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iÇiNDEKiLER : l 
Pivasa ı ıaberıeri 

a) MDnakısalar: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze. . ) 
inşaat - Tamirat - Nafıa l ş leri-malze me-Harıta. ~ 
Makineler, motörler, sair teferruatı ve yağları . 
Mahrukat. 
Nakliyat. 
Müteferrik. 

b) MDzayedeler : 

PiYASA HABERLERi 
Pamuk vaziyeti eyi 

"'"• ticaret oda11ndan Türk· 
111 

\'erilen mali\mata göre pa
t.rllbııın bu seneki büyüme 

l>,eu çok iyi batlamıtbr. U· 
l "•ıiyet geçen yılkinden çok 

"dGr, Bir~ taraftan da ekim• 
,._. edilmektedir. Yapılaa tet
tre göre bu sene yeni ıana· 
t' 
tl'Q •aıiyetine gare ekim ya-
llldan yiiıde 85 kadar yerli, 

le 3~ mıktarırıda da Klevend 
tkUınlttir. Mabıu!ün bu ya• 

~'d• pek muhta9 olduğu yağ· 
t~r muntazam düştüğiinden 
tr •rtmaktadır. Bilha11a ıü 
'tereıinin bu sene görülme-

1'1iik bir .evinç uyandir
ır. 

ı •• 11. . 
_. •n ıorı hafUı11nda 477200 

i 'lllük için mente şabadetna· 
• \'erihnittir. Bir hafta evvelki r • 
d.. •ıe 2000oo kilo idi. 

.. 11. b 
l• . 0 r1 .. ında 1atılan pa· 

'11~ yüzde 88 60 nı ihracat· 
il al ' ı11ıı tetkil etmektedir. 

t•ıabqtl'pa piyasası 
ı. h nuatalraıı arpa plyaH-

~-"•ların açma11 dolayııile 
Ço.: 

ı lllal~z~~•fhr. Fiyatlar çu· 
•• r •çın 3.875 kuruştur. 

durıuııd"r ile .. • 
•ı llltıatalcaıında da arp• pi-

ll•\'tek \'e dur1rundur. Bun-

1 
dan dolayı ıon hafta içiade fiyat
lar 4 kuruşa düşmüştür . Yeni 
mevıime kadar büyük işler yapı
lacağı tahmin edilmeınekted!r · 
Samıun mıntaka11 arpa pıyua

Hnda ıon gQoler le önemli bir de
ğltiklik görülmemiştir. Fiyatlar: 

Amaıyada 

Sıvuta 

lneboluda 
Kastamonu da 

5 - 5,25 
5,15 
5,50 
6,50 

kuruştur. 
Mer1in auntakaıı arpa fiyatl.a . 

rında hafif düşüklükler kaydedı.l · 
miştir. Son fiyatldurumu şoyledır. 

2 75 Ceyhan da ' 
Konyada beyaz arpa 3,817 
Konyada çakır arpa 3,78 

kuruştur. 

DIŞ PIXASALARDA - Ar1ıu ~ 
luıa 1 arpa piyaınlarında muame 
lelerin n "rmal olduğu ve k~y~e 
değer bir yenilik gürülmediğı bıl. 
dirilmektedir. 

Kuzu eti nc•uzluyor 
PiyaHda kuzu eti ucuzlamak

tadır. Aamaaltında 36 kuruşa k4: 
dar 1atılmaktadır. Fak"t ekıerı 
ka1aplarda kuzu eti 50 ~uruşa 
kadar ıatalmaktadır. Kuzu etı şeh
rin bir tarafında 35 kuruşa satıl
dığı halde, diğer taraflarında 50 
kuruşa 1atılmuındaki sebep bir 

türlü aııla11ılamamaktadır. Et fiat
ları arasındaki bu niıpetlizlik ne
den belediye iktiıat müdüriyeti 
tarafından tetkik edilmiyor? Ma
ınamafib bu nispetsizlik yalnız ku
zu etine inhisar etmiyor. Bu nİI· 
pehizlik bütün gıda flatlarında 
gürülmektedir. 

İncil' Satışları 

Bu yıl incir aatışları gayet iyi 
Q"i~miı ve iıtihsal edilen incirlerin 
hemen hepıi ihraç oluamuştur. 
Yalnız her yıl olduğu gibi bu ıe · 
ne de hurda incirlerin müh;m bir 
kıımı tabiatile ihrac edilememiş· 
tir. Alikadar tacirlerin yaptığı 
müracaat üzerine hükQmet Eğe 
mıntakaamdaki hurda incirlerin 
kamilen iohi1arlar idareai tara· 
fından alınmaıına karar vermiş
tir. İnhiaarlar bu mübayyaa işine 
derhal giritmiştir. 

lzmir ticaret oda11nın bu ay 
neşrettiği statiatite göre lzınir pi· 
ya1aaında incirin ilk gelit tarihi 
olan 19 ağustostan 1 niHn ta · 
rihine kadar 23090 ton (1999055 
çuval) incir ve 18976 çuval da 
hurda 1atılmııtar. Geçen yıl 171710 
çuval incir ve 13438 çuval da bur· 
da 1atılmıştı. 

)Jısıl'a yaptığımız peynir 

ihracatı 

Mıııra olan peynir ihracabmı:ı. 
gittikçe azalmaktadır. 930 senesin
de Mısıra 222 bin 378 liralık ihra• 
cat olmuştu. Bu miktar 931 sene· 
sinde 365 bin küsur liraya kadar 
yükıelmiş, 932 ıeneainde 190 bin 
liraya kadar düşmüştür. 933 ıene
ıinde Mmra ancak 66 bin lirahk 
934 1ene1inde 14 bin liralık ibıa~ 
cat olmuştur. Geçen ıenenin 11 
ayında Mmra yapılan ihracat 1250 
lira gibi 1ıülünç bir rakama düt· 
mürtür. Türkiyeden Mııara en zi
yade beyaz peynir gönderilmekte. 
dlr. Bilhassa. Trakya peynirleri içi 

• n 
eo geaış mahreç Mmrdı. ihracatın 
930 ıenuinde 222 bin liradan 1250 
kur~şa düşmesindeki ıebepler ne· 
Jerdır? Bunun ıebepleri ar&1ında 
Trakya mandıra ıahiplerinin yağ-
sız peynir imal etmeai ileri aürül
mektedir, Bu yüzden yağıız Trak

ya peynirleri Mııırdaki eıki rağbe
tini kaybetmiştir. 

ır iDAREHANE: : 

il "POLIGLOT,, 
Terceme BUrosu 

ll illfır sokak t 7 - CTalata 
Tünel yanında. 

i LAN ŞA RTLARI 
i DAAEHANEDE: 
GOROŞÜLÜR 

Telırr · : iıt. M0NAKASA 

Tl!LlWON : 430g7 
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12 Mayıs 1 eas 

)laden kömürü yakan 
sobalar ve vesait l'iergisi 

· lıakkıııda 

Ti.irkofis'ııı bir tebliği; 
1- Butün Türkiye dahilinde 

maden kömürü 1arfiyatını artıra
cak tedbırler ara8'nda, maden kg· 
mürü yakan: 

1-Sobalar, tömineler, aynı za· 
manda ııcak ıu verme •e fırın 
veya mutbah ocağı tertibatını haiz 
şömineler, mutbah ocakları ve ıu 
tertibatı. 

2- Maden kömürile işliyen oto· 
mobil, otobüı ve faaneJler ve kü· 
çük motörler ve moto·pomplar. 

3- Kat kaloriferi ve her nevi 
teahia va11taları. 

Muhtelif modellerini havi bey• 
nelmilel bir serginin 15 ağuatoı 
936 tarihinde Ankarada tertibi 
kararlaştmlmıttu. 

11- Tethire fttirak edecek flr
malal' ve vücude getirecekleri iı
tand ve teaiıat mahalleri, •erri 
binaaı ve avluıu dahilinde mec
canen temin olunacak ve büyük 
elveriş ve kullanış kabiliyeti olan
lara madalya \'e takdirname veri
lecektir. 

ili - Türk demir yolları ve va· 
purlarile nakliyatta gerek tethir 
e~il~cek e~ya tarifeaınde gerek teş· 
bırcıler bılet ücretlerinde e1aılı 
tem:ilit yapılacak ve kilirinkle 
memleketlere ait maHar ıatııla
larında ve ithal imkalarında büyilk 
kolaylıklar 1r81terilecektir. 

IV - Alakalı mfie11e1eler ve 
teşkilata şimdiden malumat veri· 
lecek, imkin niıbetinde fazla ve 
mütenev\'İ iştirakın temi:ıi rica ve 
gerek mütemmim malumat ve 
gerek işUrak beyannamesi için 
kendilerine aşatıdaki adresin te· 
bliğini rica ederim. 

Türkofis, Ankara 
Turquie 

Şartname tadilıtl 

Jandarma genel komutanlığı 
Ankara satınalma 

komisyonundan : 
16·5·936 cumarte1i ıilnü 1aat on 

bf.şte kapalı zarfla utın alınacağı 
ilin edilen dört çefİt anbalaj ka
naviçui alınacak miktaunın 8 bin· 
dea on üç bine kadar olduğu dü· 
z~ ltilir. 
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•• a)MUNAKASA • • 
1 - Erzak, Zahire, Et ve Sebze ; 

lstaulml Levazım Amirliği 

SatıonJmn Komisyonundan; 

J.ıareleri latanbul Levazım A
mirlitine batlı müe11e1eler için 
83 bin kilo ıüt , 78 bin kilo yo
ğurt 28 mayıa 936 perfembe günü 
aaat lS,30 da Topllanede Satıaal

ma Ke>miıyonunda kapı.lı zarfla 
ekailtmeai yapılacaktır. Tllhmin be· 
deli ı6tün beher kiloıu 11 buçuk 
kuruf yoğurdun 15 kuruft~r. Sü· 
tiin ilk teminatı 715 lira 87 kuruf, 
yoğurdun 877 lira SO kuruştur. 

Şartaameıi Komiıyooda görülebi
lir. SGt ve yoturt birden verilebi
Jecetl gibi ıOt ayr1 ve yoğurt ay
" talibi ere verilebilir. l.teklileriu 
kanuni vealkalarile beraber teklif 
mektublaranı ihale 1aatladen bir 
ıaat evvel Komfıyona vrrmeleri. 

AukaJ'a. Levaz1m Amirliği 
Satımılma Komisyonundan : 

1 Genel kurmay daire müdü
riyetinde mevcud hayvanlar için 
2S.87S kilo biçilmiş afpa yeşili ve 
yabud yeşil çayır 13-5-936 tarihine 
müsadif pazarteai günü saat on 
beşte açık ekailtme uaulü ile ah
nacakhr. 

2- Münakaaaya konulan çayırın 
tutarı S17 lira 50 kuruş olup mu
vakkat teıuinab 39 liradır. 

3- Şarlnameai her gün komia· 
yonumuzda glSrülür. 

4 - Ekıiltme Ankara levazım 
amirliti aatın alma komiıyonunda 
yapılacaktır. 

S- MGnakanya iştirak edecek· 
lerin teminatı muvakate makbuz
ları ile belli gün ve aaatte komir 
7onumuza milracaatları. 

2 - inşaat - tamirat· Nafıa işleri - malzeme - Harita ; 

Milli Müdafaa Vekaleti 

SatınAJmaKomisyonundan; 

Aakarada bir telıiz iataayon 
bina11 kapalı zarfla ekıiltmeye 

konmuştur. Keşif tutarı : (7S31J 
lira 73 kuruttur. Keşif, proje ve 
fUbıamui bedeline karti inşaat 
9ubeainden ahnacaktır. lııaleai : 
19-S-936 aah (Ünü aaat onbirdedir . 
ilk teminatı : S61 lira 88 l uruş· 
tur. Ekıiltmey-.! gireceklerden il· 
ıili olanlar 2490 aayıh kanunun 
2-3 cü maddelerinde iateneo bel· 
ıreler ile: birlikte teminat va te· 
klif mektunlarını havi zarflar en 

geç olarak ihale Hatandan bir 
ımat evveline kadar M. M. V. ıa
tın1t1ma komi11yonuna versinler. 

Deniz Levazım SatınaJma 
Komisyoııunclan ~ 

Marmara ÜHübahri komutanhğ"ı 
Satın2lma Komiayonunda : 

Deniz Fabrika~arı ve Atölyele
rine ve inşaata muktazi malzeme 
pazarlıkla sa hn alınacaktı,.. 936 
Mayıs ıoouna kadar her Sah ve 
Perşembe günleri saat 11 den lS e 
kadar izmitte Tersane kapıaında 
Satana\ma Komiayonuna müra· 
caatları . 

..... ., ........... ._. . .,.~.~· ..... ~ . ...,.,... ................................... 4.~·--··.-.·--·..-.·---· 

3 - Makineler, motörler sair teferruatı ve yağları ; 

Devlet Demiryolları ve Li

uuınlaı·ı İşletme 

Umum İdaresinden : 

Muhammen bedeli 3800 lira olan 
kontrol 1aati yedekleri 18-6-936 
pertembe günü aaat 15,30 da ka
palı zarf uıulü ile Ankarada İdare 
binaaında aatın alınacaktır. 

Bu işe girmek iatiyenlerin 28S 
Jirahk muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği veaikaları ve 
teklffleriai ayn1 gün uat 14 30 a 
kadn Komiayoa Reiıliğine verme · 
leri lazımdır. Şartnameler Anka 
rada Malzeme MüdürlGğföıde Hay · 
darpafacla Teaellüm ve Sevk Mü· 

4 - - Mahrukat : 

MilJi lUüdafaa Vekaleti 

Satın Alma Komisyonuntlau; 

1 - 250 : 424 T ou benzin kapalı 

dürlütünde i•tiyenlere parasız ve
rilmektedir. 

Deniz Lezvaım Satınalma 

Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 2600 lira 
olan 24 aded Liyner 2S mayı• 
936 pazartui günü uat t .ı te açık 
ekailtme ıuretile alınacaktır. Şart· 
name1ini ve reamini görmek İlte
yenler hergün ve eksiltmeye gi· 
rec ~kler latanbul Vilayeti Muha • 
ıebeciliğine yatıracakları 195 lira
lık muvakkat teminat makbuzlari
le veya banka mektublarile K•
şımpaşada bulunan Komisyonu· 
muza yazılı 1aatte müracaatleri. 

zarfla ekailtmeye konmuştur. 

2 - Hepiıinin biçilen ederi 
139.920 lira ve ilk intaç parası ta 
8246 liradır. 

'" t 3 - lhale.i 16-5-936 günü 1aat 2490 aayılı kanunun 2-3. üoc:a 
1 itıti 

11 dedir. 
4 - ŞartnamHini almak iati· 

yenler 700 kuruş mukabifinde her 
gün aaat 15 den 11aat 16 ya kadar 
komiayondan alabilirler. 

5 - Ekailtmeye gireceklerin 

delerinde iatenilen bilgileril'. Jiiııu 
likte teminat ve teklif ın~~'•i 
larını kanunun emir ettıf ,ıklıtıi, 
hürlü bir zarf içinde ihale Vİ. 8ıı 
den bir aaat evvel M. M. ~la 
ti 11atın alma komiayonun• •ııt rıc 
melidir. .. \r 

rliği 
.~ 

.~ ............ ,..,..,. ."9 ......................................... ~.eı.·~· ............ •t 
1 

5 - Nakliyat : 
,, tQ" 
. il 

•ıt • 
Ilı 

"ı o\ ~Ialiye VekaletindPia : lnhisarıar Aııkaı·~ ı. 

' M dat 
Haziran 936 başından ikinc Basuıüdtirlü<PündeJl~tGıtı, 

teşrin aonuna kadar altı ay için- " 
de Do!mabahçe ve Sarayburou Ankara-Kızdcahaman do iııaı 
depolarile başka daireler amba- tün, içki aandıklarile iapi1_2· 
rında toplanacak ambalaj, tahta donlarının gidip gelme iff.ltı 
kiğıd ve ç~mbcrlerile hurda aan- ek11iltmeye konulmuıtur. Bir ·~~ 
dık tahtaları ve kırpıntı kıiğıcllar tatıma bedeli (SOO) Ura tf j~ 
arttırmaya ve bu müddet içinde edilmiştir. Bu tafıma işi 1 t 
gelecek ve gidecek eşyanın taşın- ran 936 gününden 31 MaY'1 

maaı ekıiltmeye konulduğund•n gün~ne kadardar. Ot 
llteklilerin şartnameaini görmek Açık ekıiltme 20 Mayıı ç~l,t,~ 
için Dolmabahçede kırtaaiye de- ba günü Hat (15) de Bat"' lttıt 
poıuna başvurmal ırı ve arttırma l L 

ekailtmenin yapılacağı 28·5-936 lükte Kızılcahamam Memur ·~ 
pertembe günü uat 14 te her bi- da olacaktır. ~•q, 
ri için 120 lira muvakkat temi· lıte\dilerln şeraiti anla:ll tiıı 
natlarile birJikte depoda hazır Baamüdürlütümüze veya L t!ttj 
bulunmaları . hamama müracaatları. '-ı~ll.tı 

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·l·-·-·-·-·-.. -·-·-·-·-·' Ilı:~ .. , 
6 Müteferrik : 

Ankara Valiliğinden: 
Ankara Stadyum ve yarış alanı 

tefrişat ve mobilya imalatı 25 ma· 
yuı 936 pazarteai günü aaat ~6 da 
Vilayet Daimi Encümeni oduın
da ihale1i yapılmak üzere kapalı 

zarf usulile ekailtmeye konulmut· 
tur. 
K~şif bedeli S7 bin liradaıı iba

rettir. 
Muvvakat teminat 4100 liradır. 

iatekliler bu işe aid mukavele 
proje1i, ekailtme şartnamesi, umu· 
mi şartname ve mobilya teaiıat 

liateaile mobilya planlarını 10 lira 
bedeli mukabilinde Ankarada An
kara Vilayeti Nafıa Müdürlüğün· 

den , l1tanbulda Galata Sigorta 
handa üçüncil katta Dekoraayon 
Türk Limited şirket.nden alabilir
ler. isteklilerin teklif mektupları· 
nı, muvakkat teminat mektub ve 
makbuz, Ticaret Odası veaikaaı 

ve ekıiltme şartnameainde yaıı:ıh 

dij'er ve11i kalarla birlikte ihale 
günü 1aat lS e kadar Vilayet Dai· 
mi Encümeni Reiıliğine tevdi et· 
meleri lazımdır. 

Devlet Denıiryo11 arı ve 

Limanlar işletme Uımım 

idaresinden : 

T aahbüdünü kHmen ifa edeme · 
meai hau bile mukavelesi feshedi
len bakiye mikdar 101 adet ku ... 
şun pena ve tarih rakamının kıy· 

meti babıkı olan 810 lira bedel· 
le müteahhit nam ve heaabına 

15 · 5·9~6 cuma günü uat 10 da 
açık ekıiltmeye konulacaktır. Bu 
işe ıirmek iıtiyenleria Sl lira 60 

~11•ııı 

kuruş muvakkat teminat Ue 
nunun tayin ettiği ve1lka1•tl 
likte eksiltme günü aaabne 
komiıyona müracaatları lajl 
Bu işe ait şartnameler koot' 
dan parasız olerak dağıhlısı' 
dır. 

Devlet Denıiryolları 

Lımanları i ~letme (f ıı 

İdaresinden 

Muh•mmen bedeli 5158 6 
kurut olan 116,173 M3 çaoJ 
ile 34 ili S '4 M3 çam taht-
936 pertembe günii saat · ~ 
Haydarpafada gar binaaı dfı 
deki 1 inci itletme komi•11. 
rafından kapalı zarfla ib•I 
pılacakhr . Bu ite girmek l ~ 
leriıı 386 lira 90 kurq a1ıJ 

1
' b 

. 'l k .,, '•t temınat ı e annnun tayı ~o 

veaikalar1 v~ kanunun 4 t "/ 
maddeai mucibince işe tİ ~4~11 
manii kanuni bulunmadıfl.,ı İfit 
beyanneme ve teklif mektılf 
ayni gün aaat 14 e kadar il' l< 
yona müracaatları liı11mdır· lt1.1yq 

Bu İfe alt şutaameler fi~( dibi, 
paşada 1 iııci iş1etme ko"'1 ~ah ı 
tarafindan parasız olaralı il h~ 
melctedir. 11.tı 

tıe rıı 
Devlet Demiryollaı•ı •ıııtıt. 
• • ~ r 1ıı tırırı Lııuanları isletme v ı • 

• •r11:a 

İ<laresimlen Qıhı 
1 ~"' 1 

Muhammen bedellerile ı Qı- · 
ve vasıfları aşağıda yaııb 16 d 
malzeme her grup ayrı •1~ takt 
le edilmek üzere açık elcfl •-1t~ 
konmuş iae de alınan 10°, 
ler haddi liyıkında bul11110S 
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1 tnıe 10 gün uzablacak 
ı etu·ı İi 1 tnae 14-5-936 perıembe 

la' •aat 10 da Haydarpaşa gar 

1
1 

dahilindeki 1 inci işletme 
tı '!0nu11da yapılacaktır. 
tı 1te girmek iateyenleria bi

l l/ llda yazılı muvakkat temi
't• '"ırıeleri ve kanunun tayin 

1 •eıikalarla birlikte ekailt· 
iilıı'" ltı .. q •aatioe kadar komiıyo-
' 

11"•caatleri lazımdır. Bu işe 
()~rtııanıelu komiıyonda para-

!tak dağıhlmaktadır. 

' 

.......... SOO metre yolcu vagoo kö
trı · • ti' •çın kalin bez muhammen 
,
1
1 275 lira ve muvakkat te-
1 20 lira 65 kuruftur. 

.-..... 2000 metre kanavaçe; mu
kltıea bedeli 246 lira ve mu-
j at tenıinatı 1845 kuruştur. 

~tanbul Harici Askeri 

kıtaatından : 
~>dq ıihb• hti . • ·1~ '•lt ı ı yacı ıçın ı açıız 

ecza sandıkları ıahn alına-
'· Sandıkların içinde buluna

f lbaddelere ait liıteleri almak 
. l:tla nıalOmat edinmek iıtiyen· 
l~ Ankarada Milli müdafaa 

leu Sıhhat işleri dairesinde 

1111buı Komutanlık sıhhi fiat tab
i ltotniıyonu reidijine bat vur
•~t lb.ımdır. Bu İf için olan 
111 ~•ııftariyle birlikte fiatı da, 

göaterir tekliflerin ve nümunelerin 
May11 936 ao&ıuna kadar Milli Mü
dafaa Vekaleti Sıhat işleri daire· 
sine göndermeleri 

Bursa HeJediy<' 

Rei~liğemlen : 

Bir ş~hir düdüjü açık ekailtme 
ile ahnacaktır. Sesi, aakin havada 
8 ve rü.zğira kartı 3,60 kilomet· 
reden işitilıacektir. Muhammen 
1200 lira olup muvakkat teminat 
90 liradır. Şartname bedelsiz ve · 
rillr. Oışansı için 6 ku,ruş posta 
pulu gönderilmesi lazımdı. Ekıilt 
aıeye girecekler eksiltme gunu 
olan 18-5·936 pazartesi günü eaat 

1 

16 da Uray Komiayonuna gelsin· 

ler. 

Karacabey Mel'iııos 

Yetiştirme Çiftliği 

Miidürlüğünden 

Çiftlik ihtiyacı için alınacak 
maaa ve1air mobilyanın birinci 
ekıiltmeıinde talih çıkmadığından 
eksiltmenin 18 mart 936 pa:arte· 
ıi aaat 16 ya uzatıldığı ve iıtek· 
lilerin 168 lira muvakkat teminat· 
larile ekıiltme günü lıtanbul Bay· 
tu Müdürlüğünde bulunmaları 
i:ian olunur. 

i"' ............................... , ........ y ... ... 

~)MÜZAYEDE 1 

· Ziraat Yekaletinden ; 
Af'-hammen 

Bedeli 
L. K. 
25 

M3 
17,027 

Kilosu 

1,S 21339 
1,00 20000 
1,5 900 
1,S 2000 

Adedi Cinai 
Çam kereıte 
Meşe kömürü 
MahlUt odun 
Çam kömürü 
Çıra 

5 182 Çam ıepet 
Top kaınat 
Çift düğen 
Boyunduruk 

30 98 
1 50 4 

20 102 
20 35 Tekne 

1 

2 35 Kepfe 
li · . O ·d ıi depolann• •z.ıne namına mü1adereh olup Ankara rmao 1 are _ _ 

~ b\ll~oan yukarda yazılı mamulat ve mahrukat 15-5-936 ~uma g~ıı~ 
lt ıs d 1 • t kt'lerin ıhale gunu 
7 

e açık artırma ıuretile satılacağınc an ıs e 1 ~ • • Mü 

~
ı kS ~en:ıinat akçelerile birlikte Ankara Orman Müdurıyetınde • 
e kil komisyona müracaaUarı ilin olunur. 

~tanbul B 1 d' . d ktubile teklif mektublarını ha-e e ıyesın en . me - d 111(. ' • i zarflarını yukarda yazılı gun e 
~)u '•caabnıed me:a.arlığıoın Nuh :aat 15 şe kadar daimi encü-
lbi •u, Şebıtlik Sara~lar, duvar mene vermelidir. 
l ' Tunuabağı inadiye Selim • . U ıt(u''tlu'·r]ü· 
"'htaşı Biilbüld' S ,~ ' ln)ıısarlar nmnı ı' 
cıııha ' ere, e amsız ve 
,._ lllanıı mevkilerinde bulu-
~ "e fıftınadan yıkılan 2255 ta-

llluht l'f itıl e ı boyda servi ağaçları 
tbak ii ,.... :t~re kapalı zarf'a aırt-

-•ya k Ltııı oaıulnıuftur. Bu ağaç-
ıitı blepsine 12628 lira bedel tah· 

0 •nnıu t 1 ııtı ın- _ f ur. Şartnamesi eva-
' lldurlütündef .. -ıu-r arthr-•l 14 5 goru • 
& d • ·?36 Perşembe günü saat 

• daım· l •kt
1 

1 ı encümende yapı a• 
•lcltr. •teklıler 948 liralık mu· 

at te • 
oıınat makbuz veya 

ğii.ıuleıı : 
İzmir ve Ödemiş ambarlarında 

mevcut olup, Ahırkapı bakım 
evinde teılim şartiyle 13612 kilo 
kalın ıskarta çul pazarlıkla .atı 
lacaktır. f ıtekliler örneklerini 
g~rmek üzere her gün abırkapı 
Bakımevine ve pazarlık için de 
yüıde 15 güvenaıe paralariyle 
birlikle 15·5· 936 cuma günü aa~t 
10 da K•batatda Levazım ve Mu-

bayaat Şubeai MüdürJüğüodeki 

Satış Komisyonuna müracaatlan. 

lıoıtanbul Levazım Amirliği 

Satıııalma Komisyonuıulan : 

Topane Askeri fırınında mev
cud 1130 kilo kmnh ve 1300 kilo 
sönmüş kömür 12 .. Mayiı-936 1ah 

fratelli S PERK O 
Çinili Rıhtım Han 93-97 Galata 

Rıhtımı Telefon : 44792 
Amıterdam • Kompani Royal 

Neerlandez dö Navizaayon a vapör 
Anves, Rotterdam, Amıterdam 

ve Hamburg için yakında hareket: 

UL YSSES vapuru 
ı ı ila 16 Mayis tahmil 

ORESTES vapuru 

25 il! 30 Mayis tahmil 
Nerlande:ı kompanyaaının nehri 

vapurları Umanlar için huıuai ve 
ıeri ıeferler. 

Bütüo limanlar için Neerlandez 
Kumpanyaaı ile anlatilmak ıure· 
tile bütün dünya limanları için 
doğru konşimentolar verilir. 

İTHALAT SERViSi 
Amıterdamdan beklenilen va~ 

purlar: 

ORESTES vapuru 15 Mayisa doğru 
HERMES " 30 " ,, 

Amaterdamdan yakanda hareket: 

HERCULES vap. 20 Mayısa doğru 

günü Hat 16 da Tophanede 5T. 
AL KO. da puarbkla ayrı ayıı 
1atılacaktır. Knıntı ve ılSamü 
kömürün beher kiloıuna bir ku~ 
ruş 25 ıantim fiat tahmin edilmiı
tir. Kırıntınan ıoo teminata 212 
kuruş sönmüş kömürün 244 k _ 
ruıtur. İıtcklilerin belli saat: 
Ko. na gelmeleri. 

8 

Nippon Yusen Kaisha 
JAPON VAPUR KUMPANYASI 
Yokobam_:s, ~obe, Singapur, Co. 
lombo, Suveyış, Port-Said Beyrut 
ve Istanbul limanları araaı~da dot· 
ru ıeferler : 

Pir~, Marailya, Liverpool ve 
Gla1kov. 

(doğru ve aktarmasız) 
UMA vapuru 18 Mayisa doğ'ru 
TOYOKA MARU 18 Hazirana 
DAKAR MARU 18 Temmuza " 

" 

italyao Seyahat KumpanyaSl 
Dünya seyahat tetkilltı 

G8tQrü ıeyahat 
Otellerde oda tutulmaaa 

Deniı yolu biletleri 
Hava yolu ,. 
Demiryolları ,. 
Bogajların ıigortaaı 

ltalyao demir yollarında 
% SO tenzilat 

Galata Rıhtim Üzerinde Çinili 
Rıhtım Hanında 93-97 N. da 

FRATELLI SPERKO 
nezdinde C.l.T. ye mGraeaat 

olunmHı. 

.......... 1 ............................... .. 

Kömür Deposu 
arayanlara müide 

Anadoluhiurı ile Kanbca araıındaki körfezde vaktiyle kCSmür 

depoıu olarak kullanılan büyük kömür depoıu mahalli kiralıktır. En 

biiyük tllepler rıhtımına yanaşabilir. Taliplerin "Açak şS! i uz,, ıazeteı 
idare müdürü Bay Kazıma müracaatları. 

.................. .._. ... ..._.,.,... 

: KARiLERIMIZE p~ -MÔ~; ;i; ıZo~f\;~;: - - - "; 
c Vergi işlerinizin h ll" · · a a ı ıçın mutahassıs bir müşavir a 
C arkadaşımızı dai · l . . 
C ma emır erınıze amada bulundur· ' 
C maktayız. t 
~~~~~~~~ ... ~~~~ , ........................... ._. .... _..._....,.._. .... 

-----------------...-----!----

C. B.ECHSTEİN 
GROTRIAN - STEINWEG 

IBACH 
ME5HUD PiYANO fABQIKAlAOIN AGENTASI 

MLt<EMMEL YENİ .ve KULANILMIŞ 
UCUZ PİYANOl.~R 

AVRUPA PASAJİ,1"'8eyoglu İSTANBUL 
ı:__ v~ 

İkranıiye kuponu 

Bu kuponu getirene 2 kurıun 

kalem verecetiı. 

Adres:Aslan Kırtasiye Ma§'azası 

Billlir Sokak Galata. - 12 Mayis 
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No. 42 MARDI 

A. NOS LI~CTEUHS 
Nous sommes heureux d'annoncer a nos lecteurs 

que nous commencerons prochainement a publier toutes 

les nouvelles lois, decrets loi et traites de commerce aus-

1 sitOt apres leur promulgation. 

e e •• •• eo e· e· •• e· ** * e· e· e• •• •· o· eo e o • • •••••••• 

SOMMAIRE: 
A) Adjudications au Rıbals. 

1 - · Comestıble (Oenree ıllmentıire, Vlınde, Legume, Lııt ete. 

2 - Construction, Repıration, Travaux Publlcs, Cartographle ete. 

3 - Machines, Moteurs, Accessoires et Hulles pour machlne 

4 - Combustible • Charbon - Carburant. 

S - Oivers. 

B) Adjudications iı la Surenchere. 

--
-1-

Comııtlble (Denr6ı allmın· 
talre, Vlande, L6gumı, Lalt 

ıtc, 

Lıit 83,000 klloı. Prix est. 11 
ptrs. le kilo, caut. prov. 715,87 
Ltqs. 
· Lalt caill' 78,000 kilos. Prix cst. 

18 ptrs. le kilo. Caut. prov. 877,50 
Ltqs. 

Adj. sous pli cachete, soit se· 
parement, soit ensemble. Commis
sion d 'Achat de l'Economat d'ls
tambul, a Tophane, jeudi, 28 mai 
936 a 15 h. 30. 

-2-

Conıtructlon-R6par ati on 
Trıvaux Publlcs, Mat6rlıl 
de Conıt. Cırtograpblı ete. 

Coaıtructioa d'ua bltiment de 
T.S.F. d'Aakara. Prix est. 7531,73, 
caut. prov. 564188 Ltqs. Adj. sous 
pli cachete. Commission d'Achat 
du Ministcre de la Defense Na
tionıale. Mardi, 19·5·936 a 11 h. 

Materiel de conatruction et 
autrea, necessaires alıx chantiers. 
Adj. de gre a gre. S'adresser, 
chaque mardi et jeudi, de 11 a 
15 h. a la Commission des Achats 
Maritimes a Izmit, jusqu'a la fın 
du ~iı de mai 936. 

-3-

Machlnıı, Motıun, 
Acceaıolres et Hull11 

pour mıchlnıı. 

Pilcea de rechaare pour mon
tru de contrale. Prix est. 3800, 
caut. prov. 285 Ltqs. Adj. sous pli 
cachete. Admin. Generale de l'Ex. 
ploitation des Chemins de Fer et 
des Ports de l'Etat a Ankara. 
Jeudi, 18-6·936 a 15 h. 30. 

-4-

Combuıtlble · Cbırbonı, 
Cır bur ant. 

Benzine 250 : 484 tonaea. Prix 
est. 139.920, caut. prov. 8246 
Ltqs. Adj. sous pli cachcte. Ca
hier de charge moycnnant 700 ptrs. 
a la Commission d' Achat du Mi· 
nistere des Travaux Publics a An
kara, ou aura lieu l'adj, le 16·5 
936 a ıı h. 

- 5-

Dl vırı 

Dup po11r cıpote dea wıroaı 
de voyageurs, 500 mctı es. Prix 
est. 275, caut. prov. 20,65 Ltqs. 

Toile i chanvre 2.000 mltrea. 
Prix est. 246, caut. prov. 18,45 
Ltqs. Les prix offerts lora de l'a· 
djudication de ces deux groııpes 
de fourniture n'ayant pas ete jure 

convenables, une nouvelle en a ete 
ouverte, separement pour chaque 
marchandise. Premiere Section 
d'Exploitation de l'Adm. Generale 
des Chemins de Fer et des Ports 
de l'Etat a Haydar pacha. Jcudi, 
14·5-936 a. ıo h. 

lUotlitication 
dan!-1 it·~ cahiers de clıarge 

La Commission d'Achat du 
Commandanat General de la Gen· 
darmerie d'Ankara communique 
que la quantite de quatre typcs de 

toile a chanvre pour am . 
dont l'adjudication sous pli 
chcte aura lieu samedi, 16-
i 15 h . a ete modifiee: mi 

,Q 

ADEMi IKTII>ARJ\1 

HOR MOBii 
Tafaillt: Galata P. K. 1 

1 DENiZ POSTALARI 1 

Galata, Merkez Rıhtım Han, Tel. 44870°7-8-9 

Hareket edecek vapurlar : 

A S S 1 R 1 A - Çartamba 13·5 saat 17 de : 

Burıaz, Varaa, KoataaH, Sallaa, Galaz, lbraU. 

M ER AN O - Pertmbe 14·S ıaat 17 de: 

Pire, (Patraı) Napoli, Marallya •• Ceaon1a. 

C A L D E A - Pertembe 14·S saat 17 de : 

Kanlı, Sel&Dlk, Volo, Pire, Patru, 

Aakc.na, Veaedlk n Trieateye. 

C E L l O - Cuma 15·5 ıaat 9 da Galata Rıhtumadaa 

Pire, Brindizi, Veaedik •e Trieıteye. 

Beklenen vapurlar : 

C E L 1 O - Salı 12·5, saat 17 de : 

Trleate, V eaedlk, Briadfzl .e Pireden. 

A S S l R 1 A - Çartamba 13·5 saat 10 da : 

Trieıte, Pire, Sellnlk n Kualaclaa. 

M E R A N O - Perıembe 14-S aaat 7 de: 

Batum, Köıteace, ' arna ve Burııazdaa. 

lmt11az sahibi n Yazı itleri DirektlSrl : lamail Girit 

liuıldatı 1er : E. Dakla, Galata, Perçemli Sokak, No J 


