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PiYASA HABERLERi 

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

2 - İnşaat, Tamirat, Nafıa İşleri, Malı:emıe. Herita . 
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6 Müteferı ik. ; • 
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PİYASA HABERLERİ 

l<:azanç vergisinde 
ı;_ değişiklik 

~ti '~'nç vergisi kanununda mü· 
Pılrııt 1cr lehine değ'işiklik\er ya

y alına ihtiyaç hasıl olmuştur. 

yapılan kutu fabrikası kapatılarak 
burası bir şeker deposu hal•ne 
konmuştur. Hundan sonra lstan
bu:a gelen şekerler buraya depo 
edilecektir. 

flıa 11 trıı yapılan tadilatta taahüdün 

eS 'ıılib~ı tarif edilerek müteferrik 
ı..4 lhalar dahil olmak şartile 
~il Yılı; lirad:ın aşağı olan taah-

1\q>:erdc vergi kesilmeyecektir. 
t iiltıç •• d . . d"l 

Türk - Alman ticaret 

mukavelesi dün imzalandı 
Alman ticaret heyeti mu

rahhasasile bir müddettenberi ya
pılmakta olan müzakereler mu· 
vaffakiyetle neticelenmiş olduğ"un· 
dan hazırlanan vesi kal ar bugün 
saat 18de Hariciye Vekaleti nde 
Türkiye namına Hariciye Veka
leti Vekili Şükrü Saracoğ'lu ve 
Almanya namına büyük elçi S. E. 
von Keller ile heyett murahhasa 
reisi doktor Wucher tarafından 

imza edilmiştir. 

e 

tJ 

nı4 vergısın en ıstısna e ı -
~ı~~ 0 lan teşviki saneyi muafiye· 
''lıtj diilhil müesseseler arasında 

t}'"ı:lı şirketler de vardır. 
k,»crıebi artistlerden alınacak 

·~rı 

~~ b ç \ıergisi yüzde elliden yüz-
S eş! indirilmektedir. 

t ::~.ar satıcılarla işçi ve ame
•11,.1 'Yelinde olan bütün mü
lııc-ı lc:in vergileri günlük ka-

l iiltııı . . 12 . 
1~ ın yırmı veya mıs-

lo~ 0 n misline indirilmektedir. 
~ 

11
"'r Vazifesini gören adliye 

•~ı 
1 
tlarından alınan 25 lira ruh

dı11ı eskeresi harcı 1 liraya in-
1ı llıektedtr 
"'tk . 

llı~~l'!k~u kazanç Vt!rgisi hakkında 
r~ıl\~ t 1 teşekküller veya beledi
~t ı arafından verilecek karar-

11at•· 
l~Yihı olacaktır. 

\'~tile a bugünlerde Kamutaya 
Cck.tir. 

liar· -t tçten şeker geldi 
\o "'elsi .. 

1
4flllrla g~n Yunan bandıralı bir 
~ lon r ambuı gdan şehrimize 
~1 Hir. yekoslavak şekeri gel

,11ııe ba~~pur Çırağan sarayı ö
t~ Yiik.ün~ an•n dı..baya yanaşmış 
it u çık t f b. Çıraıı. ar maya başlamış-
~ ' L &an sar d rı11ala, ayın a yerli şeker 

rına kutu yetiştirmek için 

Bu sene buğday mubayaah 

daba geniş mikyasta 

yaptlacak 
Alakadar vekaletler müste-

şarı ile Ziraat bankası umum mü
düründen müteşekkil olan yüksek 
buğday komisyonu hug-ünlerde 
Tarım Bakanı Bay Muhlisin ba!i
kanlığında toplanarak bu sene 
yeniden açılacak buğday satınal
ma merkezlerini tespit eyliye

cektir. 
Ögrendiğimize göre bu sene mah

sulün bolluğu göz önünde tutu
larak geçen senelerden daha ge· 

niş bir mikyasta mübayaat yapı
lacaktır. Ziraat ban le ası 1:. u hu

susta esaslı tedbirler almış bu
lunu yor. Bankada muhtelif yer· 

lerdekı buğday servisleriyle bu 

sene yeniden açılacak servislerde 
istihdam edilmek üzere yeniden 

üç yüz kadar ücretli memur alma· ı 
calttar. 

Buğday servislerindeki memur
ların bulundukları yerleri her üç 
ayda bir değiştirmiye mecbur 
tutulacakları hakkındaki neşriyat 
yalanlanmaktadır. 

Bir Amerikan şirketi bizden 

mal istiyor 
Nevyorkta büyük mikyasta it 

halat ve ihracat işleriyle meşgul 1 

olmak üzre yüksek sermaye ile 

kurulan Krisclıer Traduing C. fir-

aıası memleketimizden Amerika· 
da satılabilecek muhtelif emtia 
istemiştir. 

Fazla mahlep isteniyol." 
Hamur işlcrile pastacılıkta ve 

teba bette kullanılan mahlep adh 
maddeye rağbet son zamanlarda 
artmıştır . Mahlep Anadoluda ye-

-ti şen bır meyvadır, toz halinde 
kullanılır. Senede 20,0(() kilo çı

karılıyor. Yarısı ecnebi meml"
ketlere gidiyor. Mısır, Suriye ve 

Filistinden bu madde için fazla 

istek olduğundan bu yıl istihsa
latın artırılması düşünülü yor . 

1 - Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 
Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum 

.i\lüdürlüğünden: 

Eskişehir hastahanesinin bir senelik ıhtiyacı olan aşağıda cins 
ve mikdarı ile muhammen bedelleri yazılı 4 grup yiyecek ve ic;.ecek 
5 6 936 Cuma günü saat 15 de H~ydarpaşada gar binası dahilindeki 
1 inci işletme komisyonu tarafından açık eksiltme ile satan alınacak
tır. Su işe girmek isteyenlerin hizalarında yazıla muvakkat teminat

ları ve kanunun tayin ettiğ'i vesikalarla birlikte eksiltme i"ÜnÜ 

saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır· Bu işe ait şartnameler 
Haydarpaşada 1 inci işletme komisyonunda ve Eski~ehirde Hastane 

operatörlüğ"ünden parasız olarak dağttılmakdır. 
Muhammen 

Aza.mi Asgari V. K. Fi. 
miktar miktar K. S 

Grup 1- Sade yağı 600 300 Kg. 75,00 

Tuz 350 175 ,, 6,0() 

Tel şehriye 180 90 ,, 25,011 

(irmik 
Pirinç Beypazarı sııo 41)0 n 20.00 
Makarna (Çapa) ıon 50 

" 
24,00 

Pirinç unu (çapa) 200 100 n 32,00 

Kuru soğan 800 400 ,, 9,50 
Toz şeker 900 45U 

" 
26,00 

l\esme şeker 901) 450 
" 

29,00 

Çay (1 inci 80 411 
" 

31}0,00 

nevi 

Beyaz peynir 400 2110 ,. 411,01} 

(yağlı) 

Kuru fasulye 250 1511 
" 

15,011 

{Ayşe) 

Nohut ııın 51 .. 14,00 

1' ara biğ"a ) 

Amasy.ı bam 30 ıs ,, 120,00 

yası 

Mercimek 50 20 ,, 12,0ll 

(yeşil) 

Domates 120 6l) ,. 20,00 

sal-...ısı 

Limon 3500 adet 1750 adet 6,011 

Zeytin 60 1( g . 31J Kg. 60,00 

yağ1 
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2 - İnşaat- Tamirat - Nafıa işleri - Malzeme - Haritl kahve 
(çekirdek) 

12 ,, 

Patatea 250() ,, 
san 

4 

1500 

Kg. 105,00 

,, 7,5 

Kuru üzüm 150 ,, 100 ,, 20,00 
Kuru vişne 100 ,, 75 ,, 35,06 
Un çift ııfır 25 ,, 10 ,, 12,5 
Yumurta 6000 adet 1500 adet 1,5 

.Muiaaıamen bedeli 2440 lira 72 kuruş ve muvakkat teminatı 184 
liradır 
Grup 2- Ekmek 

,, 3- KoyuD eti 

,, 4- Süt 
Yoğurt 

ı2000 Kr. 

7000 " 

6000 " 
tiOOO ,, 

5000 K2'. 

3500 " 

2000 
2500 

10 
15 

10,5 

40, 

Muh. 
bed. 1260 
muv. tem. 
94,5 lira 
Muh. 
bed. 2800 
muY. tem. 
210 lira. 

Muh. 
Bed. 1500 
muv. tem. 
112,50 
lira 

letanbl31 Vakıflar Direktörlüğünden : 
Cins Miktarı 

kilo 
Tahmin 
bedeli 

K. 
25,5 

edilen ilk teminat 
Lira 

İhale günü 

To:ı şeker (10000) 195 27 5 936 Çar
şamba saat 15te 

Gureba hastanesinin 937 senesi Mayı11 sonuna kadar ihtiyacı olan 
y.ıkanda cins ve mikdan yazıla şeker açık eksiltmeğe konmuştur. 

ihalesi yukarada yazılı gün ve saatte lstanbul Vakıflar Baş müdürlü
tünde i toplanan komisyonda yapılacaktır. İstekliler her giın şartna
mesini Levazım kaleminde görebilirler. lhale gününde saat 15şe ka
dar pey akçalarrle birlikde 2elmeleri. 

İstanbul Belediyesinden: 

Süt paatorize 
Günde 

ET 

En az En çok En az En çok 
48 290 Haseki H. 75 95 Cerrahpaşa H. 

185 230 Cerrahpaşa H. 85 95 Haseki H. 
25 60 Beyoğlu H. 15 23 Beyoğlu H. 

2,50 10 E. Zühreviye H. 15 20 E. Zühreviye H. 
5 15 Z. Kamil H. 14 20 Z. Kamil H. 

265,50 605 20'ı 253 
Yukarıda gündelik miktarları yazılı olan ve hastanelere lazım o

lan et ve süt kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. Sütün litresine 
14 kuruş, etin kilosuna 47 kuruş fiat tahmin olmuştur. Şartnameleri 
Levazım Müdürlüğünden alınabilir. Eksiltme 4 haziran 936 perşembe 
güvıü saat 16da Daimi Encümende yapılacaktır. istekliler kanunun 
tayin etti2'i vesikalarla süt için 2~319, et için 3256 liralık muva~kat 
teminat makbuz veya mektubuna havi kapalı zarHarın yukarıda ya
zılı günde saat on beşe !tadar Daimi Encümene vermelidir. 

İstanbul Levazım Amirliği 

Satın alma komisyonundan: 
Maltepe Piyade Atış okulu i-

çin 29 ton koyun eti ve 31 ton 

sığır eti 8 Haziran 936 Pazartesi 

günü saat 15,30 da Tophanede 

Satınalma Komisyonunda kapala 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Tahmin bedeli koyun etinin be

her kılosu 38 kuruş, sığu etinin 

beher kilosu 25 kuruştur· Hepsi

nin ilk teminatı 1407 lira 75 ku

ruştur. Şartnamesi komisyonda 

görü le bilir. isteklilerin kanuni 

vesika\ari le beraber teklif mek

tuplarını ihale saatinden bir saat 

evvel Komiayona vermeleri. 

İstanbul Belediyesinden: 

Darülaceze için 1 Haziran 936 

tarihinden 31 Mayıs 937 tarıhine 

kadar günde 50 litreden 120 lit· 

reye kadar tahminen 40000 litra 

süt açık eksiltmeye konulmuştur. 

Sütlerin hepsine 4800 lira bedel 

tahmir. olunmuştur. Şartnamesi 

levazım müdürlüfünde görülür. is

tekliler kanunun tayin ettiği vesi

kalarla 360 liralık muvakkat te-

minat makbuz veya mektublle be

raber 5 Haziran 936 Cuma günü 

11aat 15 de daimi encümende 

bulunmalıdır. 

Lüleburgaz İskan Memurluğundan 
936 yılında yapılacak göçmen evleri için şimdiye kadar pazarh~: 

la alınmış kiremitlere ilaveten lmralı köyü için 240,000 Akça köf1 
için 28,800, Karamusal köyü için 9,600 Evrensekiz köyü için 38,40l

1
• 

Çengelli köyü için 19,200, Çiftltk köyü için 28,800, Büyükkanştır•' 
köyü için 57 ,600, Sakız köyu için 9,600, Ahmed bey köyu i.;in 57 ,6'» 
olmak üıı:ere ceman yek.ün 489,600 kiremit 1 Haziran 936 pa:ıart~ 
günü saat 14 te pazarlıkla satın alınacakhr. isteklilerin fenni ve e~ 
siltme şartnamelerini gör6p pey vurmaic için hergün lakan daıresill' 
başvurmaları ve belli gün ve saatt~ teminatlarile birlikte pazarlık J{o' 
misyonunda hazır bulunmaları lüzumu ilan olunur. 

Askeri Fabrikalar Umum 

Müdürlüğü Sabn alma 
komisyonundan ; 

Umuaı Müdürlük ve müesaesatı 
arasında yapılacak otomatik te
lefon tesisatı. 

Tahmin edilen bedeli (10000) 
lira olan yukarda.ki cinsi yazılı te
aiaat Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlütü satın alma komisyo
nunca 3 Haz:iran 1935 tarihin
de çarşamba günü 15 de kapalı 

zad ile ihale edilecektir. Şartna
me parasız olarak komisyondan 
verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat o
lan 750 lira havi teklif mektup
larmı mezkur günde saat 14 e 
le.adar komisyona vermeleri ve ken· 
dikrinin de 2490 numaralı kanu
nun 2 ve ;l maddelerindeki vesaikle 
mezkiir gün ve saatte komisyona 
müracaatları. 

Lüleburgaz İskan 
Memurluğundan : 

936 yılında Lülebur2'az ilçesine 
bağlı 25 köyde yapılacak 160 
çift köy göçmen yapısile 3 köy· 
de ve kasabada yapılacak 80 tek 
köy göçmen yapısı ustalık işi 

pazarlıkla toptan veya kısım kı

sım isteklilerine verilecektir. is
teklilerin üzerine alacakları yapı 
adedine teklif ettikleri ustalik 
bedelinin % 7,5 tutarında ilk te· 
minat akçelerile birlikte 25 ma
yıs 936 pazartesi giinii akşamına 
kadar hergün İskan dairesine baş 
vurup iş al malan lü~umu ilan olu-
nur. 1 

Devlet demiryolları ve u. I 
manian Umum İdare~inden~ 1 

Muhammen bedeli lll,Soı lira 
olan 300 ton hurda dökme demir 
15 Haziran 1936 pazartesi günü 

saat 15,30 da kapalı zarf usulil' 
Ankarada idare binasında 11ıtı' 
alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenleri' 
787 ,50 liralık muvakkat teı:cinati~ 
tekliflerini ve kanunun tayin ettiı1 
vesikalart aynı gün saat 14,.30 1 

kadar Komisyon Reislitine ver 
mel eri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak N' 

le.ara Malzeme Dairesinden "' 
Haydarpaşada Tesellüm ve Se"~ 
Müdürlüğünden daf1tılmaktaÔ11 

Samsun C. H. P. 
Başkanlığından: 

30 Mayıs 936 günü bitecef 
evve-lce Han edilen Sıtmsun l-1•1 

evi avan projesi müddeti bir Ç 

taraflardan vaki olan müraC 
üzerine haziranın sonuna lc.a 
uzatalmişhr. Projelerin post• 
verildi~i tarih teslim günü olıı 
kabul edilecektir. 

Lüleburgaz İskan MeDJııf 
luğundım: 

936 yılında yapılacak göç"'
1 

yapıları için şimdiye kadar r 
zarlıkl.:ı alınmış olan yerli ~~ 
mitlere ilaveten Hamidabet ~o 
için 19,200, Turğut bey Jc~ 
için 71,100, Yenitaşlı köyo ı( 
38,400, Ceylan köyü için 191 

Çeşmekolu köyü için 780, f{•!; 
köy için 9,600, karaağaç ~;ı 
için 9,600 olmak üzere yapı 
!erinde teslim şartile daha et~ 
yekun 167,880 yerli kireıfl 11 1 
Haziran 936 Pazartesi günÔ ; 
14 te pazarlıkla satın alı nacıı 
isteklilerin fenni ve eksilıınt ~ 

Jc' namelerini görüp pey vurııı:t 
hergün İskan dairesine ba~ 
ma ları ve beli i gün ve ,.aat1\ 
minatlarile birlikte Pazarlılt ı 
misyonunda hazır bulu11ı1l' 
lüzümu ilan olunur. 

3 -- Elektrik Tesisatı ve Malzemesi: 
. p' 

Şartname ve. listesi mucibince 38 kalem elektrik malzemes• ı 
k l . 26 .. ~IJ-lılcıa satın alınaca tır. Vermek isteyen erın -5-936ssalı günU 'ı:ı t 

te %7,5 güvenme paralnile birlikte Kabataşta Levazım ve l'JU 
1 

Şubesindeki Alım Komisyonuna müracaatleri. 

Bartın Belediye Riyasetinden: ı 
Bartın el•ktrik tesisatı 8 5 936 tarihinde ihale edilmek iJ:ı::, 

palı ır.arfla eksiltmiye konulmuşsa da bu işte toptan istekli ç~ ,~ı 
sı dolayısHe 1, 700 lira keşif bedelli mevcud binanın santral pı~i ıf 
line ifrağı işi Belediyec·e yaptırılmak ve 1,875 lira keşif btôe ,,~ 
dırelderi ayrıca ek. iltmiyt: konulmak suretile bu tkEiltroec:Jeı> 
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• tı~ 

rit' ~ ~ SııntraJ, lokomobil, alternatör, tevzi tablosu, kablo, muhavv~· 
~ti keıi ve bunların temel ve montaiları ve şebeke tetıiastı vesaır 

1 llıle teferruatı kapalı zarfla yeniden eksiltmiye konulmuştur. 
~~' l~lektrik tesisatının muhammen keşif bedeli 31,844 lira, mu· 

/t teminatı '.l,388 lira 30 kuruştur. 
~ti' Bu işe aid evrak şunlardır: A- Eksiltme .şartnamesi, B· Mu
\ tııa.ıne projesi, C- Fenni şartname, D- Proje ve planlar, E· Ke· 

3
111eler ve teferrüatı. . .. 

~' istekliler bu evrakı Bartın Belediyesinde görebileceklerı gıbı 
~tlı mukabilinde lstanbulda Taksimde İstiklal •partımaınnda t.:lek
r 111iihendisi Hasan Haletten alabilirler. Proje ve planlard:ın başka 
~~1 lstanbul ve Ankara Belediyelerinde görebilirler. 

t, 1-- Eksiltme 26 haziran 936 cuma günü saat 15te Bartın Beledi
·ıt ~llcürncni nde yapılacaktır. 

ıtulı ..._ .l!.ksiltmiye girebilmek için 26 6 936 cuma tünü saat 14e ka-
rıııtı~ ~ 24911 sayılı kanun ile muayyen vesaiki Bartın Belediye Riyaseti

'Ytrınck şarttır. 

' Mahrukat: 
Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: 

~iktarı Cinsi Tahmin Bd. M. Teminat Ek11iltme rün ve uati 
Lira 

5ı:ı ton Kalın benzin 17750 
Lira Kr. 
1331 25 5 Ha:riran 936 cuma 

l4 

" İnce benzin 29250 2193 75 5 Haziran 936 cuma 
14,30 

~ Yukarda yazılı iki kalem benzin yazılı gün ve saatlerde kapalı 
~rr ş · · - k · 1 h ·· t~ . ıurctile alınacaktır. artnamesını gorme ısteyen er er gun ve 

v Jiıltllle için müracaat edeceklerin yazılı muvakkat teminat makbuz 
tecef ı?il llıektublarile kanuni belgeleri ve teklifi muhtevi mazrufları bel-

t-Jı Ilı 8il.il.tten bir saat evvel Kasımpaşadeıki komisyon başkanlığına ver
ir çC tleti. ince benzin şartnamesi 146 kuruş mukabilinde alınabilir. 
raC,J • ~I 
kaıl • • ,,akliyat: 

lltı\t • 
JC\ inhisarlar baş direktörlüğünden: 

~-~]....._ Konya istasyonundan Bozkır, Beyşehir, Seydişehir, ve Do
~11\~}' ınumurluklarına gönderilecek mamul tütün ve içki sandıkları ve 
9j6~ 1~pirto bıdonlanyla Konya istasyon anbarına nakilleri 6 -5 -

lllaıf 2 lqtihinderı itibaren 20 g~n ~üddetl: açık kırdır.'.1'aya konulmuştur. 
ltıjj ' Taliplerin şartnameyı gormek uzere bu m··dr.let zarfında Baş 

qlJriyette müteşekkil münakasa komisyonuna müracaat etmeleri. 
kas 

3 
ihale 26-5-936 Salı günü saat 15de yapılacağından müna· 

ııı~ ah iştirak edece ki erinde % 7 ,5 muvakkat teminat akcasile o gün 
~ rıilka!>a komisyonunda ha:zır bulutımaları ilan olunur. 

()tıya inhisarlar baş direktörlüğünden : 
clı( 1 

.._ Konya İstasyonundan Konya Baş Müdürlü~üf anbarına nakle
]~t:~~k Ve Konya İstasyonundan Aksaray baş ~e~urluğ~na gônderi
lla~ lll<trnul tütün ve içki sandıkları ve dolu ıspırto bıd onlarının 

llıa ıtı~tı 7-5- Q36 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık kırdır-
Y,a konulmuştur. 

rıı~dtı ..... · Taliplerin şar_tna~eyi görmek _üze-re bu m~ddet zarfında . baş 

3 
tıyeıte nıüteşekıl munakasa komısyonuna muracaat etmelerı ... 

'lak ihale '27 5 936 Çaramba günü saat lt da yapılacağından mu
~ ~84Ya iştirak edeceklerinde yüzde 7,S muvakkat teminat akccsile 

~IJrı ıniinakasa komisyonunda hazır bulunmaları ilan olunur. 

~)MÜZAYEDE L ER 
Kadıköy Vakıflar Direktörlüğünden 

Ç-1 1{
1
le, Avcıkoru Vakıf ormanlarının Darlıksuyu kenarındaki şimşir 

ls1 ı 1,klarından kutru 4 santimden yukarı olanlardan yapılmak üzere 
~ild1

11 :ntal şimşir odunu pazarlıkla verilcce~inden isteklilerin hugiin 
koy Yakı fi ar Müdürlüğüne müracaat eylemeleri. 

~ltklarel·ı y D maya girmek ve şartname_vi gör-ilayeti aimi 
E. mek isteyenlerin (63) lira (75) 

1· ncümeninden: kuruşluk teminatlerile birlikte '\Jtkl ı· 
r.ıııd arc 1 nıemleket ba1tane- Kırklareli daimi t-:ncümenine mü-
~011~ bulunan bir aded Reinger racaalları ilan olunur. 

ıiltıh'g~n makinesi 27 Mayıs 936 Devlet Demiryolları ve 
~ •ne rast! b ·· ·· ~ıı 111 · ıyan çarşam a gunu İ 

llttı onbeşte ihale edilmek üzere Limanları şletme 
•tına k 

ırcn b Y.:ı çı arılnııştır . Muham· U. idaresinden: 
~delı 851l) liradır. Arttır- Muhammen bedeli 34200 lira 

olan takriben 190 ton hurda ba· 
kır 19 Haziran 1936 Cuma günü 
saat 15,30da kapıh zarf uısulile 

Ankarada idare binasında arttır· 

ADEMİ İKTiDARA 

HORMOBİN 
maya wnulmuştur. Bu işe girmek İHTİY ARLIGI YOK EDER 
isteyenlerin 2565 liralık muvalc- Tafsilat: Galata P. K. 1255 
kat teminat ile teklirlerini ve ka· 1 

nunun tayin ettiği vesikaları aynı I .::· ==-============~ 
gün saat 14,30a kadar Komis-
yon Reisliğine vermeleri lazımdır. , 
Şartnameler beheri 170 kuruşa 
Ankara ve Haydarpaşa veznele
rinde satılmaktadır. 

İkramiye kuponu 

Bugün bu kuponu getirene 

1 kurşun kalem vereceğiz:. 

İmtiyaz sahibi ve Yazı işleri 
Direktörü: İsmail Girit. 

Adres: Aıtlan Kırtasiye Mata· 
.zası Billur sokak Galata. 

Basıldığı yer: AR TUN Baaımev i 
Galata Billür sokak No. 10 

21 Mayis 

DE N İ Z POSTALA RI 

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

• )ı~ • -c. 

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

Burga:ı:, Varna, Köstence, Novorosisk, Batum Trabzon, 
Samsun, Varna ve Burgaza. 

Q U İ R İ N A L E - Cuma 22-5 sat'\t ~J da Galata Rıhtımından: 
Pire, Brindizi, Venedik ve Triesteye. 

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

A V E N T 1 N O - Cumartesi 23-5 saat 17 de· 
Burgaz, Varna, Köstence, Sulina, Galalz, Braila, Sulina, 

Batum, Köstence, Varna ve Burgaza. 
F E N 1 C 1 A - Çarşamba 27-.> saat 17 de· 

Burgaz, Varna, Köstence, SuJina, Galaz ve Brailaya. 
C A M P 1 D O G L 1 O - Perşembe 28-5 saat 17 de: 

Pire, (Patras), Napoli, Marsilya ve Genovaya. 
A S S 1 R 1 Y A - Perşembe 28-> saat 17 de: 

Ka, ala' Selanik, Volo Pire, Patras, Santico, Brindizi, 
Ankona, Venedik ve Triesteye. 

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

Beklenen vapurlar 
Triyeste. Venedik, Brindizi, ve Pireden. 

A L B A N O · Perşembe ~1-5 saat 1(, da: 
Trieste, Venedik, Brindizi, Pire, İzmir ve Selaniklen. 

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

l S E O Cumartesi ~3-5 saat 7 de; 
Batum, Trabzon Samsun, Varna ve Burga:zdaıı. 

C E L İ O - Salı 2ti-5 saat 17 de: 
Trieste, Venedik, Brindiz.i ve Pireden. 

F E N İ C İ A - Çarşamba 27·5 saat 10 da: 
Triesle, Venedik, Brindizi, Selanik ve Kavaladan. 

C A M P İ D O G L İ O - Perşembe 28-5 saat 7de: 
Tuna, Köstence, Varna ve Rurgaz:dan. 

A S S İ R İ A - Perşembe ·;8-.":"ı saat 17 de: 
Tuna, Köstence . Varna ve Burgazdan. 
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A) Adjudications au Rabais 
-1-

Comestible (Denree alimen
taire, Viande, Legume, Lait 

ete. 

La it pasteureuse. fourni ture 
journaliere min. 265,50 max. 605 
kilos. 

Viande , fourn. jour. min. 204, 
max. 253 pour les 5 hôpitaux mu
nicipaux (Hasseki, Ojerrah pacha, 
Beyoglu, maladies Veneriennes 
pour les Hommes, Zeynep Kia
mil). Prix est. du lait Ptrs. 14 le 
k. de 1 a viandc Ptrs. 47. Caut. 
prov. respectivement 2319 et 
3256 Ltq~. Adj. sous pli cachete. 
Com. Permanente de la Munici· 
palitc d'lstanbul. Jeudi, 4-6-936 
a. 16 h. 

Plusieurs articles concernant 
les Chapitres de: Comestible, 
Ce,.eale, Legume, Viande, Lait 
ete. pour la fourniture annuelle 
de l'hôpital d 'Eskichehir ont ete 
mis en adj. en 4 groupes, par la 
Premiere Section de l'Exploitation 
des Chemins de Fer d'Etat. ala 
Gare de Haydar pacha. le Ven· 
dredi 5-6-936 a ıs h. (Consulter 
la partic turque, sous ru brique 
"Erzak,,). 

Sucre pulverise 1(1,00ll k. Prix 
est. 25,50 Ptrs. le k. Caut. prov. 
195 Ltqs. Com. de la Direction 
Principale des Vakoufs d'Istanbul, 
Mercredi, 27-5-936 a 15 h. 

Lait 40,000 litres pour l' Asile 
des Pauvres, min. 50, max 120 li
tres par jour. Prix est. 4800, caut. 
prov. 360 Ltqs. Corr.. Permanen
te de la Municipalite d'Istanbul, 
Vendredi 5-o-936 iı 15 h. 

Viande de mouton 29 tonnes. 

Viande de boeuf 31 tonnes 
p. l'Ecole d 'Artillerie de Maltepe . 
Prix est. respecti ve men t 38 et 25 
Ptrs. le kilo. Caut. prov. pour 
l'ensemhle 1407,75 Ltqs. Adj. 
sous pli cachete. Com. de l'Eco· 
nomat d'lstanbul a Tophane. Lun
di s 6·936 a 15 h. 30. 

- 2 

1 Construction- Reparation ı 
Travaux Publics,Materiel de 1 

Construction Cartographie 

lnstallation de telephone au
tomatique reliant la Directiun 
Generale des Fabriques Militaires 
aux lnstitutions qui dependent 
d'elle. Prix est. 10,000, caut. 
prov. 75tl Ltqs. Adi. sous pli oa
chetc. Com. d' Achat de la Oir. 
Gen. des Fabriques Militaires, 
Mercredi, 3·6-936 15 h. 

Construction (materiel exclu) 
de 160 logements a 2 pieces pour 
les immigrcs dan.;; 25 villages et 
de 80 logements a piece unique 
dans d'autres 3 villages de la de
pendance de Lulebourgaz . Adj. 
de gre a g-re, separement OJ en 
bloc. Caut. prov. 7,5 ~o- Service 
des lmmigres de Lulebourgaz. 
Lundi, 25 Mai 936. -

Tuiles 489600 pieces. 
Tuiles indigenes 167880 pie· 

ces pour la c;onstruction au cours 
de l'annee, des lotements des 
immigres dans differ~nts villages 
de la dcpendance de Lulebourgaz. 

Adj. de grc a gre. Com. Specia
le siegeant au Service des im· 
mig-rcs de Lulebourgaz, Lundi, 
1-6-936 a 14 h. 

Morceaux de fer, 3110 tonnes. 
Prix est. 10500, caut. pro•·. 787,5\l 

Ltqs. Adj. sous pli cachete. 

Adm. Generale de l'Exploitation 
des Chemins de Fer de l'Etat a 
Ankara, Lundi, 15-6-936 a 15 h. 
30, Cah. de charge gratuitement 
au Service du Matcriel a Ankara 
et :\ la Direction des Livraisons 
et des Expeditions a Haydar 
pacha. 

Elaboration de l' avant-projet 
de la Maison de Peuple de Saın
soun. Le dclai de l'adj. expirant • I 
au 30 Mai 936 a ete prolonge 
jusqu'au ıo Juin 936. 

est. 11750, caut. 
Ltqs. 

prov. 13Jl, 

Benzine raffinee 75 torıcte1 

Prix est . 29250, caut. prov.2 ;9J.
1 

Ltqs. Cah . de eh. de cette dr' 
niere 146 Ptrs. Adj. sous pli cı 
chetf:. Com. des Achats M;ır11 

mes a Cassim pacha, VendreJ 
le 5-6-936 a 14 et 14 h. JO. 

Oivers 

Ceintures a fil d 'or et d'at 
901 ı pieces, pour les aspirants 

lnstallation et Matfriel 1 t'Ecole de Guern: . Les prix off 
Electriques ~orıı de la premiere adj. de !! 

- 4 

--- 1 gre ay ant ete jugcs elevt-s, une 11' 

38 lots de fourniture elect:- j velle en est ouverte a !a Com. J 
rique. Adj. de gre a gre. Com· ı chat de la dite Ecole, le M~ 
missi on d' Achat de la Direction 2-6-936 a 14 h. Les conditions 
Generale dcs Monopoles a Kaba· ent les memes . (Voir. "Muna~' 
ta.ehe, Mardi, 26-5-936. Gazetesi,, N. 37, du 6·5-930)· 

lnstallations electriq ues a exe· 
cuter dans la cuisine et la huande· 
rie de l'Hôpital Hasseki. Prix est. 
947,;l8, caut. prov. 75 Ltqs. Com. 
Permarıente de la Municipalite d'Is
tanbul, Mercredi , :~ Juin 9:l6 a 15 h. 

lnstallation electrique de Bar· 
tine. Le cahier de charge a ete 

modifie, faute de soumissionnai
re pour I' ensem ble des tra vaux, 

lors de l'adj. sous pli cachete du 

8-5-936. La mairie se chargera 
de transformer en usine centrale 
le bati ment existan1, pour le prix 
est. de 1700 Ltqs . Les poteaux 

en bois seront adjugcs scparement 

av~c un prix est. de 1875 Ltqs. 
De meme le reste des travaux a 
executer, savoir: la construction 

et le montage de l'usine centrale, 
locoınobile. alterl!ateur, tableau 

de ,ii vision, cable, poste de trans
formateur,installation du reseau fltc. 
Prix est.31844, caut. prov . 2388,30 
Ltqs. Documents requis : M. Has· 
san Halet, Appt. lstiklal, Taxim, 
contre payement. Com. Muııici· 
pale de Bartine, Vendredi 26-6·931) 
a 15 h. (Voir aussi le N . 35, du 
4 Mai 936 de notre journal). 

4 -

Combustible, Charbons, 

Carburant. 

Benzine brute jO tonnes. Priıc 

Bache de 4\ıO(I Ltqs. Priıc 

95 Ptrs. le metre, caut. prov. 
Ltqs. Adj. de gre a gre. CoıJI 
l'Economat d'lstanlıul a Toph 
Mercredi, 211-5-936 a 16 h. -Cabotes americains, 2noo 
tres 90 centimcs, pour l'hôpıtJ 

Gulhane. Ac!j. de gre a gre. C 
de l' Economat d'Istanbul a 1·o 
n ~. Jeudi, 21·5·936 a 1 :ı h. 

B) Adjudications - ·--=-- ---a la Surencb~ 

Buis 150 quintaux, a cotı 
des arbi.lstes ayant plus de .ı c 

times de cliametres. el se tr
0 

vant dans les forets de A\dj•~ 
rou a Chilc. Vente de gre iı g 
S':ıdresser tous les joun 3. '' 
rectıon des Vakoufs de Cadilce - ~ 

Morceaux de cu&vre. eııv' 
190 tonnes. Prix est. 3420il, cJ 

prov. 2565. Adj . sous pli caC~. 
Adm. Generale des CheıJJİ11 ~d 
Fer de \'Etat a Ankara, yerı 
di, 19-6-936 a 15 h. 31). Ca~· 
charge aux guichets d' Aok3~'ı 
de Haydar pacha, moyenrı311 

Ptrs. 
,ra 

Appareil Roentgen. t11 rO 

Reinger. Priıı: est. 850, caut· p ,l 
11tC l 

63,75 Ltqs. Com. Permane r(v 

Vilayet r.le Kırklareli. lllfer' 
27 Mai 936 iı ıs h. 


