibno 
:-.fo:-kova :!4.~7:!0 2-'.ı.H3t~ 

Stokholm :~.(llj(~ :!/l;"ı~ı;ı 

. 
SATIE~ ~r 

f ratelli S P E 8 CD 
Çinili Rıhtım han 93-97 Galata 

Rıhtım Telefon: 4479'l 
Amsterdam - Kompani Royal 

Neerlandez dö Navigasyon a 
vapör Anvera , Rotterdam, A
msterdam ve Hamburg için ya· 
kında hareket. 

Nippon Yusen Kaisha 
JAPON VAPUR KUMPANYSI 

Yakohama, Kobe, Singapur, 
Colombo, Süveyi,, Port·Said, 

1 
Beyrut ve lıtanbul limanlarıı 
ara11Dda doğru seferler: 

1 
P ire, Marsilya, Liverpool ve 

Glaskov. 
(doğru ve aktarmasız) 

DAKAR MARU 18Temmuzadoğru 
DURSAN MARU 19 Atustosa,, 
DELAGOA MARU 19 EylOla,, 

ıtalyan Seyahat Kumpayası 

Dünya ıeyahat teşkilih 
Götürü ıeyahat 

Otellerde oda tutulması 
Deniz yolu biletleri 
Hava yolu ,, 
Demiryolları ,, 
Bagajların sigortası 

italyan demir yollarında 
yüzde 50 tenzilit 

Galata Rıhtım üzerinde Çi
nili Rıhtım hanında 93-97 N. 
da FRA TELLi SPERCO 
nezdinde C. 1. T. ye müra· 
caat olunur. 
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A) Adjudications au Rabais 

-t-

Comestible (Oeoree alimen- \\ 
taire, Viande, Legume, Lait ı 

ete. \ 

80700 kilos viande de boeuf, 
prix est. 20 piastres le kilo, caut. 
prov. 1211 L . jour d'adj. 47· 
936, s' adr esser iı la Gom. des 
Achats militaires, a Manissa. 

24000 kilo• graiue, jour d'adj. 
4 7 936 pour le cahier des charge.s 
s'adresıer a la Com. des Achats 
militaire•, a Mani•sa. 

118,000 kUos farine, jour d'adj. 
4 7 936, pour le cahier des charıteı> 
a'adresser iı la Com. des Achats 

1 

militaireı, a Manissa. 

1 - 2 

1 Construction- Reparat~.;· 
Travaux Publics,Materiel de 
Construction Cartographie 

Hangar pour avions en beton 
armc a construire pr . s de la 
statıon d' Ankara. Pri, est. Ltqıı. 
46500, caut. prov. Ltqs. 3487 ,5, 
jour d'adj. 13·7-936, ~·adreo;ser 
pour l'adjudication au Bureau de 
l' Admınistratıon de l 'Exploıta · 
tion des Lignes Afrieones de 
l'Etat, iı T ache Han. İsto:ımbu 1. 
Le cahier des charges aupres de 
la Direction G · nerale des Cons
tructıons du Ministere des Tra
vaux Publics. 

60 habitations pou:- emigr ·s 
a Deriadjc, prix est Ltqs. 
11348.40. caut. prov. L.tqs. 
851. 13, 60 habitahon s pour e· 
mıg-res :, Tutun Tchiftlik, prix 

eıtt Ltqs. 14380, caut. prov. 
Ltqs . 1078,60, 30 habitations 
pour emigr ·• a Aslanbey, prix 
est Ltqs. 7571, ca.ut. prov. 
Ltqs. 567,83, jour d'a.dj. 6·7·936 
s'adreuer pour l'adjudication a 
la Direction des Travaux Pub
lics, a Kodja Elı. 

Les murs du aecond etage 
du l'hôpital du Vilayet (le sous
sol et le premier etare sont de· 
jiı construits), ainsi que les chis
•is, la toiture, l'enduit exterieur 
et interieur et les insiaila.Hons 
d'eau et d' electricite du dit ba· 
timent, prix est. 39034,97 L. caut. 
prov. 2928 L. jour d'adj. 30 6 -
936, s'adresser pour le cahier 
des charges a la Direction des 
Travaux Publics de Vilayet de 
Tchanak Kale , et pour l'adjudi· 
c.ıtıon a u Eon eil du dit Vilayet. 

-5-

lnstallation et Materie1 
Electriques 

L'installation d'un central de 
tel "fone automatique pour 50 " · 
bonnements, avec accessoires, 
prix est. 3000 L. caut. prov. 225 
L ıour d' adj. 10 8 936, 'I 'adresııcr 

pour l'adj udıcation a l'Economat 
de la Direction du Telephone, 
a lıtanbul. 

Une table de reglage pour 
1 les compteurıı d'electricıtc au 

\ 

courant alt ' rnatıf. caut. prov. 
7 ,S pour cent du prix est. jour 

1 

d'adj. 6 8 936, s'.ıdres5er pour 
l'adiudication au Mini'lt re d~ 
l'Economıe. 

- 6 -9-

Travaux d'lmprimerie--1 1 Divers 

Reliure - Papeterie 1- -- ·re 
L'Etamagc de vaaes en cıJ~~t 

F O'.Jrniture de Bureau 1 a 22 lots, prix eat Ltqıı. 2: 
'ı caut. prov. Ltqs. 192. l 

8000 litres encre a ccrire en d'adj. 9-7-936, s'adresser pOdf 
bouteille :l'un litre. prix est. l' d' · 1 d h U a J· a • com. es ac a r 
3232, caut. prov. 2490 L jour la o;rection Generale des • 
d'adj. IS 7-19338, s'adresser pour riques militaires. 
l'adı"udicııtion a la Com. des A· 500 . t c pelles pour neıge e 
clıats au Ministere dt!s Finances. reales, prix est Ltqs. 450. c•~ 

prov· Ltqs. 33,75, 50 litres P0 

vagons de voyageur, a880 x6,. 
X 4mm. prix est Ltqs. ıoO. 

-7 

Habillement - Lingerie · 

Chaussures ete. 

123 paires de souliers, au 
marche de grc a grc, caut. prov. 
40 L. jour d'adj. 1 7 936, s'ad· 
resser pour l'adjudication au se
cretarıal de la Oıreclioo des Pa· 
lais Nationaux. 

1000 metres batiste a 140 cm. 
de largeur et a 9 l p. le metre 
et 200 1 metres cabots a 75 et 85 cm. 

de largeur et a 4.8 P. le metre. 
Caut. prov. 162 L jour d'adj. 
10 7 936, s' adresser ponr l'adju
dication a la Com. des Achats 
de! la Oirection de l ' Hygiene et 
de I' Assistance Sociale, ~ Dja

ga I oglou. 

720 pyjamas a 297 pts. le 
costunıe et 1440 chcmiaes a 
358 pts. l'une, caut. prov. Ltqs. 
348,68, jour d'adj. 10-7-936, 
ıı'adresser pour l'adi. a la com. 
des achats de la Direction de 
l'Hygıerıe et de l'assist:ınce so
ciale, a Djag.ıloglou. 

- 8 -

-Combustible, Charbons, 

Car bur ant. 

caut. prov. Ltqs. 7,55, 
18500 rondelles en 

amiante, prix est Ltqs. 
caut. prov. Ltqs. 45,80, 

100 metres barre en laıtolS• 

40 mm. prix est. Ltqs. 584, el 

prov. Ltqs. 43,80. 
60 burettes a main, a de 

k.iıo chacune, et 338 bidoP~ 
main, a 1,5,10 et ıs kilo! c 
cun, prix est. 348, 10 L. c' 

prov. 26,lOL. jourd'adj. 61 
s'adresser pour l ' a<ijudicat~~ 
la premıere com. d'exploitatı 

tı•· dans la gare de Haidar pac 

B) Adjudications 
a la Surenchrre 

Des morceaux de tuy•" 1 
fonte se trouvnnt en etat der• 
ebet dans le jardin de Iıı f:I 
rique de l'ndministration de!I 1 
jour d'adj. 13 7 936, s'adr~0, 
pour l'adjudicntion a la " 
adhoc, au sicge ı:le l'adrni"'' d 
tion des Eaux. Le cahier ; 
charge• aupres de l'Ecorı0 

au siege de Taxim. 

v dl 
' Neşe hayatm kaynagı 

Chauffage au calorif ·re et a 
colte pour la duree de 165 
jours, durant l'hiver 36-937 
dans l'lnstitut Ag-ricole, prix 1 
est Ltqc;. 27000. caut. prov. j 
7,5 pour cont du prix est. jour fİLİPS 
d'adj. 10·7-936, s'adre-ıser pour ı 
l'adjudıcation a la Direction de Yuvanızı 
l'lnstitut. 1 !.•••••••••.,, 


