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a) Münakasalar : I~ 
1 Erzak, Zahire , Et ve Seb:ıe. · 

2 inşaat , Tamirat, Nafıa İşleri, Malzeme, Herita. i 
'l İlaçlar-Klinik ve İspençiyari atat-Hastane levazımı ı 
4 - Makineler, Motörler, sair Teferruatı ı 
5 - Matbaa işleri, Kırtasiye , Yazıhane Levazımı. ı 
6 - Elektrik Tesisatı ve Malzemesi l 1 

7 -- Zıraat makineleri ve Levazimı. i 
8 Mensucat - Elbise - Kundura • Çamaşır v. s ~ 
9 - Nakliyat. i 
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') MÜNAKASALAR 
ı,~ 

rzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Haydarpaşa Lisesi Satınalma Kurumundan: 

ı ~irı · 
Tahmin İlk te· İhale gün 

~ıı.~ksı Miktarı fiatı minatı ve saati 
t 14000 K. 1575.00 118.13 97936 14,15 

' illan eti 4300 ,, 1849.00 138.68 ,, 14,45 
~•ebıe ve 
1 il "kalem,, 'lO 1967.55 147.57 ,, 15.15 
~~ it liaydarpaşa Lisesi Öğretmen kısmının ağustos 1936 gaye· 
~~Ilı adar yukarıda miktar, ilk teminat, ihale ğün ve saatleri 
~ı~ ~kmek, karaman eti ve yaş sebze ve meyva ihtiyaçları 

tıı; ·1 ~ sı tmiye konmuşlur. 
~~ll~ Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binasında topla-
J 3, ~oınisyonda yapılacaktır. 
~lıl l:)~stekliler şartnameleri görmek ve malumat almak için 
4, .'tektörlüğüne müracaat edbilirler. 

~ \~ ~steklilerin Okul Direktörlüğünden alacakları irsaliye ile 
~,il ltıınatıarını Lise:er Muhasebeciliğine yatırmaları ve belli gün 
~ll .. ~tte T icaret Oc!ası vesikalarile birlikte Komisyona müra· 

"tı, 

~· 
A.;;kasal Bilgiler Okulu Satınalma Komisyonundan: 

t~~ eksiltıniye konulan okulumuzun üç aylık aşağıda yazılı 
qq G~ \alib çıkmadığından bu ihtiyac 3 7 936 cum:ı günü Fındık
~ilit~:Zel San' atlar Akademisinde Yüksek Mektebler M.uhas~ · 
tııı nde saat üçte açtk münakasa ile ihale ediJecektir. lsteklı
llltıe~~t~namesini görmek için Yıldızda Okul İdaresine ve ek· 
~tv5ın Komisyona müracaatleri lüzumu ilan olunur. 
Sili! 1 Az Çok M. Fi. Bedeli Temi natı 
~~}'?ağ 1000 1800 85 1530 1 l:l 
Ztyt~nYağ 200 - 500 6.3 3 1.; ~4 
Sab ın 150 300 30 90 7 

Un 50() ~ 800 35 280 2 1 

İstanbul Üoi versitesi Arttırma Eksil tme ve 
Pazarlık Komisyonundan: 

~'b tıllai Muhammen Muvakkat Eksiltme 

'\itil Kilosu Fi atı teminat s:ıati 

~\~ll 2500 32 Kr. 60 L 15 

7686 04 ,, 
500 3,5 ,, 

Saman 500 1. 75 ,, 
Kepek 4588 3 ,, 
Buğday 600 8 ,, 39 15,30 

1- Tıb Fakültesi için alınacak olan yukarıda yazılı muhtelif· 
mevad 13 7 936 pazartesi günü Üniversite Rektörlüğünde ihale 
edilmek üzere açık eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Şartnameler pazartesi ve perşembe günleri Rektörlükte 
görülür. Eksiltmiye girebilmek için 2490 sayılı kanuna uygun ve
sika ile teminatlarını ihaleden bir saat evvel yatırmış olmaları 

laz:mdır. 

İstanbul Harici Askeri Kı
taatından: 

İzmir Müs. Mevki Kıt' atının 
126450 kilo un kapah zarf u
sulile eksHtmeye konulmuştur. 
İhalesi l4 Temmuz 936 Sah 
günü Saat 15,30 da İzmirde kış· 
lada Müs. Mevki satınalma Ko· 
misyonunda yapılacaktır. Beher 
kilo un için 12 kuruş 25 san
tim fiat tahmin edilmiştir. Mec
mu tutarı 15491 liradır. İlk le· 
minatı 1162 liradır. Şartname 

her _gün •Komisyonda görülebi· 
1 

lir. istekliler ticaret odasında 1 

kayıtlı olduklarına dair vesika9' 
göstermek mecburiyetindedir
ler. Eksiltmeye iştirak edecek
ler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
maddelerinde ve şartnamesin

de yazılı vesikalarla teminat ve 
teklif mektublarını ihale saa
tinden bir saat evvel Komis· 
yona vermiş bulunacaklardır. 

* * • 
Kor Merkez li ılaatının sene-

lik ihtiyacı için 10000 kilo Sa
de yağı kapalı zarf usuliyle sa· 
tın alınacaktır. Sade yağının 

beher kilosunun muhammen 
fiatı 90 kuruştur. İhale&i 9 Te~
muz 936 perşembe günü saat 
16da yapılacaktır. İlk pey pa· 
rası 675 liradır. Teklif mektup· 
ları ihalenin yapı lacaıtı saatten 
bir saat önce Kor Satınalma 1 

Komisyonuna tevdi edilmit bu· 
lunacaktır . Şartname ve ev.;a
fını ~Örmek isteyenler her gün 
ve ihaleye i~tirak edeceklerin 
belli gün ve saatte Çorlu Kor 
Satmalma Ko:nisyonuna mü· 
r acaatlan. ,. 

"' . 
Beytüşşebap ve Hakkari gar· 

n izonlarınm et ihtiyaçları olan 
24000 kilo sığır eti kapalı zarf· 
la ek3iitme.;i yapılacaktır. Ek· 
siltinesi 17 Temmuz 936 Cuma 
günü saat 10 da Beytüşşebapta 
yapılacaktır. Sığır etinin beher 

kilosu 25 kuruş ve ilk teminatı 
450 liradır. Taliplerin muayyen 
gün ve saatte teklif mektup
larını ve ilk teminatlariyle bir
likte Beytüşşebapta bulunma
ları. 

İstanbul komutanlığı 
Satınalma Komisyonundan : 

Çatalca Mst. Mv. eratının 
ihtiyaçları olan 10000 kilo pa
tates açık eksiltme 7 ile 14-6-936 
Salı günü saat 16 da alınacak· 
~ır. Muhammen tutarı 575 liradar. 
ilk teminatı 44 liradır. Şart
namesi hergün komisyonu· 
muzda görülebilir. isteklile· 
rin ilk teminat makbu z veya 
mektublarile beraber belli gün 
ve vakti muayyeninde Fındık· 

lıdaki Komutenhk Salınalma 
Komisyonuna gelmeleri. 

• * • 
Çatalcada Mst. Mv. Komu· 

lanlığı eratmın ihtiyaçlara olan ' 
7700 kilo kuru suvan açık ek· 
siltme ile 14·7·936 Sah günü 
saat 15 de alınacaktır. Muham· 
men tutarı 539 liradır. İlk te· 
minatı 4 l liradır. Şartnamesi 

hergün Komisyonumuzda gö· 
rülebilir. isteklilerin ilk teminat 
makbuzu veya mektublarile be· 
raber belli gün ve saatte Fın· 
dıkhdaki Komutanlık Satınalma 

Komisyonuna gelmeleri . 
• * .. 

Çatalca Mst. Mv. eratmın ih· 
tiyaçları olan 11000 kilo sade 
yağı kapalı zarf usulile 14-7-936 
Salı günü 15,30 da alınacaktır. 

Muhammen tutarı 8800 lirndır. 
İlk •eminatı 6ti0 liradır. Şart
namesi bergün komisyonumuz· 
da görülebilir. İsteklilerin ilk 
teminat makbuz veya mektub
larile berabe! belli gün ve iha· 
le saatinden en az bir saat ev· 
veline kadar teklı f rrıektubları
nı Fındıklıdaki Komutanlık Sa
hnalma Komisyonuna verme· 
leri. 
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Sayfa 2 MÜNAKASA GAZETESİ 

2 -İnşaat- :ramirat - Nafıa işleri - Malzeme - H~rita 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum 

İdaresinden: 
Haydarpafe&- Ankara hattının 504+490 ve 535+ 920 inci ki

lometrelerindeki Yenidoğan ve Eseakcnd istasyon binalarının in
şuı kapah zarf usulile ekıiltmiye konmuttur. 

1- Bu iki bina inşaahnm keşif bedeli 24372,68 liradır. 
2- İstekliler bu işe aid şartname, proje vesair evrakı Devlet 

Demiryollarınm Ankara ve Haydarpaşa veznelerinden 122 kuruş 
mukabilinde alabilirler. 

3- Eksiltme 9 temmuz P36 tarihinde perşembe günü aaat 15 
te Ankarac!a Devlet Demiryolları İşletme Umum Müdürlüğü Yol 
dairesi binasında toplanacak Merkez Birinci Komisyonunca ya
palacaktu. 

4- Bkailtmiye rirebilmek için isteklilerin •tağıda yazıla temi
nat ve vesaiki ayni gün saat on dörde kadar Komisyon Reisliği
ne teslim etmit olmalara lizımdu. 

A- 2490 sayıb kanunun 16 Ye 17 inci maddelerine uyi'un 
B- Kanunun tayin ettiği vesikalar, 

1828 liralık muvakkat teminat, 
C- Kanunun dör~üncü maddesi mucibince eksiltmiye ıirmej'e 

bir mini bulunmadığına dair imzaları tahtında bir mektub, 
D- Nafıa Vekiletinden musaddak ehliyet vesikası, 
5 - Teklif mektubları ihale ııünü aaat on dörde kadar mak

buz mukabilinde Komisyon Reisliğine verilecektir. Posta ile ıön
derilecek teklif meldublarının iadeli taabbüdlü olmaıı ve nihayet 
bu saate kadar Komisyona ııelmit bulunması Jizımdır. 

Bu it hakkında fazla izbabat almak isteyenleria D. D. Yol
lan Yol dairesine müracaat etmeleri. 

J>ınarbiaar Uray 
Başkanlığından: 

- 4349 lira 27 kuruı be
deli ketifli fenni mezbaha in
tu• kapah zarf uaull ile ve 
yirmi gün müddetle mlnakasa
ya konulmuttur. 

2 - ihale 6 Temmuz UQ6 
Puarteıi ginü •ut 14 le olup 
Pınarhisar Uray evinde yapı

lacakhr. 
3 - ilk teminat parası 326 

lira 20 kuruıtur. 
4 - istekliler proje, fenni 

ve ekıiltme tartnamelerini ve 
fiyat cetvellerini parasız olarak 
Pınarhiıar Uray kalemine mü
racaatla görebilirler. 

5 - Eksiltme tartnameainde 
yazılı ıeraiti haiz olan istekli· 
ler istenilf'n evrakı müspite ve 
ilk teminatlan ile birlikte ek
siltmeye ittirak '1ylemaleri ilin 
olunur. 

lnönü Şarbaylığından: 
1 - Takriben 80 • 100 hek

tar olan lnönü kasabasınm 
1 500, 1 1000 ve 1 2000 mikya
sında haritaları yapılacaktır. 

2- Bu it üzerine müstakbel 
plan da yapılacaktır. 

3- Yaptırılacak itin budud-

ları açık ekıiltme tartnamcsin· 
de gösterilmit olup dörtte üçü 
kasaba dahili ve birisi de tarla 
ve bahçeli!dir. 

4 Muhammen bedeli 1550 li
radn. 

5 Muvakkat teminat akçesi 
116 lira 25 kuruftur. 

6- Tediye şartları, buauıi 
tartnaJDede ııösterilmiıtir. 

7- Münakasa müddeti 25 ha
ziran 1936 günGnden 15 tem· 
muz 936 çar4amba günü ıaat 

on bete kadar olmak üzere 
21 giindür. 

8- 2490 sayıla kanunun bü
kümleri dahilinde minakaaaya 
ittirak etmek isteyen talibleri11 
timdiye kadar bu i'ibi itleri 
muvaffakiyetle baıarmıı olduk
larına ve yapmıı oldukları ha
ritaların aid bulundukları ma
kamlar tarafından tasdik edil
•it oldujuna ve ihale ıiinün· 
den en son sekiz gün evvel 
Bayındırlık Bakanlığına müra
caatle alacakları fenni ehliyet
name ibraz etmeleri mecburi
dir. 

9 - Bu babda fazla malümat 
almak istiyen taliblerin İnönl 
Şarbayhtuıa müracaatleri ilin 
olunur. -

Aksaray Belediye 
Riyasetinden: 

2'ı9() numaralı Belediye yapı 
yolları kanununa tefikae ve 
tartnamesi mucibince Aksaray 
kazuının halihazır ve müstak
bel harita ve plimnın ahiz ve 
teraımi 15 11 930 tarih ve 1195 
numaralı Belediyeler müzayede 
ve münakasa ihaleleri nizamna
mesinin tarifab ve aşağıdaki 

tartlar dairesinde 20-6-936 ta
rihinden itibaren bir ay müd
delle kapab zarf usulile müna
kasaya konulmuttur. 

l Münakasa 20-7·936 tarihi
ne musadif pazartesi günü saat 
16 da Aksaray kaza11 Belediye 
dairesinde Encümen tarafından 
icra edileceğinden talihler mez· 
kur gOn ve saate kadar teklif
lerini Aksaray Belediye Bat
kanbğına vermiş ve ya ııön· 

dermif bulunacaklardır. Mezkur 
ıaatten sonra verilecek veya 

gelecek mektublar kabul edil
miyecektir: 

2- Teklifler atağıdaki vesi· 
kalar1 ihtiva edecektir. 

A- Teklif edilen bedelin yüz
de 7 ,5 teminab muvakkate ak
çesinin veya bu miktardan dev· 
letçe kabul edilen esham veya 
tahvilatı yatırdığma dair Bele· 
diye vezne makbuzu veya dev
letçe muteber bir bank mektu· 
bu. 

B.- 2290 numarala kanunun 
2 inci maddesi mucibince Nafıa 
Vekaletinden musaddak ihtisas 
vesikası veya sureti musadda· 
kası. 

C- Bu gibi işler yaptıkları
na dair Belediyelerden veya 
müesseselerden aldıkları kağıt 
varsa ibrazı. 

3- Talihler it ve münakasa 
ıartnameıini Aksaray, Aakara, 
İstanbul, İzmir Belediye Baş• 
kanhklarından alabilecekleri 
ıibi müracaatleri halinde adreı
lerine Akaarey Belediyesinden 
bilibedel gönderilecektir. 

4- Talihler teklif mektubla
rını her türlü hat ve silintiden 
ari olıırak imza ve kendi ad
reslerini ihtiva eden bir zarfa 
koyup mühürledikten ıonra 

ikinci maddede yanh ., 
larla birlikte diğer bir 
koyl p birinci madde Ol 

ce tevdi edilecektir. 
5 Kat'i ıhale Belediye 

liaince icra edilece;indel 
teahhid herhangi bir ,e 
ihale olunamamasındaD 
bir guna bak iddiasında 
mıyacakbr. 

6 Müteahbid ihaleni• 
liğinden itibaren nihayetof 
zarfmda yüzde 15 ııi• 
teminatı kat'iyyesini ya 
ve mukaveleyi imu. ve 
ettirmej'e mecburdur. A": 
tirde teminatı muvakkate 
kaydedilir, ve nizamoaJll' 
kimı t•tbik olunur. 

7- Münakasanm icr• .,, 
kavelenamenin imza ve 
için bilcümle muarif dJ 
bide aittir. 

8 Harita ve plinı yaP 
Akıaray kasabuının 

sathiyesi takriben (300) 
olap bundan 170 hektafl 
kun (ve 130 hektarı r• 
kun) addedilerek 
ıçın 30 lira, ıayri 
için 8 lira itibarile (6140) 
bedel tahmin edilmiftİf• 

3.--llaçlar, Klinik ve ispençiyari afat: 
lıtanbul Harici Askeri Kıtaatından: 

Sekiz çetit iaterlizuyon cihazları ·..e teferruah 
usulu ile ıatın alınacaktır. Tahmin bedeli 15000 liradır. 
minab l 125 liradır. ihalesi 13-8-936 pertembe i'Ünü saat 
Evsaf ve tartnamesini g6rmek ve almak iıteyenler bed 
rak Ankara M. M. V. SatınalmaJKomisyonuna müracaatla 
saya ıirmek için 2490 ıayılı kanunda göıterilen evrak v• 
ikla teminat ve teklif mektublarile birlikte belli rün "V• 

dan en az bir saat evvel Komisyona müracaatları. 
--~, .. E il± EZ EZE iL 

4 - Makineler, Motörler, sair teferruat. 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

Şartnamesi mucibince bir adet çamatır yıkama v• 
m:ıkinesi pazarlıkla satın alınacaktır. isteklilerin evve1' 
tekliflerini pazarlık giinünden evvel Ömer Ahit banıoclf 
Fabrikalar Şubesine vermeleri ve pau.rhk için de yüzde ,.,.J 
vakkat i'Üvenme parasiyle birlikte 9 7 936 perıembe f"":_.. 
15te Kabataıta Levazım ve Mübayaat Şubesinde Alım S
miayonuna müracaatleri. (3'1> 

5 .. Matbaa işleri-Kırtasiye-Yazıhane 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

1 - 28-6-9.16 tarihinde açık ekıiltme suretile satın -. 
ilin olunan 5000 lira muhammen bedelli 100 adet po~ 
makinesinin eksiltmesi 13 7-936 Pazartesi günü saat 15-
caktır. 

2- İsteklilerin parasız ıartnameleri almak iizere bef 
eksiltme için de tayin olunan gün ve saatte kanuni v 
ve yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birliktı Kabataıta Le• 
Mübayaat Şubesindeki Ahm Satım komisyonuna mür• 

(43) 

6 .• Elektrik Tesisatı ve Malzemesi : 
Ayancık Belediye Reisliğinden: 

1 - Ayancık kaaabaıı elektrik tesisatı Nafıa Vekil 
saddak proje, şartname m11cibiece açık ekıiltmiye koO 

2 Tesisat Zingal santrah tevzi tablosuna ilive ills 
matör istasyon kasaba tran.Sormatör istasyonu trans 
taayonları rabıt hattı hava hattı kablo ve teferruatı 
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it• 
~ bunlar malzeme tesisi ve montajları veaair bilcümle te· 

a .... :dan ibarettir. Muhammen bedeli 5150 liradır. 
ou • .d , l •şe aı evrak şunlardır: A Ekıiltme şartnameleri. 8 

e e projeleri. C Fenni şartnameler . D Proje ve planlar. E 
f_ llİeler ve teferrüah :·esaire. 
İtti ltekliler bu evrakı Ayancık Belediyesinde görebilecekleri 

S ~en!erc de birer sureti bilibedel gönderilebilir. 
ol k~ıltme müddeti 20 haziran 936 tarihinden itibaren 20 
• Up ıhale lO temmuz PJ6 cuma günü saat 14 te Ayancık 

8 l)'e dairHinde Encümence yapılacaktır. 
)~· Eksiltmiye girebilmek için talihlerin keşif bedelinin yüz
' bı buçuğu nisbetinde muvakkat teminat akçesi yatırmaları 
?.._ İııka me.ktubu ve ihtisas vesikalarını ibraz etmek şarttır. 

tbu eluıltme ve ihale 2490 sayılı kanun dairesinde ya
•tından talib olanların muayyen günde müracaatleri ilin o· 

"· Zıraat makineleri' ve Levazımı 
ı Ankara Vilayetinden: 
~ Vilayet çiftçilerine dağıtılmak üzere 100 aded 6 ve 150 a

llU~ara pulluğ'u:ı 6-7-936 pazartesi günü saat 15 te açık 

2 eıı yapılacaktır. 

• Şartnamesi Ankara ve İstanbul Ziraat Direktörlüklerinde 
•bilir a_ . 

.._ Pulluklann tutarı 4100 liradır. 
lıteklilerin pullukların yüzde 7 ,5 tutarı olan banka mek· 

\'eya huıuıi Muhasebe Direktörlüğü veznesine yatırılmış 
•ı ve teklif mektublarile birlikte eksiltme günü saat on 

Vilayet Daimi Encümenine gelmeleri. 

..... Mensucat - Elbise - Kundura - Çamaşır ve v. s 
'-riik Muhafaza Genel komutanlığı İstanbul Satınalma 

Komiıyonundan: 
Miktarı Tasınlanan ilk Tarih Saat 

tutarı L. teminat L. 

1904 17 7 936 15 

1398 18 7 936 ..__~aza me- 1160 takım 118629 60 
~için e_ı_b_i•_e _____ ______ _ _ _ 

lfitı faza erab 3106 takım 15856 13 1190 24 7 936 
Jazbk elbise 

il 

il 

'- 1 - Gümrük Muhafaza Komutanlığı için yukarıda yazılı 
~t ve elbiselerin kapalı zarfla ekıiltmeleri yapılacaktır. 

3 
- Şartname ve evsaftan Komisyondadır. 

~IU- Erat kaput ve elbiselerinin şartnamesi 127 kuruş mu· 
ilde alınır. 

\, 4 - istekliler kanuni vesikalarile birlikte teklif mektublarını 
._at evvel Komisyona vermeleri. 

laranbul kom~tanhğı Satmalma Komisyonundan: 
'l.t•ııbul Komutanlığına bağlı hutaneler için alınan 5"0 adet 
tt_.t. Pijamasını vermeyen üstenci namı hesabına 13 7 936 pazar
~ 16116 saat J5~e a4;ık eksiltme ile alınacaktır. Muhammen tu• 
'1450 liradır. ilk teminatı 109 liradır. Şartnamesi hergün öğ 
.._'it.il evvel Komisyonumuzda gi5rülebilir. isteklilerin ilk teminat .... .=ı veya mektuplarile belli gün ve saatte Fındıklıdaki Sa-
~ Komisyonuna gelmeleri. 

9"' "' k . •1a Jıyat: 
Bursa İnhisarlar Baş Müdürlüğünden: 

'\.~'"°: lnegöl İnhisarlar Müdürlüt~ Bakımevlerinde bulunan artar 
-~ ır "340,, bin kilo idare malı yaprak tütünlerin İnegöl-Bursa· 
~llYa-iatanbul nakliyatı şartnamesine göre 20 6, 931) gününden 

a tQ on b.,, gün müddetle kııa eksiltmiye konulmuştur. 
~" eksiltmenin iğreti ihalesi 6 7 936 pazartesi günü saat on 

'l.e Başmü4(irlüğümüzde müteşekkil Komiıyonda yapılacaktır. 
Nt - Birinci maddede yazılı "340,, bin kilo artar, eksilir yap· 
'8 t&tünün ayrıca inegöl-Bursa nakliyatı şartnameye göre 'O 6 
'tGnünden itibaren on bet gün müddetle kısa ekı:ltmiye ko· 

llftur. 

=== ... 

Bu eksiltmenin iğreti ihalesi 14 7 936 sah günü saat on beşte 
Başmidürlüğümüzde müteşekkil Komisyonda yapılacaktır. 

3- Her iki nakliyat için şartnameyi görmek istiyen istekliler 
~aşmüdürlüğümüzde, inegöl Müdürlüğünde, Umum Müdürlük İma
lat Stok şubeıinde görebilirler. 

.4 - İstekliler tayin olunan gün ve saatte iğreti teminat para· 
larıle yukarıda ıözü geçen Komisyona müraca'ltleri ilin olunur. 

:xz:: 

( Suite de la premiere page) 

des documents requis sur deman· 
de f.aite a la Municipalite d'A
yandjik. 
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Agriculture - Machines 
et F ourniture Aratoires 

ete. 

Cbarrue fouilleuse N. 6, pie· 
ces 100, 

Charrue fouilleuıe N. 3, pie
ces 150, a distribuer par le Vila· 
yet d' Ankara aux cultivateurs. 
Prix est. 4100 L. Caut. prov. 7,5 

pour cent. Com. Permanente du 
Vılayet d' Ankara, lundi, 6 7 936 
a 15 h. Cah. de charge a la Di
rection de 1' Agriculture d' Ankara 
et d'lstanbul. 

-7 -

Habillement - Lingerie · 

Chaussures ete. 

Capote 942 piece1. 

f ratelli S P E RCO 
Çinili Rıhtım han 9.1-97 Galata 

Rıhtım Telefon: 4479'l 
Amsterdam · Kompani Royal 

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

Nippon Yusen Kaisha 
JAPON VAPUR KUMPANYSll 

Yakohama, Kobe, Singapur, 
Colombo, Süveyiı, Port-Said, 
Beyrut ve lstanbul limanları 

arasında dotru seferler: 
Pire, Marsilya, Liverpool ve 

Glaskov. 
(doğru ve aktarmasız) 

DA KAR MAR U 18 Temmuza doğru 
DURSAN MARU 19 Ağustosa,, 
DELAGOA MARU 19 Eyhlla,, 

ltalyan Seyahat Kumpanyası 

Dünya seyahat teşkilatı 
Götü " seyahat 

Otellerde oda tutulması 
Deniz yolu biletleri 

Habits d 'hiver 1868 costumes 
pour les agents du Commandanat 
General d 'lstanbul de la Sur
veillance Douaniere. Prix est. 
25379,40 caut, prov. 1904 L. 

Costumes 1160 pour les fonc
tionnaires dudit Commandanat. 
Prlx est. 18629,60, caut. prov. 
1398 L. 

Habib c!'ete pour les agents 
de ce Commandanat, 3106 coe
tu mes. Prix est. 15856,13, caut. 
prov. 1190 L. L'adjudication, sous 
pli cachete, aura lieu respective• 
ment le vendredi 17 7 936 a 15 
h., le samedi 18 7 936 a 11 h. et 
le vendredi 24 7 936 a 11 h. a la 
Com. d' Achat du Commandanat 
en question. Cah. de charge, pour 
la premiere partie a 127 P. 

Pijamas 500 pieces, pour leı 
maladcs des hôpitaux militaires 
d'lıtanbul. Prix est. 1450, caut. 
prov. l-09 L. Adj. au nom et 
pour le compte de l' entrepreneur 
defaillant. Com. des Achats Mi
litairea du Commandanat d'latan· 
bul İl Findikli, lundi, 13 7 936 İl 
15 b • 

Hava yolu ,. 

Demiryolluı ,, 
Baıajların ıigortuı 

İtalyan demir yollarında 
yüzde 50 tenzilat 

Galata Rıhtım üzerinde Çi• 
nili Rıhtım hanında 93-97 N. 
da FRATELLI SPERCO 
nezdinde C. J. T. ye müra· 
caat olunur. 

, Neşe hayatm kaynağıdır 

flLIPS RADYOLARI 
Yuvanızı şenlendirir 

imtiyaz sahibi ve Y f. 21 işleri 
DirektCSr6: lsmail Girit. 

Basıldığı yer: AR TUN Baıımevi 
Galata Billur sokak No. 10 



ABONNlllENTS: 

ViUe et ProW.C. ........... . .. .. -
12 " .. ·--
Le No. 7,5 Pin. 

GAZETE 1 
Pour la P11bUclt~ ı'ad· 
re.er t 1 Admlni9tration )oarnal Quotitliea des Adjadicatioaı 

No. &1 LUNI» 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SOllMAIRE: 
a.., 0-... loi8, Trai* tle c......,.. 
A) ~leatl- aa lla .. bı. 

1 - c .. ıdle ~ albaeataire, VlaMe, U,..e, wit ete. 
2 - Cow.._...., ltlpuatloa, Tra•m Pallllea, c.topaplde ete 
3- ......... cw-... et ·~ ............ Sal-

W....·Fowlllblre pour Hapitaus 
4 - Tra•m •'lapriaerie. Reliare-- P.,...... 
5 - ......... et llat&iel Eleetriq ... 
8 - Apiealtue - llaelaia• et Foaraitue Aratolr• ete. 
7 - HaWU..eat • U•ıerie • Cluwuana ete. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• il ••••••••• 

Lıiı, Decrats lıis, Traitis • C.11marce 

No. .. la lol -.1 paniı de detention d'ua moia 
Date •' .,,,......_ _. 19118 Jaaqa'a an an et d'm a•ende 
Loi aar le c.irale et la de ciaq cent• J•qa'a •ille livreı 

d6termiaatioa chı eo8t de tarqma. 
• Art. s- ı... .......,.. d'Etat _ ................ , -. ... ··-... 

Art. 1- Le lliai8ün de l'E· 
-..ı...t ..ıorma a,aW
llr et d6terllmer~ u cu de be
.,.., •• ... .. rnieat et .. 

priz ele •nte • ll'M clee pro
claıt. ... lectİoM iacl•triellee, 
aia8i qa a enmnw tle ce chef 
a.. Côaditlo•• .te leur esploita• 
tiOll et aclilinwtratio•, lem ai· 
taatioa ecoaoalque pae .ı. et 
leı ~·et cloou11ente 1 relauı.. 

Lu ~ de vente deten.in& 
.... t ,.w .••. 

Art. 2- ı... proprietA1res da 
eta~aeat. et ı.. per99n .... 
a....._qm•ı•-..lea mtiolel ............... ...,., ... 
praz ~hiilrl icea ~ia'8 

• f#iııfOftWlll•t. 

lntıaıı., ~ıl-'mt, 
• YH de co•tr61er et cletermi· 
.. lea coOtıl M NYİeat et le8 
priz de veate, aaroat .&wlpe 
- lleCMta ,.. ... par-~ .... 
• ..tıf plaUllble, 8el'oat coa
cfıiiWfı a la p.altio• d'• moii 
...... - •• • ...... el ..... 
~_... de9 eenioea 4ltat, 
pour la claree de troia au. 

Art. 4 Un rirfement qui sera 
elabore par le Minlatire 4e l'ln
clutrle dcffer•IDera la mode 
d' a.,Phcatloa • la prffeatıe toı. 

Art. S- ta pNleate l.M enir• 
en •ıpeur a ,..tir ele la 41ate 
.. la ~ 

Art. 6 Le ........ .... la 
J.-Ce ,t .. Mlal.U... • l'E· 

~::ırr~= 1 

CoaedWe 8 .om. pom lu 
be10U.. de la F.culte de Yede· 
Cİae Co•miuioD M !:achi
.._ du Reetorat de l'Uaivmwit6 
d't.taabul, lucl•, 13/1/9!)6 a ıs 
la et a 15 h. SO. 

- 2 

• 


