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İ Ç İ N D E K İ L E R: ~ 
PIY ASA HABERLERi ı 

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

2 - İnşaat, Tamirat, Nafıa İşleri, Malzeme, Herita. e 

ı 3 - Makineler, Motörler, sair Teferruatı ve Yağları. 

4 - Mahrukat. ı • 
5 - İlaçlar-Klinik ve İspençiyari alat-Hastane leYazımı. : 

' ~ 6 - Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Levazımı. 
f 

7 Müteferıik. i 
b) Müzayedeler. ı 

1 - Müllezimlik İşleri. l 
2 - Miiteferrik 
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PiY ASA HABERLERİ 
~akliyat müteahhidleri 
~falet akçesi verecekler 

•ta nnldıatının bir kat daha 
b t ~tt altına alın maSl için yeni 
~Ore tar verilmiştir: Bu karara 
di'e llakliyat müteahhidleri, ,şim· 
llı~h kadar muvakkat ve kati 
~tk l'ette verdikleri teminattan 
'tı •~unların nakledecekleri kıy· 
'ıecı~r~ koruyabilecek ve miktarı 
ıt ~181 idarelerce takdir edilecek 

'ııı tfalet akçesi vermeleri de 
llasip görülmüştür. 

A.ltı aylık kontenjan 

19 
kararnamesi çıktı : 

t1ı8 36 ıenesinin temmuz, ağwı· 
•ıt~· eylül, teşrinievvel, teşrini• 
'lt

1

1
' kanunuevvel aylarına aicİ 

l._te;Y~ık kontenjan kararname ve 
lt,d·~~ı bugün velüller heyetinin 
,. 

1 1nden geçmiştir. Memleke
ı~e "db d 1 al edilecek mallar hak· 

~-t, a Yeni hü~ümleri ıbtiva eden 
y :n~ınenin esaslarını şunlar dır: 

ltl\
1 

nı kararnameye göre; kon· 
hıtl •ndan istifade edere\< mal id· 
l1ı 11, edecek tüccarın idhalatta bu-
1ııda catı nıemleketi n Ticaret oda-
1-ie~ukayyed olması şarttır. 

~~l. hangi bir ay içinde güm-
"te 1 ''ili ge en eşya o ayın liste· 

~I)) 2eçtig-i halde fazlası mütea· 
~l\ aydl•t kontenjanlarına mahsu-

1 h l c~ a olunacaktır. 
t 11lrltükl e.,~. erce kontenjanların 
l ıınde 
eac1ı caas beyannamelerin 
't!b

11 
sırasıdır· Kontenian mah

hilld l\ıın fÜmrüklerce ilanı tari· 
en ·rb 

llıuaın l 1 1 •ren 15 güR içinde 
e elerini b"t• k - ··L 

ı ırere gumruıı. 

~resmini ödemeyenlerin konten· 
janları geri alınacak ve .sırası ge· 
ıen diğer beyanname sahipledne 
verilecektir. Yalnız bu gecikme
nin gümrükler ve eşya sahiple· 
rine atfedilmiyecek kusurlardan 
ileri gelmesi hali müstesnadır. 

Yeni kararnamenin 18inci mad· 
desine göre yolcu beraberinde 
Türkiyeye gelen ve gümrük res· 
mi tam tutarı 140 lirayı tecavüz 
etmeyevı ve ticarett~ arzedilmeye· 
cek her nevı eşya ve hayvanat 
kontenjan harici olarak idhal edi· 
lebilecektir. 

Kararnameye bağlı "K. L,, ve 
"K,, listelerinde yazılı eşyadan 

nümune olarak getirileceklcrle, 
dahilde mümesili imal edilmek 
üzere h.ariçten celbedilecek nü· 
munelerden kıymeti 50 lirayı geç
meyenler iktisad vekaletinin tas· 
diki ile kontenjan h.arici idhal 
olunacaktır. 

Eşhas namına hariçten hediye 
olarak gönderilen ve kıymeti 10 
lirayı ll'eçmiyen eşyanın idiıali 
serbesttir. Kıymeti 50 liraya ka· 
dar olursa bunun idlıaline ikti· 
sad vekaleti izin verecektir. 

Yenıden tesis ve tevsi oluna
cak sınai müesseselerle işletme 
müesseseleri larafında11 C"elbedile· 
cek tesisa~ ve maı;inelerin kon• 
tenjan harici idhali için alakadar
ların siparişten evvel iktisad ve· 
kiletine müracaat etmeleri lazım· 
dır. 

İkt İsad vekaletinden alıuacak 
müsaadelerle getirilecek tesisatın 
iktisad vekaletinden verilen mü-
aaade tarihinden itibaren 6 ay 

zarfında idhal ediımesi ~arttır. 
Bu müddet llctisad Yekaletince 
uzatılabilir. 

Müessesat veya ticarethanelerin 
bila bedel teşhir veya tevzi ede· 
cekleri reklam mahiyetindeki eş
ya ile hariçteki müesseseleri ala·· ı 
kadar eden panayır reklamları gi
bi matbua, hayır ve spor cemı- \ 
yetlerine, umumi müessesata te· 
berru suretile gelen eşya iktisad 

vekaletinin tensibi ile kontenjaa 
harici olarak idhal olunacaktır. 

Madenler istihsal ve ihracı i.,:in 
hariçten getirilecek mevad, sipa· 
rişinden evvel iktisad vekaletin· 
den müsaad~ almak şartile kon· 
tenjan harici getirilebilecektir. 

Yeni kararname 1 temmu:z 936 
tarihinden meriyete girecektir. 

(Bu kararnamenin tamam metri 
ile merbut listelerini gelecek sa

;~ı:zda gazetemizde ilave olarak 
ve meccanen okuyucumuzlara su· 
nacağız. 

Ankarada imar işleri 
belediyeye geçiyor 

Ankara şehrinin imarına ait i~
lere meşgul olmak ve şahsiyeti 

hükıniyeyi haiz bulunmak üzere 
tesis edilmiş olan Ankara şehri
nin imar direktörlüğüne diğer 

bir şekil verilmesi ve Ankaranın 1 

imarına. ait işlerin belediyeye 
devri kararlaşmıştır. Bu muame
lenin yapılmasına intizaren mez
kür idarenin şahsiyeti hükmi yc
sin i muhafaze etn:esi ve 1936 
mali yılı zarfında mülhak bütçe 
ile idaresine devam olunması ka· 
rarlaştırilmıştır. 

Peynir fiatleri 
İstanbul peynir piyasaıında 

normal vakit muamelelerden baş
ka kayda değer bir faaliyet yok
tur. Beyaz yağlı peynirlerin kilo· 
su 19, yarim yağhların 18 ku· 
ruştur. 

Kendir eylafı 
Samsun mıntakasında vaki ih

tiyaç karşısında taleplerin çoğal-

ması üzerine Hatlarda yükselme 
meyli görülmüştür. Fiatlar Kas-

tamonu mallar.nın 25-29, Fat· 
sanın 18-24 kuruştur. -

Keten tohuum 
lstanbul piyasasında gevşeklik 

devam etmektedir. Ancak fiatlar 
seviyelerini muhafaza etmekte
dirler. Son fiat 9,25-9,37 ku
ruştur. 

Samsunda piya1a normaldir. 
Fiatl.:ır 7 8 kuruştur. 

-
Balmumu fiatleri 

lstanbul balmumu piyasası yuk· 
sekliğini muhafaza etmek~dir. En 

ziyade i.ş Bulgaristan üzerine ya-

pılmaktadır. Almanyaya mal sa· 
tılamamaktadır. Stoklar çok az
dır. Fiatlar 90 kuruştur. İzmirden 
bildirildiğine göre Almanya si
parişlerini artırmış ve fiatlar yük
selmiştir. Almanlar geçen hafta
nın cif 93 kuruşuna mukabil 
son hafta içinde 95 kuruş ver· 
mişlerdir. 

Stokların azlığı bu talepler kar
şısında piyasayı sağlamlaştırmıi· 
tır. Fiallar 89 kuruştur. 

a) ·MÜ N A K A S A L A R 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Ankara 
Cinsi 

Ekmek 

Levazım Amirliği satınalma komisyonundan : 
Mikdarı Muhammen B. ilk teminatı 

35000 kilo 4500 lira 315 lira 
Kırıkkale askeri sanat mektebleri ihtiyacı olan 35000 kilo ekme

ğin 8 haziran 936 pazartesi günü saat 14:17ye kadar açık eksiltme 
suretile satırı alınacaktır. Taliplerin yukarda cins ve mikdarı hizasın-

da yazılı muhammen bedeline mukabil 315 lira ilk teminatlarını Kı
rıkkale askeri fabrikalar muhasebecili2'ine yatırarak belli gün ve saat
te mektep satın alma lcomisyonuna gelmeleri. 
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lataubal harici askeri lntaatuadaa: 
Cia•i Miktan M. Bedeli ilk temi-

toa na ta 
Lira Lira Ebilme taribi Ekıilhle .. kli 1aatı 

Yulaf 150 467S 366 18-6 .936 açılı:: ekliltme 14 
,, 200 6500 466 ,, Kapah zarf 15 
,, 140 4550 342 ,, Açık 16 
• 104 3660 2S4 19-6-936 " 14 

s2 2665 200 ,, ,, ıs 
" 140 4550 342 ,, • 16 

Arpa 300 9750 732 16-6-936 Kapalı .... , 14 
• 280 9100 683 ,, ,, ıs 
• 166 6370 478 • • 16 
" 280 9100 683 17-6-936 • 14 

! • 395 12838 963 " " 15 
" 154 5005 376 ,, " 16 

Yukarda yuıh arpa ve ydlaflar arn a711 ihale edilecektir. ş.rt
aameler tatil glnlerind• •aada her ,asa lı:omiıyoada prilebilir. 
Teklif mektuplan ... t 13, 14, 15 e kadar kabuı olanar. Eksilmeye 

! iıtlrak edeceklerin belli pn ve 1aatte teklif aektuplan temiutl.rı ve 
kaamlua 2,3 bel maddeleriDdeki YHikalariyle birlikte Llleburfasda 
Tlmea Satmalma ko•İlyoauacla b.lwmalan. · 

s'"'·4ea evnl viliyet 

Piri aç 

Sade J•ta 
Makar .. 
Ze,tia yafa 
Salça 
s-e.. 
Sotan 
Tuz 
K•ru fuulya 
Nohut 
Mercimek 
lhlaaar 
Yumurta 
Un 
Kura •erle 
Slt 
Yotvt 
S.m 
ScMla 

• 

Ywli .. -~ ..... 
J{ ......... oclan 
Yat .... Ga., ... 

MulaaMbui vezamine ve yahad 1 verU.cektir. 
laerbaafi bir Maluadıtma yatı• 5- lJu elı::siltaip gi 
nlarak kapalı zarfların ebiltme libleria bu itlerle ....... 
Natinclen bir ... t evvel Komia· lanna dair relmi veu 
yoaa verilmiı olmHı lhuna. etmeleri ve beraberinde 

4- Odmuuı teminat alı:çellİ ek- leri meputtur. 
liltme 1aatinden bir Nat evvel 6 - Şmtnameler berfb 
33 Tlmen Muha1ebeli vuneaiDe ı ·yoada rörllebilir. 

2- Jnıaat- Tamirat- Nafia leleri. Malzeme. 
Burdur V alillp.clen: 

Burdur Merkuinde yapılacak memleket haıtaaeai 
17000 liralık bed~li kqiffi olan km.ı kapalı aarf uulile lıadcli 
Prllc\011 talı:dinle MaJ181D 26 ıacı ulı ,aaı aaat 15 de ihale 
mek tl:ıere ebilt•eye çılı::anldlfuaclaa Wip ola.&ann ilaale 
ea u 1elı::iz ıl• evvel Nafıa Baka.ı.tuaa •lracaatla ehliyet 
almaları ve ytizde 7 ,5 teaiDat paralannı Maliyeye yatıma 
Ticaret odu•cla da ka11tlı olcluldanna dair veailı::alannı 
mek furetiyle o ıGn ve ... tia .. Vili7et ......... pı.eı.ri 
bapta daha fazla izahat .ı..k ve ketifM-.leri9- ..,..._ .. 
.- iateyenleria Vilayet Naha Direktörlqlae .. racaat et..ı 
olu•ur. 

Çifteler Haraaı Direktlrllilad•: 
Hara Merkezi olan Mahaaa•Jede yapılacak elektrik Ye au 

balD keıif ve projeleri pazarllkla yaptanı.cakbr. Ketif Ye 

Naha Vekiletiace ~ prtbr. lateklileria 2 Huir• 1936 P; 
ıi ı&al aat 15 te Ma1-acliyede Hara Mlcllw ..... ..aıracı..u.c 
olaaur. 

Nafıa •kanbit Salar 
Umum Mlcllr~ 
tU-936 ~ .......... . ,.,,, ...... . 

tlilmiı oı.-ı ..... ~1Wiiill 

melyatmın pri lı::alan Ja .. ına 
aid itin ebiltaeai ,örülen llzua 
beriae 1-6-936 Paartelh .... 
•e talilı:: edilmiıtir. 

-De•let Demiryollan ve Li· 
maalan ltletaıe Umum 

ldaruindea: 
Malzemeıi lc:l.reden verilmek 

nretiyle 2 adet chibuun berine 
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haçlar Klinik ve ispençiyari alet 
kiinler evine lazım olan 18 kalem tibbi ecza ve ilat halt· 
"lstanbul Belediyesi ilanları,, başlığı altında çıkan münakasa 
l lllÜracaat. 

~atbaa işleri-Kırtasiye-Yazıhane Levazımı 
1 

ik Genel direktörlüğü Eksiltme Komısyonundan: 
-1936 senesi Mart ayından itibaren 1937 sene1i Şubat sonuna 

bir senelik harici ticaret aylak istatistiklerinin bir senelik bu-
2~Palı zari usuliyle eksiltmeye çıkarıltmıştır. 
-376 Forma kadar tahmin olunan bu istatistikler için 11280 

3 
bedel tahmin olu.DaUflur. 

Eksiitme 3 Haziran 936 Çarşamba pnü aaat 14,30 da Umum 
lale binasında toplanacak olan komisyonda açılacaktır. 

4-Bu mecmualar Ankarada basılacaklar. Eksiltmeye iştirak ede
er yü:ıde 7 ,5 muvakkat teminat vesikalarile eksiltmenin açılma• 

bir saat evvel teklif mektukları•ı komisyon reisliğine verme
l&ııındır. 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşlebne Umum idaresinden: 

'1ubaoımen bedelleri muvakkat teminatlart ekailtmc gün ve aaat
•tafıda yazılı malzeme kapah zarf usuliyle Ankarada idare bi-

Q da satan alınacaktır. 
U işe 2irmek isteyenlerin muvakkat teminatları ile tekliflerini ve 

~Ull tayin ettiti vesikaları hangi eksiltmeye aid ise o eksiltme 
___ .... mlıden bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine vermiş olma-

~~iııaadır. 
'IMrlnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Daireainden ve 
~"Paşada Tesellüm ve sevk Müdürlütünden alınabilir. 
'-insi Muhammen Muvakkat Eksiltme Saati 

bedeli teminata (Ünü 
22380 lira 1678,60 lira 22 6 936 

4800 " 360 " " " 
5965 " 447,38 " " " 

faz. emaye 750 
" 56,25 " " " s,~ 

beçler 11475 " 860,63 " 24 6 936 
"-~, ıülyen 

l'oz ve anilin 3827 
" 

287,93 il 
" " )....._ boyalar. 

Crafit ve 120j 
" 90,38 " " • 

~Aombajin 

İstanbul Jandarma satınalma komisyonundan : 

15 
15,30 
16 

16,30 

15 

15,30 

16 

•ttk Mıktar ve cinsi Beheri Tahmin bedeli llk teminat 
Lira K. Lira K. 
2100 00 157 50 
2800 ()() 209 ()() 

210 00 15 75 
65 50 5 06 

o:~ Çift 25 No. nalça 3 
60() Kilo kabara çivi 28 

) Kilo 18 No. bakır çivi 35 
S Kilo balmumu 90 

5175 50 387 31 l 
..... Yukarda cins, maktar, tahmin badelleriı ve muvakkat teminat-
~ltıh dört kalem kundura malzemesi kapalı zarf eksiltmesile sa
~ 1nacaktar. 
- Eksiltme Gedikpaşada Jandarma dikim evi binasında oturan 
rnıa Satan alma komisyonunda 6·6-936 Cumartesi günü saat on 

l Yapılacaktır. . 
':'" Hepsinin bir istekliye ihalesi caiz oldufu gibi bir veya bir 

t..İ~11lsinin ayra ayrı isteklilere ihaleside caizdir. istekliler şart ka-
1_ her gün Komisyonda görebilirler. 

ı .,, lıtekliler isteyecekleri kalemlare aid ilk teminat makbuzları
~'l'fl Yl banka kefalet mektubunu ve diğ'er vesikalarını havi mühürlü 
~ b:;iı eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Komisyona ver-

(l• Unınalıdarlar. 

l ltesun Şarbaylıg~ ıodan ..... G· sinde toplanacak belediye encü· 
' ıre•un belediyesi tara- meninde yapılacakhr. 

~.11 ~ ~esiı edilecek şehir ban· 
~d Çın lazım olan 20 parça 3- Talipleri~ ihaleye iştirakla-
a._ 0 ala"t 26 c. 936 S 1 ·· rı için yüzde 7,5 nisbetinde de-""'t ı ._,. a ı günu 
lt lS d "hal pozito yahrmaları lizımdır. l•tan-., tii e ı e edilmek üzere 
'-~ra~ lhiiddetJe açık eksiltmeye bulda çıkacak taliplerin diğer 

2....., "'•tbr. şartlarını lıtanbulda Aımaaltı 
11.t.IL 

1
Muhammen bedel 900 lira· numara 44 Azmi Gürsoydan öt· 

Qae G· ıresun belediye daire· rene bilirler. 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Semelik muhammen muvakkat 

Kirası teminata 

Kınalaadada yalı caddeaindelr.i deniz banyo yeri 35 2,63 
Unkapananda araççı, Kara Mehmet mahal .. inde 
fener caddHinde 42·44·46 N. da 208 metre 
murabbaı arsa 600 
Beyotluada kamerhatun mahallesinde çukur So· 
kağanda 47 eski No.lu lst kat altı odah ev 180 
Floryada küçük plaj (936 Birinci teşrin ıoauna) 300 

" havuzlu bahçe ve ra:ıiao (937 Şubat 

45 

13,50 
22,50 

sonuna kadar) 300 22,50 
Yukarda semti senelik muhammen kirası ve teminatları yaz.ılı olan 

mahaller 937.935.939 seneleri mayisi sonuna kadar ayrı ayn kiraya 
verilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. Şartnameleri Jevazı• 

müdürlı;fünde görülür, artırmaya girmek isteyenler hizalarında göste
rilen muvakkat teminat makbua veya mektubile beraber 5 Haziran 
936 cuma güni saat 15te daimi endlaende bulunmalıdır. 

B. (6) 
• • • 

Keşif bedeli 1221 lira 82 kuruş olan Beyotlu haıtahanesinin ka• 
danlar pavyonu dahiliye serviıinin kigire tahvili açık eksiltmeye ko· 
nulmuıtur. Keşif evrakı ve şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. 
İstekliler kanunun tayin ettiği vesika ve 92 liralak muvakkat teminat 
makbuz veya mektubile beraber 25 Mayıs 936 Pazartesı günü saat 
15 de daimi encümende bulunmalıdır. 

* • • 
8. (7) 

Düşkünler evine lazım olan 18 kalem tıbbi ecza ve alat pazarlı 
ta konulmuştur. Ecza ve alatın hepsine 303 lira 2 lcuruş fiat tahmin 
olunmuştur. Şartnamesi ve listesi levazım müdürlüğünde görülür. 
Pazarlığa girmek isteyenler kanunun tayin ettiti vesikalarla 27 lira 
75 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber T1 
Mayis 936 çarşamba pnü saat 15te daimi encümende bulunmalıdır. 

D. (2) 

b) MÜZAYEDELER 
1-- Mültezimlik işleri 

Ankara Valiliğinden: 
20,751 lira bedelli Ankara merkez kazası 1936 mali yıla taş, kum, 

tuğla vesaire resminin bir seneliği kapalı .zarf usulile artırmıya çı· 
karılmıştır. 

İhale 1 Haziran 936 pazartesi günü saat 15 te Vilayet Daimi 
Encümeninde yapılacaktır. 

Talihler 1,556 lira 33 kuruşluk muvakkat teminatlarile itibari, 
mali vesikalarını ve tekliflerini ve kanunun tayin ettiği vesikaları 
arttırma, eksiltme ve ihale kanunu hükümleri dairesinde saat on dör
de kadar Daimi encümen Reisliğine yermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara Hüsusi Mu~asebe Direktörlü· 
ğünde dağıtılacaktır. 

2-· Müteferrik 
İstanbul Tahsil 

Müdürlüğünden: 

Yedikule şubeain e olan bor· 
cundan dolayı haciz altına alınan 
bir aded "Byerişe Şilağaner,, 

markalı kösele silindir makine, 
bir aded Torner marka deri aç· 

ma makinesi, bir aded Torner 
marka kösele açma makinesi bir 

aded Ton er marka vidala sıkma 

makinesi, dört harç dolabı, bir 
aded Torner marka deri kazma 

makinesi, bir aded Torner marka 
yarma makinesi 25 Mayıs 936 
gününe raslıyan Pazartesi günü 
Kazhçeımede Hacıhasan aokatın· 
da 13-15 numaralı fabrikada satı· 
lac:aktır. 

Almak istiyenlerin Yedilrule 

Maliye şubesi Tahsil Başmemur-

lufuna müracaatleri. 

~DiiPirkBfuri: 
t~Kurutturulmuş, .~ 
t 
1 Fırınlandırılmış.1 Temizlik, Rahathk : 
t:l Konfor... 20 Sene ... 
=~=-=~~ ...... :::sz.~...:S:.:"~-S:~~ 
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A nos Lecteurs 
Nous informons nos Letleurs que nous donue

rons dans nolre proclıain Nwıu;ro, en supplhneni, 
et yralis la traduction ılu dt'crd - lol sur /es contin
!Jenlements qui ufrnf ll'ı;tre pronml!ıw', ainsi que /es 
liste anne:.rc;es. 
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~) Adjudications au Rabais 
-1-

Comestible (Denree alimen
taire, Viande, Legume, Lait 

ete. 

Viande de mouton 50,000 k. 
Prix est. 24820, caut. prov. 1761,50 
Ltqs . L'adj . qui devait avoir lieu 
le 20-5-936 a ete aiournee au Sa· 
medi 20-6-936 a 10 h. 

Viande de boeuf 140,000 k. 
Prix eıt. 49840, eaut. prov. 3738 
Ltqs. L'adi. qui devait avoir lieu 
le 22-5-936 a ete remise a Lundi, 
22-6-936 a 10 h. 
Commission d' Aehat de l'lnten

danee Militaire de Selimiye. 

Diverı articleı de ravitaille · 
ment pour les besoins de l'Hô
pital des Maladies V eneriennes 
d' Ankara seront aehete, par voie 
d'adi. le 5·6-936 par la Com. du 
Vilayet d' Ankara lConıulter la 
partle turque, rubrique "Erzak,,). -Pain 35,000 kilos pour les 
Ecoles Militaires des Artı de Ki
rikk.ale. Prix ed. 4200, caut. prov. 
315 Ltqı. Com. d' Aehat de l'E
coıfomat d' Ankara. Lundi, 8 Juin 
936 a 14-17 h. -A•oine 816 tonnes en 6 lotı, 
prix eıt. 26600, caut . prov. 1970 
Ltqa. 

Orge 1575 tonnes en 6 lota. 
Prix eat. 52163, caut. prov. 3917 
Ltqs. Adj. en partie sous pli ca
cbete , et en partie publique. 
Commission des Aclıats Militaires 
a Lulebourgaz, le 16, le 17, le 
18 et le 19-6-936. 

Huile d'olive 1500 k. pour 
l' Asile des Pauvres. Prix est. 68 
Ptrs. le kilo. C•ut. prov. 77 Ltqs. 
Com. Permanente de la Munici
palite d'lstanbul, Lundi, 8 Juin 
936 a 15 h. 

- 2 

Construction- Reparation ı 
Travaux Publics,Materiel de 1 
Construction Cartographie 

Elaboration des Devis et Pro
jets des lnstallations Electriques 
et des Eaux du bourg de Mah
moudiye, centre de hara. Ceı De
viı et Projets doivent etre ap
prouves par le Ministere des Tra
vaux Publics. S'adresser a la Di
reetion du Hara de Mahmoudiye, 
jusqu'au 2 Juin 936 a 15 h. -

Construetion de la partie eva
luee a 17000 Ltqs. de l'hôpital 
de Bourdour eaut. prov. 7 ,50%. 
Adj. sous pli, eachete. Commiı
sion du Vilayet de Bourdour, 
Mardi, 26-5-936 a 15 h. -Seconde partie deı travaux 
de mise en valeur de la plaine 

de Bursa. L'adj. qui devait avoir 
lieu le 15-5·936 a ete ajournee, 
pour certains motifs, a Luodi, 
1-6-936. 

Construelion d'un passage 
sur pontons (materiel a fournir 
par l'Administration). Prix est. 
400, caut. prov. 30 Ltqı. Adj. 
de gre a gre. Premiere section 
de l'Exploitatİon des ehemins de 
fer de l'Etat a Haydar pacha, 
lundi, 8 6 936 a 10 b. 

L'edifiee abritant le service 
des maladies intemes du pavil
lon des femmes de l'Hôpital Mu
nicipal de Beyoğlu qui eıt en 
bois. sera transforme en batiment 
en pierre. Prix est. 1221,82, caut. 
prov. 92 Ltqı. Com. Permanente 
de la Munieipale d'lstanbul, Lun
di, 25 Mai 936 a 15 h. 

- 3-

Macbines, Moteurs, Actes· 
soires et Huiles pour 

Machine 

Huile lourde pour moteurs 
Diezel, 24 tonnes. Caut. prov. 
7,50 %· Comm. d;Achat de la 
Direetion Generale des Monopo
les a Kabatache. Lundi, 1-6-936 
a 14 h. 

4 

Combustible, Charbons, 
Carburant. 

Houille indigene 15 tonnes, 
prix est. 31 Ltqı. la tonne. Caut. 
prov. 34.90 Ltqs. 

Bois de ebene pour ehauffage, 
eoupe. 32000 k. Prix est. 2 Ptr~. 
le kilo. Caut. pr.ov. 48 Ltqs. 

Petrole 40 bidon•· Prix est. 
4,30 le bidon, eaut. prov. 13 Ltqı. 
Hôpital des Maladies Venerien
nes d' Ankara. Vendredi, 5·6-936 
a 14 h. 

Bois de ehauff age 280,000 k. 
Prix est. 2800, eaut. prov. 210 
Ltqs. L 'adj. qui devait avoir bien le 
22-5-936 a ete remise au 22-6-936, 
Lundi, a 15 h. Com. d' Aehat de 
l'lntendanee Militaire de Selimie. -

Maz.out et Huile pour machine 
quantite ıuffisante pour les be
ıoins annuelı de la municipalite 
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de Bayindir. Adj. sous pli cach 
le. Municipalite de Bayindir; sJ 
medi, 305936 a 11 h. 

-5-
Produits, Chimiques et 

Pharmaceutiques - Instrı' 
ments Sanitaires - F 

niture pour Hôpitau" 
Produits pharmaeeutiqu 

inıtruments medieaux 18 
pour les besoina de l 'Asile 
Pauvreı. Prix est. 303,02 
Adj. de gre a gre. Commi 
Permanente de la Muniei 
d'lıtanbul, Mercredi, 27-5 9 
15 h. 

-6-

lravaux d'lmprimerie 
Reliure - Papeterie 

F ourniture de Burea 

lmpreııion des ıtatia 
mensuellea du Commerce 
rieur d'un an, du 1 Mars 9 
fin F evrier 937, formant 376 
ciculea. Prix est. 11280. 
Caut. prov. 7,50 %. Adj. 
pli cachete. Commisıion d. 
de la Direction Generale 
Statistiques a Ankara. Mer 
3-6·936 a 14 h. 30. L'impre 
aura lieu a Ankara. 

- 7 -

Divers 

Huile de lin. Prix est. 
caut. prov. 1678,50 Ltqs. 

Napbte. Prix est. 4800, 
prov. 360 Ltqs. 

Vemiı et Siceatifı. Pr~ 
5965. eaut. prov. 447,38 l.. 

CouS~ura blanehes pour 
lage. Prıx est. 750, ez-ut 
56,25 Ltqs. 

Inatrument• de muıi4 
piecea, poar la fanfare muıı 
le de Giresun. Prix est. 900 
Caut. prov. 7,50 %. Com 
Municipale de Giresun. 
26-5-936 a 15 h. Le• inte 
peuvent •'adresser, pour pi 
ples renaeirnements a J,t. 
Gürıoy, N. 44, rue Aslll 
lstanbuL 

İmtiyaz sahibi ve Yası 
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