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PIY ASA HABERLERi 
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a) Münakasalar : İ 
1 - Erzak, Zahire, Et ve Sebze. • 
2 - la ... t, Tamirat, Nafıa itleri, Malzeme, Herita. ı 
1 - Elektrik Teaiaab ve Malzemeai ı 
4 - haçlar·Klink ve l•pençiyari alat•Hutane len:ıımı : 
5 - Matbaa itleri, Kırtaaiye, Yazıhane Levazımı. ı• 
6 - Mahrukat. 
7 - Nakliyat. 
8 - Müteferrik 

b) Mtızayedeler. ı 
................... ~ .................................. 4 .......... -4 ....... .. 

PİYASA HABERLERİ 
Buğday piyasaaı ı 

r mütemadiyen diif
meğe başladı 

cılarımız araaında Franuda mev· 
ki .ım11tır"' 
Yabancı piyuaaı bu balta 

bir hafta içinde butday 
•11da 30-40para kadar muh· 

-Cinsler üzerinde tenezzül ol-
. Bu tenezzülün Hatları• 

' tesir yapmata başlamışbr. 
ilşGşOn baılıca sebebi bu 

ı butday rekoltesinin gayet 

tldutu hakkında her taraftan 
•t ırelmete başlamış olma 

Cenub vilayetlerimizden 
butday nümunelerinin tah
de iyi neticeler vermiştir. 

ay evvelkine nazaran Ma-
hlaun buğday va1ati fiatla

. fark ta ehemmiyetlidir. 

•yan vasati fia\ı 7, 18 olan 
Wt butdaylar Mayısta 6,15 

durpn reçmiş ve eski haftalara 
nisbetle muameLe hemen olma
mıştır. 

Fiatlarda bir durgunluk göze 
ı çarpmaktadır. , Trakya malları 

67-68 ince Anadolu malları 58 
sıra mallar da 56 kuruş üzerin· 
den satilmışhr. 

Hayvan borsasında yapılan 
muameleler 

Hayvan borsası tarafından ya· 
pılan bir istatistite göre, Nisan 

ayı içinde borsada, 1080 öküz, 
116 inek, 71 dana, 18 bota, 171 
manda, 178 malak,5680 (Karaman 
cinsinden) 8608 (Dağlıç cinsin· 

"••ati fiatla muamele gör- ı den) 344te (Kıvsrcık) cinsinden 
koyun muamele ,.c>rmöıtür. Nisan Sert butdaylaran vasati 

bir ay evvelkine nazaran 
cleaa 6, 15 e düşmüştür. Bu 
baflndan itibaren ise fiatlar

~lild&k daha fazladır. 
Y fiatlannm düımeainde 

3 
imil olan stok miktarı 

~ tondan 4,805 tona yük· 
ittir. 

-

ayı içinde satılan kuzu miktarı 
da 39 bin 645 tanedir. Ayni ay 

zarfında 45 otlak neYinden keçi 
üzerine muamele yapılmıştır. 

Borsa tarafından yapılan bir 
hesaba göre, Karaman koyunu• 
nun Nisan ayı içindeki vasati 
fiatı 47 kuruştur. Oağhç koyu· 
nunun 53 kuruş, ktvırcık koyu· 
nunun da fiatı 59 kuruştur. Bun
lar perakende fiatlardır. Toptan 
fiatlara gelince, borsada Kara
man koyununun kilosu 38 kuruşa 
datlıç koyununun 40 kuruşa, kı· 
vırcık koyununun kilosu da 43 
kuıuşa kadar aatılmışbr. 

8 Haziran 1936 

•• 
a) MUNAKASALAR 

1-frzak, Zahire, Et ve Sebze: 
lstanbul Ziraat Mektebi Sabnalma Komiayonundan: 

Cinsi Mıktarı T. bedeli Timinata Saat. 
kilo lira lira 

Ekmek 20500 2306,25 172,97 14 
Koyun eti 2300 1518 
S.tar eti 2100 840 176,85 14,25 
Sade yat 1600 1360 102 14,45 
Pirinç 22f O 550 41,25 15 
Sabun 500 190 
Zeytin yat 600 360 41,25 15,15 
Odun Çeki 200 520 
Kok Ton 50 825 100,87 15,45 
Benzin 3500 1155 
Mazot 5000 375 114,74 16,15 

\tektebin Mayıs 937 sonuna kadar yukanda mıktar ve cinai ya
zılı ihtiyaçlara açı .. ekailtmeye konmuştur. Eksiltme 24 6 935 Çarpm
ba pnll ve hizalarında göaterilen saatlerde lıtanbul Kiltür Direktör
lütl binasında Liaeler Muba .. ~litffıde toplaUD ko•isyoaumu~ 
yapalacakbr. ı.teldi-Jeria 2490 uyah •rttsıma. ek.&lt'IH wı ihle baa
n.aaun 2, 3 ve '41lncil maddelerinde yaı:.ıb şartları haiz bulunmaları ve 
ve bu maddelerde zikredilen vesikalarla 936 yılt licaret odaaı vesi· 
kası ve vekiHerin Noterlikten muaaddak vekiletnamelerile müracaat
lara; eksiltme şartnamesini liseler muhaaebecilitinden ahp görmeleri 
ve vaktinden evvel teminatlar1nı, Mektep müdürlüğünden alacak.lan 
yazı ile mezkur muh&1ebe veanesine yatırmaları ilin olunur. 

İstanbul Levazım Amirliği 
1 

teklilerin belli 

Sabnalma Komisyonundan 1 na gelmeleri. 

saatte Komisyo • 

* • * idareleri lstanbul Levazım i• 
mirlitine batlı müesseseler için 
ahnacak 78 bin kilo yoğurda ta
lip çıkmadıtından pazarlıta 10 
Haziran 936 Çarşamba ıünü 

saat 15,30 da T opbanede Satın· 
alma Komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli yoturdun beher 
kilosu 15 kuruştur. ilk teminatı 
877 lira 50 kuruştur. Şartnam~ai 
Komisyonda görülebilir. isteklile
rin kanuni vesikalariyle beraber 
belli saatte Komisyona gelme· 
leri. 

• • • 
idareleri lstanbul levazım a

mirliğine batlı müesseseler için 
147 ton sığır etine kapalı zarfla 
verilen fiyat Vekaletçe pahalı 

görüldütiinden pazarhtı 11 Ha
ziran 936 Perşembe günü saat 
15 de Tophanede satınalma ko· 
misyonunda yapalacaktır. Sıtır 
etinin tahmin bedeli beher kilosu 
35 kuruştur. ilk teminatı 3822 
lira 50 kuruştur. Şartnamesi 256 
kuruşa komiıyondan alınır. Is· 

idareleri lstanbul Levazım a-
mirliğine batla müesseseler için 
321 ton koyun etine kapalı zarf· 
la verilen fiat Vekaletçe pahalı 
göruldügiinden pazarlığı 11 - 6 -
936 Perşembe günü saat 14,30 da 
Tophanede satınalma komisyo
nundıa yapılacaktlr. Koyun etinin 
tahmin bedeli beher kilosu 45 
kuruştur. ilk teminab 8742 lira 
50 kuruıtur. Şartnamesi Komis• 
yondan 722 kuruş bedelle ahnır. 
isteklilerin kanuni veaikalariyle 
belli saatte komisyona ırelme• 
leri. -
lstanbul Liİeler Satmalma 

Komisyonundan: 
Sebzenin adı Kilo Aded 

Çala faaulye 9600 
Anelcadın fasulye 27500 
Bamye 5200 
Taze bezelya 1150 
iç bezelya 1000 
Araka bezelya 1500 
Sarık domates 6850 
Yer domates 8750 
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5300 

7100 
3050 

13450 
8000 

76700 
75900 

çarıamba günü saat 16,30 da ls· 
tanbul Liseler muhasebeciliğinde 
toplanan komisyonda yapılacakbr. 
ilk teminat olan 3091,88 kuruşun 
vaktinden evvel komisyon baş
kanlığından alınacak yazı ile liae
ler ınuhasebeciliğine yatırılması, 

şartnameyi görmek veya almak 

Semizotu 
Başpatlıcaa 

Orta patlıcan 
Kök kereviz 
Yaprak kereviz 
Havuç 
Dolmalık biber 
Hiyar 
Maydanoz 
Dereotu 
Kabak 19500 

1350 
850 

16600 
26500 
4000 

1 

üzere komisyon sekreterliğine mü
racaatları ilan olunur. 

, Gümrük -;:-inhisarlar Taze yaprak 
İnce biber 

1- Komisoynumuza bagh ya
tıh Lise ve Öğretmen okulala
rın muhammen bedeli 13360 lira 
25 kuruş ve ilk teminatı 1002 
lira olan yukanda cins ve mik
tarları yazılı yaş sebzeler kapalı 

:oarfJa eksiltmiye kon muştur. 
2- Eksiltme 22 6 936 pazar

tesi günü saat 16 ta kapalı zarf 
usulile lstanbul Liseler Muhase
beciliğinde toplanan Komisyonda 
yapılacıktır. isteklilerin şartna-ı 
mede yazılı kanuni vesikalardan 
b"şka Ticaret Odasının yeni yıl 1 

vesikası ve teminat makbuzlarile 
beraber teklif mektublarını ihale 
için tayin edilen saatlerden bir 
saat evvel makbuz mukabilinde 
Komisyon Başkanlığına verme
leri, ilk teminatlarını belli gün 
ve saatten önce Komisyon Baş
ltanhtından alacakları irsaliye 
ile Liseler Muhasebeciliği vez
aesine ya ırmaları. 

3- Şartname Komisyondan is
tenilebilir. 

Liseler Satınalma 
komisyonundan : 

Komisyonumuza bağlı yatılı 
lise ve kı~ erkek öğretmen okul
lannm 5-6-936 gününde kapalı 

zarf suretiyle eksiltmesi yapılan 

41225 lira muhammen bedel i
çinde bulunan 48500 kilo sade 
yağına verilen fiat yüksek görül· 
düğünden pazarlığı 10-6- 1936 

Vekaletinden : 
1- 1936 mali yıla iQinde Ve

kalet ihtiyacı için alınacak içme 
menba suyu pazarlığa konmuştur. 

2-Bu işin tahmin edilea bedeli 
416 lira 25 kuruş olup muvakkat 
teminab 31 lira 22 kuruştur. 

3- Şartnameler her gün Ve-
kalet levazım Müdürlüğünde gö
rülebilir. 

4- Pazarlık 8 6 936 günü saat 
14 de Vekalet binasında kuru· 
lacak alımsabm komisyonunda 
yapılacaktır. isteklilerin yukarda 
yazılı teminatl~ını Vekalet vez
nesine yatırara\ alacakları mak-
buzlarile birlikte belli gün ve 
saatte Komisyona müracaatları. 

Kırşehir Cumhuriyet Müddei 
Umumiliğinden : 

Kırşehir ceza evi ekmetinin 
bir seaelik iaalesi için 30.5.936 
günü komisyon toplanmış ise de 
verilen pey haddi layik görülme
diğinden lcomisyonca 10 gün u · 
zamasına karar verilerek taliple· 
rin yüzde 7,5 kuruş hesabile 300 
lira depozito akçesi veya hükü
metçe tanınmış bir banka mektu· 
bu ve ihaleden sonra bu mikda
rın yüzde 15 peşin kuruş hesabi
le 600 liraya iblağı ve ibalei kat'
iye günü 9 6 936 salı günü saat 
onda ihalesine karar verilerek 
taliplerin o güne kadar ceza evi 
komisyonuna müracaatları ilan 
olunur. ........ .....,....,.....___,.~~...,..........,....,.......__ 

2-İnşaat- Tamirat . Nafıa işleri - Malzeme · Harita 
Emlak ve Eytam Bankasandan: 

Ankarada lstasyon-Çiklik asfalt yolunda Fidanlık karşısında bu
lunan arsalar üzerinde Ankara Bahçeli Evler Yapı Kooperatifince 
haz\rlanarak bu tarihten itibaren isteklilerin meccanen alabilecekleri 
proje, umumi ve fenni şartname ve lahikaları ve tafsilat resimlerine 
göre beş tip üzerine 150 bahçeli evin götürü olarak inşa11 aşağıdaki 
şartlar dairesinde kapalı zarfla ekıiltmiye konmuştur. 

1- ihale 17 6 936 çarşamba ğiinü saat 15 te An karada Emlak ve 
Eytam Banka!ıında yapılacaktır. 

2- Muhammen bedeli 800,000. liradır ... Teminatı 40 bin lira 
olup, milli bankalar teminat mektubu, istikrazı dahili tahvili veya 
bankaca kabul edilebilecek kıymette bir gayrimenkul olabilir. 

3- İşi alan müteahhid ihaleden bir hafta sonra ikinci maddedeki 
teminatı iki misline iblağa rıecburdur. Müteahhid isterse banka te· 
minatının ihale bedelinin % 10 a iblağı için siitüasyonlardan tevkif at 
yapılmasını kabul eder. 

4- isteklilerin evvelce en az 200.000. - liralık bina inşaatını 
muvaffakiyetle başarmış o!duklarıaı ve bu vüs'atte inşvatı yapacak 
mali ve fenni iktidarı hai~ bulunduklarını gös'erir vesikaları 14 6 1936 
tarihine musadif cumartesi günü öğleye kadar ibraz etmeleri ve bu 

eksiltmiye iştirak için Emlak Bankasından hususi vesika almaları 
lazımdw. 

Karacabey Belediyesinden: 
Taliblerin arzularına binaen ıu işi talik edilmiştir. 

3 .. Elektrik Tesisatı ve Malzemesi: 
Devlet Demiryolları ve Limonlan işletme 

Umum İdaresinden: 
Muhammen bedeli 14407 lira olan mubtelifülciuı elektrik 

meıi ve Gloplar 6-7-936 pazartesi günü saat 15,30 da kapah 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1080,52 liralık muvakkat te 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Resmi Gazetenin 7-5-936 'f 
3297 No.lu nushasında intişar etmiş olan talimatname 
ıinde alınmış ehliyet vesikasını ve tekliflerini aynı gün saat 
kadar Komisyon reisliğfoe vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk 
dürlütfinde, An karada malzeme dairesinde dağıblmaktadır. 

4.-· ilaçlar Klinik ve İspençiyari alet 
Ankara Valiliğinden: 

Ankara emrazı zühreviye hastahanesinin 1936 mali yılına ait 
ğıda miktarları yazılı tıbbi edviye ihtiyacı açılc eksiltmeye kon 
tur. 

Şartname hastaneden istenilir. Eksiltme 19-6-936 cuma g&nll 
14 te hastanede yapılacaktır. 

Muvakkat teminat mikdarı olan (75) liranın ihale günündell 
vilayet muhasebesiue yatırılarak makbuzun ibrazı lazımdır. 
Kilo Gram Cinsi 
100 Lykrol 

350 Rivanol 
500 Vitellinate d'argent 
600 Proteinate d'argent 
500 Teint. d'opium 
250 Extrait fluide hydrastis canadensis 

7 İcb.tyol 
15 Acıde Oxalique 
50 Glycerine 31 B. 

500 Asıpin Kenan 
150 Goton Rek. AAA 

6 
1 

10 
1 
1 

2 
1 

500 
250 
100 

3 
3 
3 

10 
1000 
·oo 

10 
100 

Aceton 
Yode 
lodure de potassium 
Eau Oxygene 
Eter 
Talk 
Oxyde de zinc 
Vaseline 

Kutu Ampoule adrenaline Mustafa 
,, ,, Huile camphree 
,, ,, Chlor. morpbine 

Tube Meta vaccin 
G M. Konokok aşısı Yerli 10 G. G. 
Adet Süzgeç kağıdı 
Bicarbonate de soude 
Sulf ate de soude 
tube Bougies au pellidol 
metr Gazlı bez. 

5-- Matbaa işleri-Kırtasiye-Yazıhane 
İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: 

İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası neşriyatının tab'i pazar 
ret ile ihale edilecek olduğundan tab'ırıa istekli olanlarm niilll 
şartn&mf!leri görmek üzere ayın dokuzuncu Salı gününe kabl 
günlerinden maada her gün saat 9 ile 17 arasında İstanbul 
ve Sanayi odası neşriyat şubesine gelmeleri bidirilir. 

6 - Mahrukat: 
M·M. Vekaleti Deniz Sabnalma Komisyonu I<eisli',. 

1- 1 6 936 günü kapalı zarfla yapılan münakas:ııslllda 
çıkmıyan 10.000 ton Rekompoze maden kömürü 22 Haziran 
zartesi günü saat 14 de Ankarada Milli Müdafaa Vekaleti biJI 
kapalı -ıarfla satın alınması tekrar eksiltmeye konmuştur. . 

- 2- Eksiltmeye girmek isteyenlerin 7950 liralık ilk telD 
ve 2490 sayılı kanuna nazaran icap eden vesikalarla adı 

lvef.saatte Komisyonda hazır bulunmaları. 
~- isteklilerin teklif mektuplarını eksiltme aünü saat oll 

tdar Komisyona vermiş bulunmaları. . • 
:;;., 4- 670 kuruş bedeli mukabilinde Şartnamesini almak ıstı 
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bda. Deniz Merkez Sahnalma Komisyonundan, lstanbulda Kasım· 
tnız levazım Satınalma Komisyonundan almalan. 

• * • 
bu) Ziraat Mektebinin Mayıs 937 sonuna kadar ihtiyacı olan 

ki odun, 50 ton kok, 3500 kilo Benzin ae 5000 kilo Mazot' un 
~•iltmesi hakkında "lstanbul Ziraat Mektebi Satınalma Komis

hanesinde intişar eden ilanına müracaat. 

kereste fabrikası müdür]üğünden: 
}'azı Askeri fabrikasinın kapalı zarf ile eksiltmeye koyduğu 
ırı~ı ormanından Tokurcundaki şubesi ne yaptıracağı 6112 
llıikab tomruk ve kereste naklayatı yevmi i!>alesinde tekl\f o· 
fiat haddı layık görülmediğinden raddedilmiş, ayni şerait içinde 
k suretıle nakliyat icrasına karar verilmiştir. 
haziran 936 pazartesi gününde saat on dörtte Adapazar Maliye 

~İçinde pazarlığı yapılacaktır. Beher metre mi kabının mu ham· 
t deli 330 kuruştur . Muvakkat teminatı 1513 liradır. 
tklıler muvakkat teminat mektub veya makbuzlarile Saat on 
0ınisyona gelmeleri ve şartnamesini görmek isteyenler Fabrika 
ıyetine veva Adapazarında Askeri Fabrik.ı Sevk memurluğuna 
•atleri. 

A\üteferrik : 
İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan : 

' 19 Mayıs 936 tarihinde yapılan kapalı zarf eksiltmesinde İs· 
C:•knııyan (4500) kilo çoraplık pamuk ipliği alımı pazarlığa çev· 
tlir. 

' Pazarlık 10 Haziran 936 Çarşamha günü s.'.llt 15-16ya kadar 
~l>aşada Jandarma Dikimevi binasında oturan Jandarma Salınal-
0ın syonunda yapılacaktır . ipliklerin bedeli (5625) lira tahmin 

llıuştur . 
' ls .eklilerin şartname ve numuneyi görmek için her· gün Ko-
011• gelebilirler. 

' Pazarlık gün ve saatlerinde istekliler (421 lira 88 kuruştan) 
't olan ilk teminat makbuzu veya banka kefalet mektublarını ve 

cuzdanlarını hamil oldukları halde Komisyonda bulunmaları. 

VIÜZAVEDELER 
lstanbul Gümrükleri Satış işleri Müdürlüğünden: 
N. Ağırlığı Değeri 

K. G. L. K. 
~ 3026 Ot> 665 72 
/t> 7856 00 432 08 

Q -2 00 193 60 
77 

35 500 86 98 ~ 

Eşyanın cinsi 

Feselali ayna camı. 
Mensucat makinesi aksamı 
Adi el çantası. 
Örme fanila koltuk. 

y 266 00 598 50 Gramofon iğnesi. 

, U~arıda yazılı eşyanın 10 6 936 G . saat 14 de Satış Müdürlüğün
~{' arttırma ile satılacaktır. isteklilerin yüzde yedi buçuk pey 
ij~tıni yatırarak makbu:r. ve sair evrakile muaycn saatte Müdürlii-
~ gelmelerı ilan olunur. 

~.~atanbul Gümrükleri Satış işleri müdürlüğünden: 
~77 Ağırlığı kilo Değeri L. Cinsi 
'y k 1000 tahmini 126 Petrol (Mal Çubukluda) 
.... ~ arıda yazılı eşyanın zamanla rengi sarımtırak bir şekle giren 
d~1~ni bin kilo petrol satılıktır. isteyenlerin 15-6-936 günü saat 

onıisyona gelmeleri ilan olunur. 

" İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden : 
\, il . 

81 
\re bulunduğu mevki Muhammen bedeli 

t1~11tde Çağlıyan köşkü bahçesilc 
llgıe 0Yurıda yıkılmış olan muhtelif 
llıırı Yuz ağaçdan çıkacak kereste ile 

en 746 kental odun : 

Karaağaç 

kerestesi 
gayrima· 
mul: 
Dış budak 
Odunun 
Kevıtali: ti~t 

f c •ştll Ihlamur köşkü bahçesinde yıkılmış olan muh-
l •ııat b k l d ller it e on eş ağacdan çıkacak 110 enta o unun 

entali· 
'"-k . 
erı 1~u ormanında yıkılan iki meşeden çıkacak tah-

kcntal odun toptan: 

Lira K. 

M3 7 42 

" 8 75 

o 25 

0,20 

6,00 

! 1 

Alemdağı ormanında yıkılan on meşe ağacından çıka
cak 2,5 M3 kerestenin beher metre mikabı 12 lira Vt' 

106 kental odunun beher kentali 30 kuruş hesabile 
toptan: 63,05 
Fenerbahçede seyir yeri ile deniz hamamı yanında yıkı· 
lan bir incir, bir dışbudak ve yedi servi ağacından çı-
kacak 2,087 M3 kerestenin beher metre mikabı 700 ku· 
ruş ve 132 kental odunun da beher kentali yirmi k u-
ruş hesabile toptan: 41,01 
Hasköyde Camialtında kalafatçı mağazası önünde ka· 
raya çekilmiş olan eski kılauuzluk motörü tekne ve 
makinesi: 450,00 
Dolmabah ... ede mülga lstablıamirede saklı 20 kalem 
muhtelif cinste elbise vesair eşya: :251,20 
Yukarıda cins ve bulundukları mevki ve evsafı yazılı ağaçlarla 

motör ve elbiselerin parası nakit veya yüzde beş faizli hazine tah· 
vili olarak peşin verılmek ve mahallerinde tessellüm ediltnek ve her 
türlü masarifi alıcılarına ait olmak şartile hizalarındaki bedeller 
üzerinden 8 6 936 Pazartesi günü saat 14 te pazarlıkla ayrı ayr1 sa
tılacaktır. isteklilerin ve daha ziyade malumat , almak isteyenlerin 
yüzde yedi buçuk pey akçelerile Milli Emlak Müdürlüğüne müra
caatleri. 

Tavukçuluk Enstitüsü 
Direktörlüğünden 

Tavukçuluk Enstitüsünden her 
g ün çıkacak olan yumurtalar: 

10 6 936 dan 30 9 936 tarihine ı 
• kadar pazarlık ve artırmağa ko· 

nulmuştur. 

Pazarlık ve artırmağr ait şart
nameler Çankırı caddesi üzerin· 
de bulunan Tavukçuluk Enstitü 
sü Direktörlüğü tarafından istekli
lere parasız olarak verilir. Pa
zarlık ve artırma 9 Haziran 936 
Salı günü saat 10 da Tavukçu· 
luk Enstitüsü binasında toplana· 
cak komisyonda açık olarak ya-

pılacaktır. Muvakkat teminat 32 
liradır. Banka mektubundan baş
ka verilecek teminatla pazarlık 
ve artırma gününden en az bir 
gün evvel usulü dairesinde Mal 
sandığına yatırılması v,,. makbu
zunun komisyona verilmesi la
zımdır. isteklilerin şartname al
mak üzere her gün Enstitü Di
rektörlüğüne ve artırmağa gire
cekle rin de yuka,.da yazılı günde 
Tavukçuluk Enstitüsünde topla· 
nacak komisyona müracaatları. 

imtiyaz sahibi ve Yazı işleri 

Direktörü: İsmail Girit. 
Basıldığı yer: AR TUN Basımevi 

Galata Billur sokak No. 10 

( Suite de la premiere page) -------
la Commission de l'Economat Ma· 
ritime de Kassim pacha. 

Bois de chauffage tchekis 200. 
1 

Prix est. Ltqs. 520. 

Coke tonnes 50, prix est. 8 25. 
Caut. prov. pour ces deux arti
cles 100,87 Ltqs. 

Benzine kilos 3500, prix est. 
1155 Ltqs. 

Mazoul kilos 5000, prıx est. 
Ltqs. 375. Caut. prov. pour les 
deux articles Ltqs. 114,75. La 
fournıture des articles ci·haut, 
nccessaire aux besoins annuels de 
ı'Ecole de l' Agriculture d'Itanbul 
sera assun•e par voie d'adjudica
tion, qui aura lieu le mercredi, 24-6-
936 a 15 h. 45 et a 16h. 15 iı la Coın
mission d' Achat, siegeant au Ser
vice de Comptabilit · des Lycees 
d'lstanbul. 

7 1 

Divers __ il 
Fil pour bas et chaussette, ki- 1 

lo 4500. Prix est. 5625, caut. 
prov. 421,88 Ltqs. Faute de sou
missionnaire lors de l'adj. sous 
pli cachete du 19-5-936, celle·ci 
se fera de gr; a gre le mercredi, 
10·6·936 de 1.S a 16 h. a la Com· 
missi on d' Achat de la Gendarme· 
rie d'lstanbul Guedik pacha. 

B) Adjudications 
iı. la Surenchfre 

Petrole, environ 1000 K. se 
trouvant aux depots de Tchibouk
lou. Prix est. Ltqs. 126. Com
mıssion de la Dırection des A· 
chats des Douanes d'lstanbul, le 
15 6 936 a 14 h. 

Les oeufs qui seront pondus 
au jour le jour a in poulaillerie 
de l'lnslitut, du 10·6 936 au 30-
9-936 seront vendus, a la suren
clwr e. Caut. prov. 32 Ltqs . Adı. 
de gre a gre. Direction de l'Ins
titut a Ankara, T ch.rngri Caddes
si, mardı , 9-6 936 a 1(\ h. 

Arbre de differentes especes, 
abattus dans des reg ons dıverses 
d'lstanbul (Kaghadhane, Bechık
tache, Hadem keuy, Alemdaghi, 
F eneorbahdje) et appartenant a 
la Direction des Biens Nationaux, 
ainsi quc la coque et les ma· 
chincs d'un moteur boat a Has
kcuy et des articles d'habillement 
et autres se trouvant dans les 
ccuries du palais de Dolmabah
dje serout vendus a la surenchere 
le 8 6 936, a 14 lı. 

. Miroirs, accessoirs de ma· 
chines de lissage, sac a main, 
et autres objets se tH uvant dans 
les d epôts des douar es d'lstan
bul seront vendus a la surencht:re, 
par la Direction des ventes, le 
1 o 6 936 a 14 h. 
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... ldlot lôJJOO, J)1h eat. 
23116,25, caa.t.ı prov. 172,'X/ Lt•· ...,.-

!a• ·~ ~ lea httac>ina 
Vlude ....... kilo ZIQO, .-a• .du Mini6'e cl•Douanea 

prız Ht.; 1S18 LtqJ; et dee M~. Priz eat. 416,25, 
VlmMte •• M..e ki1tı 2l00, caut. prn. 31,22 Ltqs. Aclj., de 

Prb ut. 840 Ltqa. Cftt prov. aft a ll'JI• Coaıniuion d• Ac1'at 
-pour le. viandes Ltqı. 176,85. l du dit Miaiıtere İl Aıtkara, 8 61936 

JMune kilOI 1800. prix eat. a t 4 h. 
1360, caut. prov. 102 Ltqa. 

Riz kiloa 2200, Prix eat. S50, 
caat. prov. 41,2S L~. 

Süoa ldloa '°°· prix est 190 
Ltqs. 

Huile d' oliYe ldlOI O, prix 
Mt. 360 Ltqa. caut. prov. pour les 
cleux dernien articles Ltqa. 41.25. 
La foaraitul'6 .ıe. articleş ele con· 
10.maatioa• ci-haut, pour les be-
10iu an~uels de l'Ecole de l'A-
rricGltun d'lstaDbul sera aHUl'ff 
par voie d'~adıcation, qui aura 
lieu le m-.rcNdi 24-6-936 a 14 la., 
a M h. 25, a 14 h. 45, a ıs ~. 
et l 15 h il.5 a la Commı.ton 
d' Acbat si' p•nt au de 
Comptabilite .cltMS Lyce 
r.nbul. 

-Lepmu frai• 21 upecea, n6-
ceaıair .. aux lnternata et aux Eco· 
le• ~rmaleı d'lıtanl>ul. Prix ut. 
13360,25,, -ut. prov. 1002 Ltqa. 
Adj. 10ua pli dchete. CosamiHion 
siepant au Service de C-0.pta• 
bilite del Lyceea d1l.taabul, lun-

ı ,... 22-6-936 a 16 h. (Couulter la 
partie turqae du journal, ıu~ue 
" Erzak ,,). 

- 2' 

Conltraction-ı. Reparatio•ı 
Travaux Publica,Mat6ritsl de 
Conltl'Ucti~n Cartograpbie 

s-
lnatanation et Materiel 

Electriqaea 


