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Erzak, Zahire, Et ve Sebze. 
inşaat • Tamirat • Nafıa 1 şleri-malzunıı-Harita. 
Makineler, motörler, sair teferruatı ve yağları. 
Mahrukat. 
Elektrik tesisatı ve Malzemesi 
Matbaa işleri • Kırtasiye-Yazıhane levazımı. 
Nakliyat. 
Müteferı ik. 

PiYASA HABERLERi 
rı Veni k1iring anla~ıııalari 

J( $ 

~ti11g anla,mHile Macariıtana 
ı-:. 32.000 kilo pamuklu knn

bittiğinden 30.00() kiloluk 
ilet kontenjan verilmeıi Ve-
t, lıeyetince kararlaştmlmif-

:~lovakya ile yapilan kli
'-'Gaakereleri de bltmi,tir. 

-. .,._•re heyeti bir proje hazır
. ~ lktiıat Vekaletine vermit · 

1 '~&19t mGbim t.dllitla pro· 

·~· etmittir. Anlatmanın 15 
~dit kadar lmıa edilmeıi, akai 

de e•ld anlatmanın 10 güa 
te11ldidi muhtemeldir. 

l\anıbiyo ıııüsaadesi 
llGt 
'-ıa h ençiimenince bütçe ka-

' "- i lbe edilen bir maddeye 
-, ı:'11ıtelif ihtiyaçları karşıh

Qabiyo miktarını glSıteren 
tet•el yapılacak, bu cetvel 

t ~ heyetince taıdik edilecek 
ı-,~llt Qabiyo milaaadesi yalnız 
~.t heyeti tarafından verile-

\'eni yapılar 
~lec11 
letd J'•ıaln yaptıtı devamlı tef· 

otı,t \"teni yapılarda yapı ve 
'elde . •ıauıaunun on dördüucü 
>'et lillde taarib edilen şartlera 
i)', ;.:u11aediti görillmiittür. Be· 

'tdıt' b 11 bGtiin tubelerine ıöu
'tııl ; lr tamimde bundan ıour11 

ta.,. •pı yerlerinde buıuıi bir 
' f,11:11~PIGın pliaı, rub1atname 

lb,
11 

e1aplarin bir ıuretiain 
'lll Ilı bildiraılttir. Böyle yap 

L. llrdaıa 
oqıt para cezaıı ahna-• 

Nafıa vekaleti Mr tedkik 
heyetj gönderiyor 

ia:anbulda bir yol inşaatı yol
ıuzlutu oldufunu bahmeden aetri
yat Gserine Nafıa Yekileti vaziye· 
ti mahallinde tedkik etmete ka· 
rar vermiştir. 

Nafıa bıf müfettişi Şefik iie 
yollar reiıi muavini . Emin ve hu
kuk mütuiri Namıktan mürekkep 
bir heyet Hçilmittir. Heyet yakın
da İıtanbula giderek tedkikata 
baılayacaktır . 

~liireftede petrol buluIHlıı 
Haber verilditine göre Mirefte· 

de yapılmakta olan petrol erattır
maları müıbet bir yola girmittir . 
Petrol arama grupu ıondaj yapar · 
ken Burgu kule1inin tepnine gaz· 
h çamurlar fırlamaya batlamışt1r. 

Burgu kule1i 27 metredir. 120 
metre derinlikte petrol oldutu an
latılmaktadır. Amerikah miihen· 
diıler tetkikL r yapmaktad1rlar, 

lzmit'te kı1ğıt faht•ika~1 

siparişler alıyor 

Katıt fabrika11 itlemiye bati•· 
ıı ıt bulunmaktadır. Fabrikaya ıi· 
pari,ler verilmekt,dir. Bu arada 
lnbiaarlar umum m6dürlüğü de 
otuz bin ton karton ıiparit etmiş
tir. Fabrika gazete kitıdı buhra· 
uıaın önilne ıeçmek içi• piyaaaya 
yakında bu cinı kitıtlardan çıka· 
racakhr. 
Fabrikanın açıhş resmi, aelülo'Z 

fabrlka11nıa temelleri atıhrken ya
pılacak ve bu vesile ile iki iş bir 
giinde n bir arada çıkmı' ola

caktır. 

1 lam zeytin yağı 
M1.1vakkat kabul 11uretile ıthal 

edilmesine müsaade edilen ham 
zeytinyağının iç piyasaya zarar 
verdiği hakkında bazı şayialu Ü· 

zerine Türkofiı merkezi alakadar 
şubelere bir tamım göndermiıtir. 
Bu tamime göre mernlekett: bam 
zeıytinya ğı ithal etmek, hiç bir 
ıuretl~ iç piyıı1aya zarar verme· 
mektedir Bu itbaı, mabıuliln az 
bulunduğu yıllarda yapalacak ve 
TGrkiyeden zeytioyağı almak ar
zuıunu göıteren memleketlerin 
ihtiyeçları Karşılanacakbr. 

Gene bu tamimde bildirildiğine 
göre, ithal edil~n ham zeytinyatı 
tayın edılan müddet zarfında 

mamQI oluak ihraç edilmediği 

takdirde bu itte tek1lıül göıteren -
ler cezalandmlaca lardir. 

Yağ· fiatlN·i nmızluyor 
PiyaHda et ve bahk fiyatlan· 

nıa ucuzluğu yağ fiyat1arına çok 
tesir etmiştir. Trabzon yağlarının 

toptan kiloıu 70 kuruşa kadar 1a

blmalıtadır. Halbuki Trabzon yat· 
lan bir ay evvel top\an 110 ku· 
ru'a kadar ubhyorclu. Henuz pi
vuaya bu ıene mahıulü olan yağ
lar gelmemiştir. Şimdiden fiyat 
70 kuruş olur1a, bir ay ıonra 

yat fiyahnm daha ziyade ucuıla· 
yacatı anlatılmaktadır. Bir yağ 
taciri11in ıöylediğine göre, bu se· 
n~ toptan piya1ada Trabzon yatı 
50 kuruıa kadar Hblabilecektir. 

Bu ıuretle, bu aene en ucuz yat1n 

1ablcbtı bir sene olacakbr. 

izmir panayırı 
lzmir panayır1na işfü•ak edecek 

l.tanbul tacirleri, ıe>n b.zırlıkla· 
nnı yapmata başlamıtlard11. Ken· 
dilerinin her hu•ulta kolayhlc ırar
meleri için lizım gelen bGtiia ted· 
birler alınmış bulunmaktadır. 1.
taabul ticaret oclHı, tebrimlzden 
iştirak edecek fırmaları tesblt et
meğe batlamiştır. Bu firmAlar ve
kilete bildirilecektir. 
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•• a)MUNAKASA • • 
1 - Erzak, Zahire, Et ve Sebze ; 

1 stan lrnl Vakıflar Direktfü·liiğt'mden 
Ctnıi Miktarı ilk teminat Tahmin edilen Ek•iltmenin 

Kilo Lira bedeli gilntl 
40000 330 4300 29-S-936 cuma 

günG saat 15 te 

Süt 

Gureba ha1taneaioin 936 ıenesi mayiı ıonuaa k•dar ihtiyacı olan 
yukarıda cinı ve miktarı yazdı ıüt a9ık ekıiltmiye konmuştur. lbaleai 
yukarıda yuılı gün ve 1aatte lıtanbul Vakıfl., Başmüdiirlüğünde 
toplanan komiıyonda yapılacaktır. Şartnameai bergOn Levazım kale
minde görülebilir. lıteklllerin ihale ıaatine kadar teminatlarile birlik
te ıelmeleri. 

istauhul Komutanlığı Ra
tınalma Koınhıyomından : 

pazarteei gunu 
saat 14,30 da açık ekıiltme ile a
hoacaktır. Muhammen tutarl~rı 
tavuğun 1500 ve piliçin 250 lira· 
dır. İlk teminatlari tavuk için 113 
piliç için 19 liradır. Şartnamesi 
her gü11 öğleden e vel komiıyo· 
numuzda ırörülebilir. lıteklilerin 

' Gümüşıuyu hastanesinin ıenelik 
ihtiyacı için 1000 ad~t piliç ile 
3000 adet tavuğun ihale günü 
talibi çıkmadıtnııdan eksiltme 
müddeti on gün müddetle uzatı
larak 18.5-936 

ilk teminat makbuz veya mek. 
tuplariyle beraber ihale günii nk· 
ti muayyeninde Fındıklıdaki ko
mutanlık ıahnalma komisyonuna 
gelmeleri. 

Karacabey Merinos Yetiş
tirme Çi f'liği illfüliirlü

ğfüıd en : 
Karacabey Hara11nda mütetek

kil Merinoı Yetittirme Çifliği 
hayvanların yem ihtiyacı olan üç 
yüz bin kilo yulaf kapalı zarf 
uıulile ·Hhn alınacaktır. Ekıiltme 
yeri Hara Merkezidir. Ekııltme 
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günü 27 mayiı 936 Ç•rtamba gü
nü ıaat on birdir. Muvakkat te• 
minat olarak bin üç yüz yetmiş 
beş lira alıoacakhr. Muhammen 
kıymet olarak beher kiloıuna illtı 
buçuk kurut kıymet takdir edil· 
mi,tir. İstekliler şartaameaini pa· 
ranı olarak Çiflik Müdürlüğünden 
a~bllirler . Talihlerin eluiltme gü
nu teıninat ve veaaik\erile birlikte 
Huada bulunmaları ilin olunur. 

lik i ht!yacı olan 25,000 kilo yo· 
ğurt ihale günü talibi çıkmadığın· 
dan ekıiltme müddeti on gün u· 
zatılarak 18-5-936 pazarteai günü 

aaat 15,JO te açık ekıiltme ile alı· 

nacaktır . Muhammen tutarı 3250 

!iradır. İlk teminatı 244 liradır. 

lıteklileritJ ilk temİdftt makbuz 
veya mektublariyle beraber belli 
gün. ve vakti muayyeninde f ındı· 
khdaki komutanlık satıaalnıa 
komisyonuna gelmeleri. 

tartnameıi de 930 kuruta verile

cektir. 

lira olan yetmiş bin kilo motrİ ~ 
5 haziran 936 cama güaü aa•t ~ S 
de kapah zarf usulile Vilayet 

İstanbul komutanlığı Satı-
na\ nut Konıi~youunılau 
Gümütauyu haataoeıinin aene-

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

Ankara Valiliğinden 

Ankara Çabuk barajl a11fal yolu· 
nun 6 ~ 700 - 8 + 910 ur.ıcu 

kilometrelerinde yapılacak iıtinat 

duvarı, iki metrelik beton arme 
tabyeli menfez; ile dunr ve m ~n
fez civarında yapılacak imlalar 
27 mayia 936 çartatnba gunu 
Hat 15 de Ankara vilayet nafıa 
mGdilrlütü :odaıında toplanacak 
eksiltme komiıyoaunda ihalesi 
yapılmak üzere kapalı zarf usu· 
lile ekıiltmeye konulmuttur. Ke· 
tif bedeli 11570 lira 64 kuruştan 

ibarettir. 

, veaikalarile birlikte ihale günü 
aaat 14 de kadar ekıiltme komis
yonu reiıliğine tevdi etmeleri 

lazımdır . 

Muvakkat teminat 868 liradır. 
İstekliler mukavele projeaile ek
siltme tartnameai, bııauıi ve fenni 
fartname ile huliıa keşif cehe• 
lini Ankara vilayeti nafıa müdür· 
lüğüade görebilirler. 

latek\ilerin teklif mektublarını ; 
muvakkat teminat mektubu veya 
makbuzu ile ticaret odaaı veıika· 
sı ve bu it içln naha müdürlü
ğüuden alacakları fenni ehliyet 

Eti Bankdan 

ı- Ergani civaraoda Guleman 
krom madeninde yaphrılacak 9 
adet bina ile bunlara ait kanali
zaıyon ve toprak tevziyeıi kapalı 
zarfla milr.akaaaya konulmu,tur. 

2- Münakasa 30.5.936 tarihine 
iıabet eden cumarteıi güoi aaat 
11 de Ergani madende Eti Bank 
Guleman büroıu direktörlüğünde 

yapılacaktır. 

3- Münakasaya iştirak etmek 
için aıgari 35 bin lirahk bir yapı
itini hüınil suretle bitirmiş olmak 
lazımdır. 

4- Münakaaa . evrakile proje
ler (10) Hra mukabilinde Aakara
da Eti Bank Genel Direktörlüğün· 
de ıekreterlikten ve Errani ma· 
dende büro direktörlüğünden 

alınabilir 
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3 - Makineler, motörler sair teferruatı ve yağları ; 

f!'4taıılrnl l.eva.zım Amirliği 

Hatmalmn Komisyoınuıdaıı : 
Kul~li Aıkeri liıeai için montajı 

da dahil olmak üıere müteahhit 
nam ve heaabıoa bir adet bula,ık 
yıkama makinesi 15 haziran 936 
paıartesi günü saat 15 de T opha
nede aatınalma komiıyonunda a 
çık ekailtme ile alınacaktır. Tah· 
min bedeli 3000 liradır . İlk temi · 
nah :l25 liradır. Şartnamesi komi· 
ıyonda görillebiHr. isteklilerin ka-

4 - - Mahrukat : 

H~niz Levazım Satınalma 
Komi~yonnndan 

M. M. V. Dentz Merku Saho
alma Komiıyonundan : 

Tahmin 
Cinıi Tonu bedeli Teminab 

Uta 
Kömü; 10000 134.000 7950 

" 
1sooo 186.000 · 105so 

nuni veaikalarile belli aaate ko· 
miıyona gelmeleri. 

Rayımlır Betediym~inden 

Bayındır Belediyeıioin bir ae· 
nelik mazot ve makine yağı ihti· 
yacının temini kapalı zarf uıulile 

9 ·5 936 dan 30·5-936 ya kadar 
yirmı gun müddetle ekıiltmeye 

çıkarılmıştır. ihale 30·5·936 cu
marteai günü saat 11 dediı . lıtek
lilerin şartnamelerı Bayındır Be
lediyesinden aramaları . 

kat teminatlara yıızıh maden kö · 
mürlerinden 10 000 to'.1 kömürün 
kapalı zarfla münakauaı 1 hazi
ran 936 tarihine muaadif pazar· 
teıi günü ve 15.000 tonunda ka
palı zarfla münaka1111 2 haziran 
936 ıah günü ıaat 14 te Ankara· 

da Milli Müdaf ı1a binaaındaki Ko
misyonumuzda yapılacaktır. 

2. 10.000 ton kömürün şart· 

3.- Münakaıaaına iştirak ede-
ceklerin zarflarını birinci madde
de yazılı günlerde a:ıami ıaat 13 
e kadar Komisyona temiaatlarile 
birlikte vermeleri lizımdıı . 

cümeni aalonundu kati ibaletl ~ ( 
pılmak üzere ekıiltmeye kondl ede,

1 

4.- Şartnamelerin Ankarada 
M. M. V. binasında Deniz Merkez 
Satınalma Komiıyoııundan ve lı· 

tanbulda Kaaımpaşada Deniz Le· 
vazım Satınalma Komiıyonundan 
aldırılmaıı 

A. fyou ilba~· lığın<lan 

1 - Muhammen bedeli yedi bin 

tur. 

2. - Eksiltmeye girmek itti~ 
ler 525 lira muvakkat te0'1 

nrecekler ve teklif mektupl• 

yukarıda yazılı gün ve aaate 
dar Viliyet iocümea Reiılit 
vermiş olacakdır. 

3.- Bu ite ait tartname 
yet Elektrik Müe11eıeai Dire 
lüğünden bedelsiz olarak ve 

5 --- Elektrik Tesisatı ve malzemesi : 

İ~tanhul Levazinı Amirliği 
Satınalma Komisyonundan 

,\ ıkui müze için 500 metre 
izole kablo tel vesaire olmak il· 
zere 34 liralık elektrik malzeme• 

16 da Tophanede Sabaalma 
miıyonunda pazarlıkla alın• 

tır. lhele 1fÜ1lÜ tealirn şartiyle 

:ıacak olan işbu malzeme 

isteklilerin beni ıaa.tte Koıo' 
ıi 15 mayiı 936 cuma günü ıaat na gelmeleri. 

6 - Matbaa işleri - Kırtasiye - Yazihane Levazımı: 

İnhi~arlar Umum Mfülürlü
gümlen; 

2,500 tabaka 70X 100 eb'adında 
Ulkı kağıd 

25.000 tabaka 70X 100 eb'adında 
F antazi kağıd 

Şartname ve nümuneleri muci-

ı 

hince yukarıda mıktar ve e1' 
yazıh kağıtlar paurhkta aatıo 
hnacakhr. Vermek iıtiyeol 
29-5 936 Cuma günü aaat 14 
yüzde 7 ,S güvenme par al• 
birlikte Kabataşda Levazu., 
mübayaat Şubesindeki Alım 
misyonuna müracaatlan. 

o • • • • •• •• • • •• •• • • • •• 0 0 • •••••••• 
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7 - Nakliyat : 

İ<·el Yilayeti Nafia 
' . 

lUüllürHiğii.nden : 

1 - Devit t Demir Y oHarı he
aa1'ına Menin Limanın" hariçten 
gelı cek (20) bir ton demir yolları 
demir inşaat malzeme.inin şö· 
mendüfer i11keleıinden mavnalar· 
dan çıkarılarak vagonlara tahmil 
ve icabında vagonlardan iıkelede 
ki depolara iıtif ve tekral' vagon· 
lara tahmil etmek üzere üç ameH· 
yeyi yapmak için (17200) liralık 
muhammen bedelli tahliye iti .7·5· 
936 tarihinden itibaren kapalı 
zarf uıulü ıle eksiltmeye konul-

ı muştur. 

2 - E"ıiltme 25-5-936 tarihine 
tesadüf eden Pazarteıi günü saat 
15 de İçd vilayeti Nafıa Müdür
lüğünde teatekkll eden komiıy · 

8 - Müteferrik : 

İstanbul levazım müclürlüğii 
f-latınalma komi~yonuuclan : 

iki No. lu dikim evi için : 
100 Liralık mahruti çadtr etekleri 

için kanaveçe 
100 ,, Çadır etek ipi 
100 ,, ., ,, için kalın urgan 

on kuzurunda yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat asilı 

1290 liradar • 
iateklilerin bu mikılar ted 

muvakkateyl msl ıandıtJ' 
makbuz mukabilinde yatardl 
veya muteber banka mektO 
ibraz etmeleri mecburidir. 

4 - latekliler teklif mek 
rını ekı iltmedea bir ıaat ' 
ihale "komisyonuna tevdi et 
lazımdır. Mektupların poatad~1 
cikmit olması ıekli kabul ed 
yecektir. 

5 - lıtekliler 936 yılı 
oda11 veıika11nı ekailtme ı•• 
komiıyona tevdi etmeleri 

6 
anlamak istiyenlerin Nafıa ~Ji' 
lüğüne müracaat etmeleri 1 

lunur. 

50 ,, Ç"'dır etekleri 
çelik t 

50 .. adır etekleri içİO ,, y 

düğme l 
100 ,, Alaminyom kapıo 

1 
150 ,, Galvanizli tel kaıac:• 

50 ,. Galvanizli tel k•0 el 

01ttra 

1> 
() ı.- Vukarada tonlari\e en çok 

nıubammen bedelleri ve muvak· nameıi 670 kuru'a 15,000 tonun 
100 ,. ,, kazığı ipi 
100 ,, Şerjt kolan 

100 ,, Parlak demir halk: 
15 Mayıs 936 cuma gii., 1 

15 de Tophanede SatıoaloJ 
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Qıi.,, 
N~ ,,onunda pazarlıkla alınacaktır. 
k lıtrıurıeleri gibi ihale ırünü teslim 

111 
l'tile ahnacak olan itbu çadır 

1 
ıtlıen:ıeıi İJin ilteklilerin bem 

t•tte komiıyona gelmeleri. 

~tanımı levazım müdürlüfrtl 
~ ...., 
atınalnıa komisyonundan ; 

lı· fiti numaralı dıkim evi için 10 
~-_adet perçin çi•iıi 300 bin adet 

Çuk perçin pulu 130 bin adet 
~- puçin pulu 80 bin adet bü-
1 k perçin pulu 70 bin adet 1,5 
llltiın .:Ulıiz toka, 150 bin adet 
~•deni dütme 8600 adet küçiik 
>~ııa yuvarlak halka 15 Mayıı 936 
Ctı~a günü 1&at 15,30 da Topha
bede 1ahaalma komisyonunda pa
ttrlılda ahaacaktlr. Nümun:?leri 
tİ\ıi ihale gÜilÜ tealim şartile alıı-

t
llacak olan işbu melzeme için iı
tlcl'l . 

t enn belli 1aatte komiıyona 
t"lnıeleri. 

lRta.nbul levazmı aıuirlig"i 
'iat 1nalma komisyoııull{laıı : 
\i~llQ numaralı Dikimevi için 600 
cıt'lılr: çtıdır ipliği 15 may11 936 
~, günü saat 15 te Tophanede 

' 

------·-
Satıaalma Komiıyonunda paıı:ar
lıkla alınacaktır. İhale günü tcılim 
fartile alınacak olan çadır ipi için 
iıteklilerin belli saatte Komiıyona 
gelmeleri. 

istaııbnl levaznn amirliği 

!'!Utınalına komhıyoııunclaıı : 
iki num•ralı Dikimevi için 4000 

liralık çadırbezi 15 mayıı 936 cu· 
ma günü 1eat 14,30 da Tophanede 
Satınalma Komisyonunda pazarlık· 
la alınacaktır. Nümuneaiae göre 
ihale günü teslim şartile alınacak 
olan çadır bezi için iateklilr-rin 
belli saatte Komisyona gelmeleri· 

İstanbul levaz ını amirliği 

satı nalına komisyonundan ; 

İki numaralı dikim evi için 3608 
liralık haki astarlık bez 14 Mayıı 
936 per•embe günü saat 14,30 da 
Tophanede sahnalm.ı komiıyonun
daı pazarlıkla alını.cakhr. ihale gü
nü teılim fartile alınacak olan iş-
bu haki aı~arhk bE>z için isteklile
rin belli saatte komisyona ııelme
leri. -

Istanbul Belediyesi ilanları 
= 

~' '8ir kiloıuna 15 kuıut bedel tahmin olunan Üsküdar tapu dairesinin 
t,~1•11ıdaki binada bulunan 7500 kilo kurşun aatalmak üzere açık ar· 
tıt 1 Ya konulmufdur Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. Ar· 
"e ~•ya girmek iıteyenler 85 kuruşluk muvakkat teminat makbuz 
dıır~, n:ıektubile beraber 28 Mayiı 936 perşembe rünü uat 15 de 

1 encümende bulunmalıdır. 

:----------------------·-----.... f ratellı" s p E R K o Amıterdamdan yakında hareket: 
HERCULES vap. 20 Mayısa doğru 

c;~-~ a-.h-hm-Hau 93.91 Gaıat• Nippon Yusen Kaisha 
Attı ~bturıı Telefon : 44792 

~tetı •terdam • Kompani Royal 
A.Q\' •ndez d8 Navizasyon a vapör 

\te ~ eı, Rotterdam, Amıterdall'.A : 
lJ •nıburg için yakında hareket 

L YSSES vapuru 
11 ili 16 Mavis tahmil 

Gf{ . 
E.STE.s vapuru 
25 ·ı~ ~eri 1 a 30 Mayis tahmil 

"'l>\trl andrz kompaoyasıam aehri 
•trj ıefrı 1 ıaıanlar içiıı huausi ve 

Q:ı .. er er. 
1( <1lu11 l' 
• llı.ıParı ım~nlar için Neerlandez 
tıı~ b- Yaaı >le anlaşilmak sure-
ci \llün d" ı· ı · · 0 2ru k . uny..ı ıman arı ıçın 

t 
onşunentolar verilir. 

THALAT SERVİSi 
"' An:ıaterd d t<lltfar • aırı an beklenilen va-

~t{f.STı;-s 
E.f{MES vapuru 15 Mayisa doğru 

" 30 " ,, 

JAPON VAPUR KUMPANYASI 
Yokobama, Kobe, Singapur, Co· 
lombo, Süveyiş, Port-Said Beyrut 
ve latanbul limanları ara111~da doğ
ru seferler : 

Pir~, Marailya, Liverpool ve 
Glaskov. 

(doğru ve aktarmaMz) 

UMA vapuru 18 Mayisa doğru 
TOYOKA MARU 18 Hazirana 
DAKAR MARU 18 Temmuza :: 

~:ı. ............. . 

AUEl\Iİ İK'l'İDARAT 

HORMOBIH 
İHTiYAR' IGI YOK EDER 

Tafıilat: Galata P. K. 1255 

1 DENiZ POSTALARI f 

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

Hareket edecek vapurlar : 

M E R A N O - Pertmbe 14·5 saat 17 de: 

Pire, (Patra•) Napoli, Marsilya ve Cenovaya. 

C A L D E A - Perşembe 14-5 saat 17 de : 

Kavala, Se1inik, Volo, Pire, Patra1, Santido, Briııdiz 

Ankona, Venedlk ve Trielteye. 

C E L i O - Cuma 15·5 saat 9 da Galata Rıbtlmından 

Pire, Brindizi, Venedik ve Trieateye. 

A L B A N O - Pertembe 21-5 saat 17 de : 
Burgaz, Varaa, Köıtence, Novoroııisk, Batum, Trabzon, 
Samsun, Varna ve Burgaza. 

Q U l R l N A L E - Cuma 22·5 saat 9 d" Galata Rıhtımından : 
Pire, Brindizi, Veaedik ve Trieıteye. 

1 S E O - Cumartesi 23·5 saat 17 de: 
Selinik, Midilli, İzmir, Pire, Patras, Briadizi, Venedik ve 
Triesteye. 

AV EN T 1 N O - Cumarteıi 23-5 uat 17 de: 
Burgu, Varna, Kösteoce. Sulina, Galat:ı, Bralla, Sulina, 
Batum, Köstence, Varna ve Burgaza. 

F E N 1 C 1 A - Çarşamba 27-5 ıaat 17 de : 
Burgaa, Varna, Köıtence, Sulina, Galaz ve Brailaya. 

C A M P 1 D O G L 1 O - Perşembe 28,S saat 17 de: 
Pire, (Patras), Napoli. Marıilya ve Genovaya. 

A S S 1 R 1 A - Perşembe 28-5 uat 17 de: 
Kavala, Selanik, Volo, Pire, Patras, Saoti ·do, Bri11di:.ı 
Ankona, Venedik ve Triesteye 

C E L f O - Cuma 29-5 saat 9 da Galata Rıhbmından : 
Pire, Brindizi, Venedik ve Triesteye. 

Beklenen vapurlar : 

M E R A N O - Per4embe 14-5 1aat 7 de: 
Batum, Köstenc.e, V arna ve Burgazdaa. 

C A L D E A - Perşembe 14·5 saat 7 de : 
Tuna, Köılence, Varna, ve Bu.rgazdan. 

Q U i R İ N A L E - Sah 19·5 ıaat 7 de : 
Trieste, Veoedik, Briodizi ve Pireden. 

A L B A N O - Perşembe 21-5 aaat 10 da : 
Trieste, Venedik, Briodiıi, Pire, lzmir v~ Seliııikte n. 

A V E N T 1 N O - Cumartesi 23-5 1aat 10 da: 
Cenova, Napoli, Pire ve Rodosdan. 

l S E O - Cumarte~i 23·5 aaat 7 de : 
Batum. Trabzon, Samıun, Varna ve Burgazchn. 

C EL 1 O - Salı 26-5 aaat 17 de : 
Trieste, Venedik, Brindizi ve Piredeıı. 

F E N i C İ .A - Çartamba 27·5 1aat 10 da: 
:rrıeıte, Venedik, Brindizi, Sellnik ve Kava\.ıdarı 

C A M P 1 D O G L İ O - Perşembe 28·5 11aal 7 de : 
Tuna, Köıtence, Val'na ve Bur~azdao . 

A S S f R i A - Perşembe 28·5 1aat 17 de: 
Tuna, Köıteoce, Varna ve Burgazdad. 

• İkramiye kuponu 

Bugün bu kuponu getirene 2 

kurşun kalem vereceğiz. 

~dres: Aslan Kırtasiye Mağazası 

Billur Sokak Galata.- 14 Mdyis 

1 

--
İmtiyaz ıahibi ve Yazı i,leri 

Direk törü : lımail Girit. 

Basıldığı yer : E. 01küı, Galata 
Perçemli Sokak, No. 3, 



• • ABONNEMl::NTS: 
Yille et Province 

3 MOIS Ptn 450 MUNAKASA 
6 

" 
AN 

" 860 

1500 GAZETESi 

1 
Le No. 7 ,5 Ptrs. JOlJRNf\L QlJOTIDIEN DES f\DJlJDICf\TIONS 

----·--Pour la Publicit~ s'a-

1 dresser a I' Administratlon NE PARAIT PAS LES DIMANCHES 

JEUDI 

ı
~~~; 

A) Adjudications au Rabais. 
~ 1 - · Comestible (Denree alimentaire, Viande, Legume, Lait . efe. 
( 2 - Consfruction, Reparation, Travaux Publics, Cartographıe ete. 
( 3 - Machines, Moteurs, Accessoires et Huiles pour machine 

4 - Combustible • Charbon - Carburant. 
( 5 - lnstallations et Materiel Electrıques. 
? 6 - T rav•ux d'lmprimerie • Reliure - Fourniture~ de Bureau. 

1 - Divers. 

B} Adjudications a la Surenchere. 

....... ._ ................. ~ .................................. ~.'tml'' ~ ............ ~ .. ') ... .. 

-1-

Comaat•ble (Denr6e aliman· 
talre, Vlande, L6gume, Lalt 

ete, 

Lait 40.000 kilo•, pour l'hôpital 
"Gureba". Prix est. 4400, caut. 
prov. 330 Ltqs. Commission d' A
chat de la Direction Principale 
des Vakoufs d'lstanbul. Vendredi, 
29-5-936 a 15 h. 

1.000 po11leta, prix est. 250 
Ltqs. 

3.000 poulea, prix cst. 1500 
Ltqs. (Pour l'hôpital de Gumuche 
Souyou). Caut. prov. respective
ment 19 et 113 Ltqs. L'adj. a ete 
prolongeE: faute de soumissionnaire. 
Comm. d' A.chat du Commandanat 
d'lstanbul, a Findikli, lundi, 18·5 
936 a 14 h. 

Lait caille 25,000 kiloı. pour 
l'hôpital de Gumuche Souyou. Prix 
est. 3250, caut. prov. 244 Ltqs. 
L'adj. a ete prolongee de dix jours, 
faule de soumissionnaire. Comm. 
d'Achat du Commandanat d'Istan
bul a Findikli, lundi, 18·5·936 a 
15 h. 30. 

Avoine 300.000 kHoı. Prix est. 

ment de terrains y afferents. Adj. 
sous pli cachete. Lcs soumission· 
naires doivent prouver qu'ils ont 
acheve dans des conditions satis
faisantes, une construction de 
35.000 Ltqs. au minimum. Cahier 
de charge moyennant 10 Ltqs. au 
Secretariat de la Direction Gene
rale de l'F.ti Bank a Ankara. Di
rection du Bureau de Guleman de 
!'Eti Bank des mines d'Ergani . Sa
medi, 30-5-936 a 11 h. 

Oiven travaux a executer sur 
la chanssee · asphaltee d'Ankara· 
Tchoubouk Barrage. Prix est. 
11.570,64, caut. prov. 868 Ltqs. 
Adj. sous pli cachete (Consulter 
la parlie turque). Comm. d'Adj. 
de la Direction des Travaux Pu
blics d'Ankara. Mcrcredi, 27 mai 
936 a 15 h. 

- 3-

Machlnas, Moteurs, 
Accessotras et HulJas 

pour macblnes. 

Mazoat et Huile pour macbine 
pour les besoins annuels de la 
Municipalite de Bay'ndir. Adj. 
sous pli cachete du 9·5-936 au 
30-5·936, samedi, a 11 h. Deman
dcr les cahiets de charge de la 
Municipalıte de Bayindir. 

7.000, caut. prov. 525 Ltqs. Adj. 
sous pli cachete Cahier de charge 
gratuitement a Direction de l'Eta
blissement de l'Electricite du Vi
layet d'Afyon. Vendredi, 5 juin 
936 a ıs h. 

Houille 10,000 tonnea. Prix ma
ximum : 134.000, caut. prov. 7950 
Ltqs. 

Houille 15.000 tonnea . Prix ma
ximum : 186 000, caut. prov. 10.550 
Ltqs Adj. sous pli cachete pour 
la premiere livraison le lundi, 1 er 
juin 936 a 14 h. et pour la se· 
conde le mardi, 2 juin 936 a 14 h. 
a la Commission des Achats Ma
ritimes, siegeant au Ministere de 
la Defense Nationale a Ankara. 
Les cahiers de charges coiitent, 
respectivement 670 e\ 930 Ptrs. 

-5-
------------

lnstallatlon et mat6rlel 
Elsctrlques 

Cible isol~ 500 metres et autre 
materiel d'eiectricite pour le Musee 
Mılitaire. Prix est. Ltqs. 34. Comm. 
d'achat de l'Economat d'Istanbul 
a Tophane. Vendredi, 15 mai 936 
a 16 h. 

-6-

Travaux d'lmprimerle 
Rellure - Papeterle 

Fournlture da Buraau 

Papier de luxe, dimens. 70X100 
feuilles 2.500. 

Papier de fantaiıie, dimension 
70 -x. 100, f euilles 25.000. 

Adj. de gre a gre. Caut. 7,5•/o. 
Commission d'Achat de la Direc
tion Oenerale des Moııopoles a 
Kabatache. Vendredi. 29·5 ·936 a 
14 heures. 

7\D~ll~ll5T l<l..\TION ~AB 
''POLIGLOT,, 

Bureaux de traduc:tlort 

Rue Billur N. 17. Galata 
s 

Telephone : 43097 il 
Adresse Telegraphlque: 

j! lstanbul-NÜNA I< ASA 

Aııneaux petiteı, ıemi·circd 
laireı 8.600 pieces. Adj. de gre 
gre. Comm. d'Achat de l'EcoııC 
mat d'lstanbul a Tophane. Ve~ 
dredi, 15 mai 936 a 15 h. 30. --

Toile a cbanvre pour pan• d 
tenteı coniquea. Prix est. tll ed 
Ltqs. ot 

Cordeı pour panı de tente. pıl' 
cst. Ltq~. 100 " 

Groıae corde pour panı 
tente. Prix est. Ltqs 100. 

Cordage pour pilier de 

Prix est Ltqs. 100. 
Rubaa coJlaat. Prix est. 

100. 
1 ole eu acier pour pana i 

tente. Prix est. Ltqs. 50. ) 
Bouton• en bola pour panı t 

1 
tente. Pı ix est. Ltqs. 50. 

Capaule en aluminium. P1 \ 

est. Ltqs. 100 \ 
C!!'ochet mile en fil galvaaifİ ~ 

Prix est. Ltqs 150. 
Crochet femeJle en fH ralfl , 

niıe. Prix est. Ltqs. SO. 
Ann~aux en fer poli, prix eS 

Ltqs, 100. 
Adj. sous pli cach"te. Corıı 

d'Achat de l'E.conomat d'Jstanb 
a Tophane. Vcndredi, 15 mai 9 
a 15. h. 

Bache. Prix est. 4.000 Lt4 
Adj. de gre a gre. Comm. 
l'Economat d'lstanbul a Topha,; \t 
Vendredi, 15 mai 936 a 14 h. j 

Fil pour bache, prix est fi ' 
Ltqs. Adj. de gre a gre. Coıtl t 

d'Achat de l'Economat d'lstanlt 
a Tophane Vendredi, 15 mai 9· 
a 15 h . 

Toile kaki pour doublı.İre. P 
est. 3608 Ltqs. Adj . de gre a ~ 
Comm. d'Achat de l'Econo j 

d'lstanbul a Tophane, jeudi. 
Ptrs. 6,50 le kilo, caut. prov. 1375 
Ltqs. Adj. sous pli cachete. Dircc
tion de la Ferme de l'Elevage de 
Merinos, au Hara de Karadja bey. 
Mercredi, 27-5-936 a 11 h. 

Une machine i laver la vaiaelle, 
(montage compris) sera acheteee 
au nom et pour le comple de 
l'c_ntrepreneur, pour le lycee mili
taıre de Kouleli. Prix est. 3.000, 

Dlvers 
---ı mai 936 a 14 h. 30. 

8) Adju~ications 
-2 -

-----------
Constructlon-R6paratlon 

Travaux Publics, Mat6rlel 
de Const. Cartographle ete. 

Conltruction de neuf bitimenta 
aux environs de la mine de chro
me de Guleman a Ergani, les tra
vaux de canalisation et de nivelle-

caut. prov. 225 Ltqs C d l'E . omm. e 
L cod~oınat d'lstanbul a Tophane 

un ı, 15 juin 936 a 15 h. • 

-4-

Combusttble - Cbarbons 
Carburant ' 

Motorine 70.000 kiloa . Prix est. 

Rivetı 10,000 piecea. 
Clouı i. boulon de petite di

mension, pieces 300.000. 
Clouı i. boulo~ de dimena:on 

moyenne, pieces 130.000, 
Clouı a boulon de grande di· 

menaion, pieces de 80.000. 
Bouclea de 1,5 centimea aanı 

ardillon, 70.000 pieces. 
Boutonı metalliquea, 150,000 

pieces. 

, r' a la Suren~ 

"'' Plomb 7500 kiloı se trotl ~ 
dans le batiment en face de d' 
vice des Cadastres a Usl<0 ~ 
Prix est. ptrs. 15 le kilo. ~o:ıı 
Peımanente de ra Munic•Ps • 
d'Istanbul. Jeudi, 28-5·936 ii 1 


