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PiYASA HABERLERİ I 
~ 

a) Münakasalar: 
1 - Erzak, Zahire, Et ve Sebze. 

2- Malzeme, Herita. 
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İnşaat, Tamirat, Nafıa İşleri, 
Mahrukat. • @ 
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Elektrik Tesisatı ve Malzemesi ! 
i 

İlaçlar-Klinik ve İspençiyari alat-Haslane levazımı. ! 
T 

Matbaa işleri-Kırtasiye Yazıhane levazımı ~ 

Müteferıik. i 
b) Müzayedeler. 

PİYASA HABERLE ki 
e ı:llAttt 

ttrna ve eksiltme kanunu Sanayicilerin muamele 
vergisi hakkında bir tamim 

~
·ne l\ll• . . h l k ı' An karada bulunan Mi11l Sana-. Ilı:~ \lrma, ekıııltme ve ı a e a· . 

8
. 

1
. . . .. 

1 b ·~ııı.ı~ . t tb.k" h kk d yı ır ığı reısı Vasıf dun topla-{. Qe) .. suretı a ı ı a ın a \ 
S ~dı" .. .. b l b' t nacak Birlik idare hevetine Anka-

tııi ,e, butun şu e ere ır a-ı . -. 
,ııı {J;;. d . t • T . d "h 1 rada Muamele vergısı kanununda 
" <>un ermıs ır. amım e, ı a e, 

11tırıe ~tt leleri yapılacak tadilat m'; nasebetile 
ııı ve ar ırma muame · 

" ' bctd .. h Beled'ye Maliye Vekaletile yaptığı temaslar 
IJ~ 1 ema mun asıran ı 

illi - • t f d ya üzerinde izahat verecek ve gene . encumenı ara ın an - . . ' 
l~ "sı ka ktezasından bu- bu ıçtımada yedinci Yerli Mallar 
... ~du~u bnun ~~ b l . sergisinin bu sene ku.rulacağı "'• h , unun ıçın şu e erın ve yer 
,.,· ctk b" - ı .d d'I kat'i olarak tesbit edilecektir. '''Ue utçe ı e ı are e ı en Ö 
t 1 Ssesel . ·ı ı· 1 1 ö te ğrendiğimize göre Maliye Ve-tefl' t b · erın ı 1 ıyac a ını g s - k ~l . 2 b . 
~ 1t list .1 .. - a etı, evgırden yukarı kuvvet • ıs <lat e ı e encumence mura- -

ıe (1 ;hı etmeleri ve a ni zamanda muharike kullanan yerleri kanunun 
~ t 'Ya<!ları l kk d ~ d d dairei şümulüne sokmak istemek-lre8 ahı. 1a ın a pıyasa an a . 

r 
"- "'kat .. b. ld' tedır. Bundan evvel 1U beygirden cliJ ··ı~J Yaparak encumene ı ır- d h . 

l:ti b . . . ve a a sonra beş beygırden yu-
e ~il b eyan edılmektedır. Verı- k f b "k l . . k b.k ' 2s u e _ b 1 k arı a rı a ar ıçın anun tat ı 

1 ınre gore şu e er, anca d 'l. k . d b 'k b . , ~ trild l k e ı ır en şım ı unun ı · ı eygıre 
ine· ı ki an aşağı mubayaa arı en- . d " .1 . 

~ erind . d ki d" bu- ın ırı ecejtı anlaşılmaktadır. Hal· 
e . en yapabıle e er ır, b k' s· ı· ' k' . k 1-tin d .ki . d u · ı ır ık teşvı ı san ayı :ı.nununa 
ıs ~. e mubayaa ettı en ma - ki 

1 tın n d k 
1
. . da dayanarak hem karışı ığa mey· 

ı. . ere en aç ıraya ve ııan- . 
~· "'ll'ıhte ld ki d . h ) dan V<?rmemek, hem de vergı ka-ne "tllı a ı arına aır azu ı· _ . 
Ilı ıtlar 1 bir t· .1 encümene çaklıgına manı olmak içın (bir 

ne ı t;ı ıste 1 e dd · h h · b. k' ld ·sif ~t...ı ~aat c<l k d"k tt' k ma eyı er angı ır şe ı e sa· 
11 tı "' er~ - tas ı e ırece - . . 

dll{j~I t, Aks· t kd d b t b tan v~ kuvveı muhariKesi olan) 
erıı:ı ı 1 a ır e mu ayaa e- . . 
1 t?ıiıı' a.liikadar .şube amirlerine taz· müesseselerırı beygir mıktarı na-

~ ~ltirilecekt· zan itibare alınmadan kanunun 
~e ır. 

~ Yeni binalar 
ht avalar dı··ızeld ' ,... . . b" . 
"ı ıı>ı ıçın ına ın· 

~~ Yırıda:ene faı.lalaşmıştır. Nisan 
ıl on s k. 
lttıştır e ız apartıman ya-

ıle' 1 ~lun<f ' ~unlardan on dördü Bey
• o lllı~~ et, Uçz B .k 
ıe ~ cı:yuQd . eşı taşta, biri l\a-
ye A.. c dır. 

t Yni a 
' ~l>ıl!l\ y zarfında on dükkan 
;uııe i~ti ış, 355 bina da tamer edil-
\ı\Oış r. 

dairei şümulüne alınmasını teklif 
etmiştir. 

Üzüm ihracatımız 

Geçen sene en çok üzüm ihraç 
ettiğimiz bir sene idi. 934 senesi 
dış memleketlere 28 bin f)38 ton 
üzüm ihraç edilmişti. Bu sene İz
mir 63 bin 303 ton ihraç etmiş
tir. 

Üzüm müşterilerimizin en ba· 
şında Almanya bulunmaktadır. Ge-

Çen sene Almanyaya 37 bin 2631 
ton üzüm gönderilmiştir. Yani ih
racatımızın yarısı Almanyaya ya
pılmıştır. Alman yadan sonra ikinci 
derece-3e gelen müşterilerimi:;ı; ln
?'ilizlerdir. f ngiltereye yapılan üzüm 
ıhracatı da 12 bin 672 tondan 

ib~refür. Holanda üzüm müşteri
lerı arasında üçüncü dereceyi iş
gal etmektedir. Bu memlekete gön. 
derilen ü.zümün miktarı 7 bin 303 
tona baliğ olmaktadır. 

Belçikaya 2 bin 834 ton, ltal
yaya 1840 ton, Avusturyaya 949 
ton, Çekoslovaakaya 780 ton, 
M•sıra 330 ton, lsviçereye 319 ton , 
Fransaya 8:!8 ton, Macaristana 43:! 
ton, Rusyaya 291 ton, Yugoslav
yaya da 30 bin ton üzüm ihraç 
edilmi~tir. 

Aziziye Tüneli 

Genişletme işi 400 bin 

liraya ihale edildi 

İzmir 14 (A.) - İzmir-Ay
dm demiryolu üzerinde muhtelit 
katarların geçmesine müsaid olmı
yacak derecede dar olan Aziziye 
tünelinin genişletme amelyesine 
başlanmıştır. Devlet demiryolları 
umum müdürlüğ-ü, bu ınuhim tüne
lin genişletilmesini dört yüz birı 
liraya ihale etmiştir . Oige r bazı 
tünellerde de böyle darlıklar var
dır. Onlarda genişletilecektir. 

Azıziye tüneli hem yanlarından. 
hem de irtif aından genişletildikten 
sonra en büyük lokomotiflerle va
gonların bile geçebileceği bir hale Tür lc.iyeden en az uzum alan 

memleketler arasında lspanya bu· 
lurımaktadır. Geçen sene ispanya
ya ancak 1 ton üzüm gönderil
miştir. 

getirilecektir. Cumhuriyetin bu 
yeni eseri tamammlandıktan sonra 
Aydın hattı üzerinde de muhteli t 
katarlar işlemeğ"e başlıyacaktır. 

a) MÜNAKASALAR 
-------------------------------------a. ................ -=-

1 - Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 
Sinop Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden: 

Sinop Genel Cc;::aevindeki mahkum ve mevkuflara 1-6-936 gunun
den 1·6-937 gününe kadar biı· yıl içinde verilecek ekmek 20-5-936 
gününden itibaren on beş gün müddetle ve kapalı zarf usul;yle eksil
meye çıkanlmıştır. 

1 - Verilecek ekmek, 650 randmanlı Samsun bırbaş ununden ya
pılacak ve beher ekmek 960 gram olarak pişirilecektir. 

2 - Ekmekler, Cezaevi Direktörlüğünün göstereceği lüzum üze 
rine yevmiye 70IJ ila l(J{)(J adet arasında herg-ün nihayet saat on dörde 
kadar Cezaevine teslim edilecektir. 

3 - İstekliler, muhammen bedelin yüzde yedi buçuğu olan 262f 
liralık teminatı muvakate vereceklerdir. 

4 - lhale 5·6-93c Cuma günü saat on beşte Sinop Cumhuriy t 

Müddeıumumiliğinde müteşekkil Komisyonda Adliye Bakanliğının me

zuniyetine talikan yapılacaktır. 
5 - Teklif mektupları 5-6-936 Cuma ğ-ünü saat on dörde kadar 

sıra numaralı makbu-r; mukabilinde 4üncü maddede yazılı Komisyon 
Reisliğine verilecektir. 

6 - Mektupların, 5 inci maddede yazılı saatte yetişmek üzere 
iadeli teahütlü mektup şeklinde gönderilmesi caizdir. 

Bu halde; zarfın mühür mumu ile ve eyice kapatılması lazımdır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
7 - Şartnameye muvafık olmıyan veya içinde şartname dışınca 

şartları ihtiva edilen tekli fi ere itibar olunmaz. 
8 -- Eksiltmeden mütevellit bilcümle rüsum, tekalif ve damga 

resmi ile ilan ücretleri ve indelbace ekmek veya unun tahlil ücret ve 
masrafi ve sair bilcümle masarif müteahide aittir. 

9 Şartname. ı görmek isteyenler lstanbul Cumburiyet Müdd( i-
umumiliğine ve daha fazla tafsilat almak isteyenlerin de Sinop Cun -
huriyet Müddeiumumiliğ-i kalemine müracaat etmeleri ilan olunur. 
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İstanbul Liseler Satınalma komisyonnndan: 

Erzak an Miktıarı Muhammen 
cinsi bedeli 

Tem inat Eksiltme gün Şartname 
ve saati bedeli 

Da~lıc eti 101000 46460 
Karaman eti 28000 12040 5-6-936 379 
Kuzu eti 19100 8786 s. 15 
Sığır eti 21300 8520 

75806 5685 45 
Ek mele 470000 51700 3872 50 5-6-936 259 

s. 15,30 
Sade yaf 48500 41225 3091 88 5-6-936 

s. 15,43 

206 

Toz şeker 94000 24910 
Ke~me şeker 19000 5605 

2288 60 5-6-936 
s. 16 

153 

30515 

K · za bablı yatılı Lise ve Muallim mekteplerinin 1 - omısyonumu 6 • . • 

k d "kt lıammen ebdellerile ılk temınatları ve eksıltme yu arı a mı arı, mu . . 
·· ti · 8 ,.tnamelerin tedarik bedellerı hızalarmda yazılı er-gun ve saa erı, ş . 

zaklar kapalı zarf usul ile eksiltmeye konmuştur. . 
2 _ Eksiltme İstanbul Liseler Muhasebeciliğinde toplanan Komıs

yonda yapılacaktır. isteklilerin şartnamelerde yazılı kanuni vesikal~r
d n başka Ticaret Odasının yeni yı) vesikası ve taminat makbuzlarıle 
b:raber teklif mektublarmı ihale için tayin edilen saatlerden bir sa~t 
evvel makbuz mukabilinde Komisyon Riyasetine vermeleri, ille temı
natları belli gün ve saatten evvel Komisyon Riyasetinden alacakları 
rsaliye ile Liseler MuhasebeciJi~i veznesine yatırmaları. 

Şartnameler Komisyondan bedelleri mukabilinde alır.abilir. 

Manisa Cümhuriyet 
Müddeiumumiliğinden: l laareleri istanbu~ ~ v. a~irliğine 

bağlı müesseseler ıçm 70 bın aded 
limon 1 Haziran 936 pazartesi gü-

Manisa Ceza evinin bir sene- uü saat 14,311 da Tophanede ST. 
lik ekmek ihtiyacı 1-5-936 tari· AL. KO. da açık eksiltme ile alı· 
hinden itibaren 20 gün qıüddetle nacaktır. Lımonun tahmin bedeli 
kapah zarf usulile münakasaya beher adedi dört kuruştur. ilk te
konulmuştur. Bedeli muhammen· mHıah 210 liradır." Şartnamesı KO. 
den yüı:de 7 buçuk teminat ak- da görülebilir. isteklilerin kanuni 
çesı verildikten sonra münakasa· vesikalarile beraber belli saatta KO. 
ya iştirak olunacağı ve verilen na gelmeleri. 
{iat haddi layık görüldüğü takdir- -----
de 20-5-936 günü saat 15 de ihale idareleri lstanbul Levazım amir-
edıleceği ve bu hususta şeraiti an · liğine bağlı müesseseler için 465 
ıamak isteyenlerin Manisa Cum- ı bin aded yumurta 1 Haziran 936 
huriyet Genel Savamanlığına mü· pazutesi günü saat 15,30 da Top
racaat eylemeleri ilan olunur. hanede ST. AL. KO. da kapalı 

İstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonundan : 

idareleri lstaubul Levazım amir
ligine bağlı müesseseler için 31 bin 
kilo yu(ka l Haziran 936 pazartesi 
gi.;nü saat 14 de Tophanede ST. 
AL. KO. da açık eks~ltme ile alı· 
na aktır. Yufkanın tahmin bedeli 
beber kilosu 13 kuruştur. ilk temi· 
nalı 302 lira 25 kuruştur. Şartna
m~ ~' KO. da görülebilir. iste kitle· 
rın kanuni vesikalar'ile beraber bel
li • aatta KO. na gelmeleri. 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. Yu
murtanm bir adedinin tahmin fiah 
bir ~uruş 40 santimdir. İlk temina
tı 488 lira 25 kuruştur. Şartnamesi 
KO. da görülebilir. isteklilerin ka
nuni vesikalarile beraber teklif mek
tublarını ihale saatından bir saat 
evvel KO. na vermeleri. 

Istanbul Harici Askeri 
Kıtaatından: 

Tekirdağında teslim şartile 

12,500 ve Malkarada teslim şartile 
7 ,500 kilo tok şeker kapalı zar 

1 

usululile münakasaya konulmuştur. 
ldarel~ri lstan bu! ~ V. amirliğine Tekirdağ toz şekerinin ~uhamm_en 

b<ığh muesseseler ıçın 73 ton taze bedeli 26 kuruş 75 santım ve ılk 
fasulya 46 b_uçuk ton. taze sakı_z \teminah 156 liradır. Şartnamesi 
kabağı 17 hın aded hıyar 1 Hazı- her gün Tekirdağında Askeri Sa
r~n 936 paurtesi günü saat 15 de ıtı~~lma Komisyonunda da görüle-
1 ophanede ST. AL. KO. da kapa- hılır İhalesi 28 Mayis 936 per
lı ı.arfla eksiltmeye konulmuştur. şembe günü saat 16 ve 17 30 da
Hepsinin tahmin bedeli 10245 lira· dır. Tekli( n:ektubları ih~le saa
dır. llk teminatlı 768 lira 37 kuruş· tinden bir saat evvel Komis on 
tur. Şartnamesi KO. da görülebilir. Başkanlıtına verilecekt" E'- ~it-. ır. ır;Sı 

lstcklilerin kanuni vesikalarile be· mıye girecekler 2490 sa ılı kanu-
raber teklif mektublarıni ihale saa- 1 nun üçüncü maddesind~ki b l . 
tı'ldan bir saat evvel KO. na ver-, )eri birlikte bulundurouya \ge _ 

, . d I mec •r 
me erı. ur ar. 

2 - İnşaat - Tamirat - Nafıa işleri - Malzeme . HaritB 2
-

1 ~•hrı 
Samsun Valiliğinden l 

\d -
Terme Ünye yolunda yaptırılacak iki köprüye aid ilan: t 7 

1 - Terme köprüsü 20895 yirn:ıi bin sekiz yüz doksan beş Jir' 'ıs 
52 Elli iki kuruş ve Miliç köprüsü 15700 On beş bin yedi yüz lira 45 
kırk beş kuruş olmak üzere keşi( bedelleri yekunu cem'an 3659~ 
Otuz altı bin beşyüz doksan beş lira 97 doksan yedi kuruştur. 

2 - Muvakkat teminat 2745 iki bin yediyüz lmk beş liradır. 
3 - ihale 30 Mayis 936 Cumartesi günü saat 12 de Vilayet 

Daimi Encümeninde kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
4 - Bu işe aid evrak şunlarıdır: 
A- Eksiltme şartnamesi. 
B Mukavele proiesi 
C - Nafıa İşleri şeraiti umumiyesi 
D - Fenni Şartnameler ~ 
E - Keşif hülasa cetveli tşi( 
F - Proje ''iliz 

isteyenler bu evrakı Vilayet Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. Ilı İi 
5 - Eksiltmeye girebilmek için Tic.sret odasında kayıtlı bulı.ıfl' ale 

duğuna ve bu iş derecesinde iş yapmış olduğuna dair Vilayet Na.fı' Ilı~ k 
Müdürlüğünden alınmış veya tasdik edilmiş vesik<> ibraz şarttır. :tsa• 

dd er •• ·ı 6 - Eksiltmeye girenler bütün evrakı görmüş a olunurlar. "' 
7 - Vesikalara teminat ilk zarfla konacak ve teklif mektub' 

lan pullu olduğu halde o zarfın içinde ikinci bir kapalı zarfta olacak' • ... il 
tır. 

- 8 Zarflar ihale saatinden bir saat evvel imza mukabilinde lt 
Encümen Reisli.ğine teslim edilmiş bulunacaktır. Posta ile gönderile' 
cek mektubların nihayet üçüncü madede y.'.lzılı saate kadar gelmiş ol 
ması ve dış zarfm mühür mumu ile iyice kapatılmıştır olması lazımdı' 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 1 1' 

9 - İhale 2490 sayılı arttırma eksiltme ve ihale kanunu hU' 1 15 
k.. l . - d" lıı; um erme gore ır. ~ı 

10 - Keşi{ hülasaları fenni şartname, eksiltme şartnamesi ve li 
mukavele projesi suretleri Ankara, İstanbul ve İzmir Vilayetleri Naftl lıııtıe 
Müdürlüklerine gönderilmiştir. ~-11 

Bodrum Belediye 
1 8-6-1936 glinü sa:ıt 16 da 

Bodrum Belediyesinde daimi en· 
cümence ihale edilmek üzere 6010 
lira 36 kuruş keşifli Bodrum Be
lediye binası inşaatı kapala eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Şartname, proie, keşif ve 
buna ait diğer evrak Bodrum Be
lediyesinde görülebilir. 

3 - Muvakkat teminat 450 

3 - Mahrukat: 

Riyasetinden: 
lira 38 kuruştur. 

4 Eksiltmeye girecekler 1i 
6 caret Odasından kayıtlı bulı.ıJI '• 

duğuna dair vesika, bu işleri e'1' 
velce ve eyi şekilde bitirnüş 0 

duklarını gösterir resmi: vesi~1 

vereceklerdir. ı. 3 
5 - İsteklerin pazartesi giill Ilı 

saat 15 te Bodrum Belediyesiıı01 .~ı~ 
bulunmaları lazımdır. 1 

İstanbul harici Askeri Kıtasaından 
" Tekirdağınm 800,000 ve Mal- men bedeli bir kuruş 25 santiın ~ı ,1 , 

karanın 800,000 kilo çamaşır ve ilk teminatı 750 lira ve \.falk'ııı· , ~il 
odununun beher kilosunun mubıı , lııl 

soba odunu ve Tekirdağ fırınları- \" 
nm 250,000 kilo fırın d T e. men bedeli bir kuruş 15 santilll 1 ~ 0 unu muvakkat teminatı 690 lira ve fı~, 
kirdağında AS. ST. AL. KO. da ı odununun beher kilosunun mulı3., 
kapalı zarfla münakasaya konul men bedeli bir kuruş 25 saııtı ( •• 
muştur. Şartnameleri her gün Te-1 ve ilk teminatı 234 lira 37 kı1' 1" 
kirdağında AS. ST. AL. KO. da tur. . . O ~' {)~ 
görülebilir. Çamaşır odunlarının J F.ksıltmeye gı_recekle_~ 2~9 ııİ 

yılı kanunun 2ncı ve 3uncu ııı 11 
ihalesi 2 Haziran 936 salı günü ı d l - de l ves"k l , birli~ t \> e erın yazı ı ı a ar, I f' 
saat _16 v~ 17 ,30 ~a ve fırın odunu· bulundurmıya ve kapalı zarf Ô ~~ 
nun ıhalesı 3 Hazıran 936Çarşam·1 ihale saatinden bir saat evvel t( ~( lrıı 
ba günü saat 16 dadır. Tekirdağ Başkanlağına vermiye mecburd ~~ 
odununun beher kilosunun muham- lar. 

!!!!!!!!!!!!!!~'!!!!!!!!!!'----------------------------~-~-
4 .. Elektrik Tesisatı ve Malzemesi: 

Sivas Elektrik Birliği Başkanlığından ·~· 

Sivas Elektrik Birliği ihtiyacı için köşebent U. demiri, perÇ;tı' 
muhtelif civata, galvanizli saç vesaire 11- Mayis 936 tarihinden. $~ •rı., 
baren başlamak ve 1 Hazinn 1936 tarihine tesadüf edt-n pazart~61.,,eyt 
nü saat 14 de ihale edilmek üzere 20 gün müddetle açık eksılt 

İ kon muştur. 
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~ . d 
1 ~ ...... Iha le Sivas Elekh ik Birliğinde ve birlik encümeni huzurun a 

1lınacaktı~. 

q
1

1 - Muhammen bedeli 5598,50 Liradır. Muvakkat teminat 
l,5 hesabiyle 419 Lira 89 kuruştur. Be teminat ihaleyi rııüteakıp 
15 şe iblağ edilecektir. 

1 - Teslim müddeti ihale gününü takip eden salı gününden baş-
{ -_ uzcre 2,5 aydır. 

ı - İhale edilmiş olan malzeme Sivas istasyonunda bilvezin te
·rıı edilecektir. Bedeli malın tese\lümünde bir defada verilmek 
t Peşiodır. 
6 - ihaleye müteallik bilumum masraf müşteriya aittir. Fazla 

~rtı~t almak isteyenler pazardan mada hergün Elektrik Birliğine 
eaat etmeleri lü7.umu ilan olunur. 

Nevşehir Şarbaylığından 

~tşif bedeli '40,402 lira olan zartesi günü saat 14te Sirkecide 
'llıiz elektrik tesisatı, görülen Şahinpaşa otelindek·ı Pazarlık Ko-
llı ~ ı . 

llzerinc pazarlıkla stanbul-ı misyonuna ve şartname ve proıe 
• rıı•ale edilecektir. Taliblerin ek · hakkında izahat almak isteyenle

,~ ~ıı. kanunu mucibince lazım o- rin her gün aynı otelde 33 numa· 
ttsaik ve 3,030 liralık muvak- · raya saat on bire kadar müracaat-
tllıinatla 25 Mayıs 936 Pa ' len. 

e '" İlaçlar Klinik ve İspençiyari alet 
e- ~astahane levazımı 
1 

ır Nafıa Bakanlığından 

l.,., 
il• 1 1

· emmuz 936 Çarşamba günü ı on lira mukabilinde bakanlık mal· 
5 de An karada Ne. fıa Ba- :ı:cme daıresinden verılecektır. 

~e 'u:•ı Malzeme eksiltme Komis- I d Muvakkat temioat 11250 lira-
fıl odasında 2110000 l~ra mu- ı ır . 

~·ı e e ı ton reozo 1 T 936 ç b ·· ·· 
llıeıı b d 11. 400 k t 1 isteklilerin teklif mektuplarını 
• ı z f emmuz arşam a gurıu 

~Ulın at usulü ile eksiltmeye saat 14 e kadar Bakanlık Mal 
~~rtllştur. . ı zeme Müdürlüğüne vermeleri la-

tıaıne ve mukavele proıesi zımdır. 

işleri-Kırtasiye-Yazıhane Levazımı 

Adliye Vekaletinden: 

11 ~I~~3~ ~ayis 937 tarihine kadar asğari 40, azami 60 forma tutacak 
J ~1tt~ e beher formadan 2000 addet alınmak, kağıt ve malzemesi Ve-

'~ı ."e baskı işi müteahhide ait olmak üzere (Türk Hukuk Tarihi) 
'r A. 1 açık eksiltmeye konulmuştur. 

tij~ lit ....._ Muhammen bedeli behar forması 20 lira hesabile bin ikİ 
~dır ll . 

.. e ' Muvakkat teminat mikdarı 92 liradır. 
'•d~ti' Bu işe ait şartname: Ankarada Adliye Vekaleti Levazım 

~4 l)Yetinden parasız alınabilir. 
,,rı ·~~l~t~ Eksiltme 1 Haziran 1936 pazartesi günü saat 15 de Adliye 
~; '~ı)~e;ıı le\razım müdüriyeti odasında toplanacak komisyon tarafından 
\ lır~~a ~ından isteklilerin 92 liralık teminatlarile birlikte kom}ı-yon a 
'' ;ı.tlar ·ı • 1 ııı' 1 ı an o unur. 

i; / 

ıı( '·ı\\·•t 
0 U eierrik : 

~$ ~'1\ • J· ~t j, Af h Deıniryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden 
~

1

r ~ \>a~ıt'lllnıen bedelleri le miktar ı ile kanunun tayin ettiği vesikalar] a 
O· y~ hıı. öı.tı aşağıda yazılı 2 gurup birlikte eksiltme giinü saırtine ka
ıır rıı~~ ~ ~u"up ayrı ayrı ihale e- dar komisyona müracaatları la-

~~ • 11 tcre k d ~ v 1•e açı eksltmeye kon- zım ır • 

~ 
11\da de alınan fiatlar haddi la· Bu işe ait şntoameler komis-
1~ ıı.k hulunınadıl". d 2 . . yondan parasız olarak dağıtılmak· silt 5 ın an ıncı 

llij sa tııc 18-5-936 Pazartesi tadır· 
1 bi ~t ]() da H d da 1 - 2500 adet kömür küfesi 
tııe ııası dahi)· d k' o.y ~rp~şa. muhammen bedeli 695 lira ve mu-

~I 'ko · ın e 1 1 ıncı ış- vakkat teminatı 5215 kuruştur. 
çi~,: ~~aktır lllısyonu tarafından ya- 2 7()00 M t b h t 
jl ~ • - e re ez or um 
gD •rı, 11 işe ~ir k . 132,50,68 ve 100 mm. muhammen 

e'e tıııd.a y ınle ısteycnlerin hi-, bedeli 3tı64 lira muvakkat temina· 
a:zı ı kk . ' ınuva at temınat tı 274 lira 80 kuruştur. 

b) M Ü Z AV E D E L E R 
İstanbul 

M. 1\. N. 
gümrükleri 

Ağırlığı 

K. G. 

sahş işleri 
Değeri 

L. K. 

Müdürlüğünden 
Eşyanın cinsi 

1588 17 .150 46.31 Enjeksiyon iğnesi 
1590 152.300 411 .21 " ,. 
55201 620 423.005 635.25 Gramofon yayı. 

Yukarıda yaz,lı eşya 18-5-936 Günü saat 14 de satılacaktır. İstek
ikrın şartlarımız müci hince yü~de yedi buçuk pey akçeleri ni ya fıra
rak muayyen saatte satış Müdürlüğüne gelmeleri ilan olunur. 

İstanbul komutanlığı Sahnalma komisyonundan 
Gümüşsuyu hastahanesinde j nin tahmin fiatı dört liradır. Art· 

mevcud köhne ye tefrik edilen on 

1 

tırmıya gireceklerin altı liralık son 
adet mikroskop 20·5-936 Çarşam- teminat makbuzlanle birlikte vak.
ba günü sa:ıt 14,30 da açık art-, ti muayyeninde Fındıklıdaki Ko· 
tırma ile satılacaktır. Mikroskob· ı mutanlık. Satınalma Komisyonuna 
lar hastanede görülebilir. B~heri- gelmelerı. 

. 

DENİZ POSTALARI 

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

Hareket edecek vapurlar 

A L B A N O - Perşembe 21-5 saat 17 de: 

Burgaz, Varna, Köstence, Novorosisk, Batum, Trabzon, 
Samsun, Varna ve Burgaza. 

Q U İ R İ N A L E - Cuma 22-5 saat ~da Galata Rıhtımından: 
Pire, Brindizi, Venedik ve Triesteye. 

1 S E O - Cumartesi 23-5 saat 17 de: 
Selanik, Midilli, İzmir, Pire, Patras, Brindiz:i, Venedik 
ve Triesteye. 

Beklenen vapurlar 
Q U İ R İ N A L E - Salı 19-5 E.aat 7 de: 

Triyeste, Venedik, Brindiz:i, ve Pireden. 
A L B A N O - Perşembe 21-5 saat IG da: 

Trieste, Venedik, Brindizi, Pire, İzmir ve Selanikten. 

f ratelli SPf RCOi 
Çinili Rıhtım han 93-97-G:tlata 

Rıhtım Telefon: 44792 
Amsterdam · Kompani Royal 

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

ORESTES vapuru 

25 ila 30 Mayis tahmil 
Nerlandez kompanyasının 

netıri vapurlara limanlar için 
hususi ve seri seferler. 

Bütun limanlar ıçin Neer-

landez Kumpanyası ile anlaşıl· 
mak suretile bütün dünya li
manları için doğru ~onşimen
tolar verilir. 

İTHALAT SERVİSİ 

Amsterdamdan beklenilen 
vapurlar. 

HERMES vapuru 30 Mayisa doğru 
Amsterdamdan yakında hareket 

HERCULES vap. 20 Mayisa doğru 

İkramiye kuponu 

Bugün bu kuponu getirene 

1 kurşun kalem vereceğiz. 

Adres: Aslan Kırtasiye Ma~a· 
zası BiJlOr sokak Galata. 

18 Mayis 
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A) Adjudications au Rabais 
-1-

Comestible (Denree alimen
taire, Viande, L(·gume, Lait 

ete. 

Aehats militaires a Tekirdaghi · 
Jeudi 28 Mai 936 a 16 et 17 b. 30. 

Viande "dağhç,, kilos 101,00tı 

Prix est. Ltqs. 46460. ' 

Viande "karaman,, kilos 28,000. 
Prix est. 12040 Ltqs. 

Viande d'agneau, kilos 19100. 
Prix est. 8786 Ltqs. 

La fourniture du pain nccessai- Viande de boeuf, kiloıı 2130ll. 
re pour une annee de la mai son de Prix Ltqs. 852ll. Le tout Ltqs. 7 5806 
detention de Manissa. Adj. sous pli avec 5685,45 Ltqs . de caut. prov. 
eaehete. Caut. 7 ,50 % Procureur Adj. sous pli caehete. Le 5-6 936 
general de Manissa, le 20-5-936 a a 15 h. Cahier de charğe 379 Ptrs. 

15 h. Pain, kilos 470,000 prix est. 
Le pain necessaire po~r les be-

1

51700, eaut. prov. 3872,50 Ltqs. 
soias annuels (Du 1-6-936 a 1-6-937 · Adj. sous pli eaehetc. le 5 -li-936 a 
des detenus de la prison central~ ı 5 h. 30. Cah. de charge Ptrs. 259. 
de Sinop a raison de 700 a lll(HI B 1 • [ 485t'l) . . t 41225 • eurre Ki os • ,prıx es . , 
par iour. Caut. pr~v. 2628 Ltq~. eaut. prov. 3091,88 Ltqs. Adj. sous 
Adj. sous pli cachete. Comm. Sp:- pli eaehetı\ le 5 · 6 936 a 15 h. 45. 
ciale siegant eh ez le Proe_ureur Gc- Cah. de eharge 106 Ptrs. 
neral de Sinop. Vendredı, 5-6-936 Suere pulverise, kilos 94uOO, 

a 15 h. prix est. 24911J Ltqs .. 
Pate pour patis:-.erie (youfka) Sucre carre, kilos 19,oun, prix 

39000 ki!os. Prix est. 13 Ptrs. le est. Ltqs. 56115. Caut. prov. pour 
kilo, caut. prov. 302,25 Ltqs. les deux derniers articles Ltqs. 

Haricots verts 73 tonnes. 2288,50 Adjudi.::atioı sous pli eache-
Courgettes 46,50 tonnes. tc, le 5 6-936 a 16 h. Cah. de char-
Concombres 17000. Prix est. des ge 153 Ptrs. Comm. Speciale sie-

trois dernicres marchandises Ltqs. ~eant a la Coroptabilitc des Ly-
10245, eaut. prov. 768,37 Ltqs ı eees d'lstanbul. 
Adj. sous pli caehetc. _ ? _ 

Citrons 70,000, prix est. 4 Ptrs. -
la pieee. Caut. prov. 210 Ltqs . Construction- R~paration ı 

Oeufs 465,flOll. Prix est. 1,40 Trav'aux Publics,Materiel de 

1 

Ptr. la pih:e. Caut. prov. 488,2-l 
L A Construction Cartographie ıqs dj. sous pli cachete. Comm. 
d' Achat de l'E.conoma t d'lstanbul Construction de l'Hôtel dP. Ville 
a Tophane. Lundi, 1-6-936 a 14, de Bodroum. Prix est. 6010,36 
l5, l4 h. 3ü et 15 h. 3(J. eaut. prov. 450, 38 Ltqs. Adj. sous 

Sucre pulverise, kilos 12 500 li- pli eaehete. Commission Permanen
vrable a Tekirdagh. Prix es~. 26,75 te dP. la Municipalite de Bodroum, 
Ptrs. le kilo, eaut. prov. 250,78 le 8-6-936 a 16 h. 
Ltqs. C · d d t S l • . . . onstruchon e eux pon s, se 

bu1er~ pMu vlkense kpıl.os İ 500, li-. trouvant sur la route de Terme-U-
vra e a a ara. rıx est 27 75 ı · · p d T · · . · ' nıye: ont e erme, prıx est 
Ptrs. le kılo, caut. prov. 156 Ltqs. Lt 20895 52. p d M·ı · h 
Ad' t· h t · C , qs. , , ont e 1 ıte , 

!· sous P 1 eae e c. 0 mm. des prix est. Ltqs. 15700,45, 'Soİt au 

--- -=--= 

total Ltqs. 36595,97. Caut. prov. 
2745 Ltqs. Adj. sous pli eaehetc. 

1 Doeuments . requis a la Direetion 

1 des Travaux Publies du Vilayet 
jd'Ankara, d'Istanbul ou d'lzmir. 
1 Commission Permanente du Vilayet 
l de Samsoun, Samedi, 30 Mai 936 a 
ı 12 h. (Consulter la partie turque). 

1 

Corniere, Fer en U, Rivets, Bou- ı 
lons divers, plaques de fer gal-

i 
vanise ete. pour l'usine d'clectri
eitc de .:ivas. Prix est. 5598,50 
caut. prov. 4l9,89 Ltqs. Comm. de 
l'Union de l'Electrieite de Sivas. 
Lundi, 1-6-936 ıi 14 h. 

-3-

Combustible, Charbons, 

Carburant. 

nant 10 Ltqs. Commission d'ft ı 
de l'lntendance du Ministere j 
Travaux Publies a Ankara. Mer 1 
di, ler Juillet 936 a ;5 h. 

-6-
·-----~---______.., 

Travaux d'lmprimerle 

Reliure - Papeterie 
Fo1..1rniture de Burea~ 

Composition typographiqı.ıt 

impression, a 200ll exemplaireS 
livre intitule "Türk Hukuk Tari 
Le travail sera aehevc jusqu'İ 
fin du mois de Mai 1937 et fo 
ra 40 a bil f aseicules. Prix est. 1 
Ltqs. a raison de 20 Ltqs. le .. 
cicule, papier et autres fournil 
a la ehargc du Ministere de la 
tice a Ankara. Lundi, 1-6-936 al 

Bois de chauffage et de les· 1 7-

sive, 800,0UO kilos pour Tekirdaghi. 
Prix est. 1,25 ptr. le kilo, eaut. r 
prov. 750 Ltqs. 

Bois de ehauffage et -:le les
si ve, 800,00U kilos pour Malkara. 
Prix est. l, 15 Ptr. le kilo, eaut. 
prov. 690 Ltq~. Adj . sous pli ea-
I ehete, le Mardi 2 Juin 936 a 16 et 

17 h. 30. 
Bois pour les fours de Tekirda

ghi, 250,000 kilos. Prix est. 1,25 
Ptrs. le kilo, eaut. prov. 234, 37 
Ltq. Adj. sous pli eaohetc, le 
Mercredl, 3 Juin ~ı 16 h. Comm. de 
l'lntendanee Militaire de Tekirdaghi. 

- 4 

Divers 

Couffes de charbon 
ees. Prix est. 695, eaut. prov.S ı~ 

Ltqs. ~t 
Trompe a pompe de 32,50.6 Ilı 

ıoıı m]m. 7000 metres. PriX '~ 
3664, eaut. prov. 274,80. Ltqs. ~lı 
prix offerts, lors de la preOI 
adjudieation n'ayant pas ete j 
satislaisants, une seeonde erı 

ouverte a la Premiere Seetioıı t~ 

l'Exploitatıon de l'Adm. Gen'' 1i~ 
des Chem ins de Fer de ı•f.t~ ıt 
Haydar pacha. Lundi, 18-5-9· 
10 h. 

1 

B) Adjudications ~ 
Electriques a la Surench~ 

lnstallation et Matı~riel 

1 

-- · . . - - . - ı Mieroseopes 10 picces, mis ~ 
Installatıon electrıque de la vılle . t t • ı.·ı . •tı 

. . . servıce, se rouvan a 10pı 
, de Nevehehır. Prıx est. 40402, G 1 S p · t 4 f, 

umue ıe ouvou. rıx es . 
caut. prov. 3032 Ltqs. Adj. de gre 1 . · C t. 6 Lt C ın 

. . . . . . a pıeee. au . qs. om · 
a gre a la C0mmıssıon Spccıale. h t d l'l t d d c ... ~ c a e n en anec u 0 1" t 
Hôtel Chahin Pacha,Chambre N. 33 d t d'l t b l · F" d"kl' ~ . . .. . , M . 936 . ana s an u a ın ı ı, 
a Sırkcdıı, Lundı, 25 at a H d. "'0-" -936 · 14 h 30 

1 - ere ı, - :> a . • 
h. Pour plus amp es renseıgnement A' .

11 
• . t" pO 

, 1 . tgUl es pour ınıee ıon, 
, on peut s adresscr, tous es ıours 17 15,l k"I . 

46 31 
Lt S• 

ı . l l h · l' d . • ı os, prıx , q jusqu'a . a a resse ei-haut. A" .
11 

. • . pO 
tguı es pour ınJedıoo, 

__ _____:::: ~ - _ 152.300 kilos, prix 411,21 Lt1' 
1 Produits, Chimiques et Ressort pour gramophooe· 

0 ı1 
. Pharmaceu~iq?es - lnstru- kilos 423. Prix 635,25 Ltqs. ~ { 

1 

ment.s Sanıtaıres - F our- 7 ,50 010 • Direetion des Achat 
__ n_ıture pour Hôpitau\. 1 Douanes d'lstanbul, :i.8-S-9:36 ~ 

1 Creosote 4000 tonnes. Prix est. 14 h: --A '.~· 
1
200,000, caut. prov. 11250 Ltqs. 

1
. t' h ' b' y işl 11'1 

1. h . m tyaz sa t t ve azı 
Adj. sous p ı . cac ete. Cahier de . .. ~. . . irit· ~ 

1 

eharge et proıet de eonvenbon au Dırektoru. Ismaıl G ıtJ'ef ~ 
Bureau de l'lntendanee du Minis- Basıldtğl yer: ARTUN Ba5 ıO 11'1 

tere des Travaux Publics moyen Galata Billur sokak No· -, 


