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PAZ~RTESI 25 Mayıs 1936 

Saym okurlarımıza 
193() yılının ikinci allı aylarına malısus kontenjan 
Qrornameıile merbut listeler bugünl;ıi sayımızda iic

t'isi: ve iliive olarak abonelerimi=e sunuyoruz. 
1' ~Arzu edenler mezkıir kararname ile merbutatı 
ilrkçe ve ya f ransı=ca olarak 30 kuruş mukabilinde 
QJata, Bitilir sok. 17 numarada Poliglot Tercüme 

tedarik edebilirler. Tel. 430Yi 
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1 Ç 1 N D E K 1 L E R: 

PlYASA HABERLERi 

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

ı 
2 - inşaat, Tamirat, Nafıa İşleri , Malzeme, Herita. 

3 - Makineler, Motörler, sair Teferruatı ve Yatları. 
4 - Mahrukat. 
5 - Matbaa itleri, Kırtasiye, Yazıhane Levazımı. 
6 - Mensucat • Elbise - Kundura • Çamaşır v. • 

7 - Müteferrik. 

----b-) -~~·~~~~:__ •••••••• -· ~--· .... J 
PİYASA HABERLERİ 

Bankalar Kanunu 
'llıl ~alar hakkındaki yeni ka
llı& layıhasınan bugün mecliste 

~-~keresine başlanacaktır. L.iyi
ttol:'ltalaran murakabe ve kon· 

iç
1
l\ ~e mevduatın mu haf azası 

ht bir çok hükümleri ihtiva edi · . 
la · L t Yi11aya röre tasarruf mev· 

'ilin yüzde kırkı , bankann• 

1
11 kıymetleri üzerinde imti-

' alacaklı aayılmıştır. iflas 
'1\lftda taaarruf mevduatının 
h!•ıla kısmı, tasfiyenin netice-

1', kleaıneksizin sııhiplerine te• 

~lunacakbr. 
1', ~ duat ıahibile banka arasın· 
~,,~de veya ihbar müddeti hak
·~ ~ararlaıtırılan şartlar mah
-...._ ınak kaydile diledikleri 
~ ..... ~e~duatlarını bankadan 
"-'•u ren almak hakları hiç bir 
)~it•. takyid ve tabdid edilmi-

°()• tir. 

ltGrlc tah--ill . . f . l . b " erının aız en 
O. •ıtın veriliyor 

ittrk tahvili . . d . 
erının va eıı ge-

len faiz kuponları bügün ödene• 

cektir. , Bu tahviller kuponları 

kesilmiş olarak 21, 75 liradan 

muamele görüyor. -
lstanbul deri piyasası 

sakindir 
lıtanbul deri piyasası sakindir. 

Bu madde piyasasının inkişafa Al
manya ile yapılmakta olan mü• 
zakereleria neticesine bağlı ol
dutu haber verilmektedir. 

lzmir deri piyasası normal du-

rumdadır. Kuzu derileri Hatlara 

yüksele. olduğundan Almanya ile 
iş yapılamamaktadır. Koyun de
rileri eski mevkiini qıuhafaza et· 
mektedir. Otlak derisi mevsimi 

de başlamak ilzeredir. Bu deriler 
üzerine hariçten henüz aipariş 
alanmamrşhr. 

Mersin mıntakası deri piyaaaaı 
isteklidir. Dış ülkelerden talep
ler devam etmektedir. Piyasa ve 
fiatlar şimdilik aatlam wörülmek· 
tedir. Mersinde koyun derisinin 
kilos• 40-50, keçi derisinin tane
si 50 kuruştur. 

ltalyaya 1 bin sandık 
yumarta ginderildi: 

Geçe~ pn kalkan Kapofore 
vapurile lapuyaya 7,000 sandık 
yumurta ihrac eclilmiştir. Yumur
talarımızın piyasadaki yük.sek 
Hatları devam etmektedir. -
T eıviki aanayi kanununda 

yapılacak de!itiklik 
Teşviki sanayi kanununda ya• 

pılmaaı teklif olunan detişiklik
le.!' haklunda hazırlanan l.iyhayı 
hukQmet Kamutaya vermittir • 

İhraç edil;;.;- çimentolar. 
ihracat çimentolarının vergi

den mafiyeti hakkında ekonomi 
bakanlığı tetkikat yapmaktadır. -Tütün piyasası hararetlendi 

Tütün alım sat&mı yeniden ha
retlenmiştir. Marmara mıntakasın• 
da son zamanlarda 7896 ton tü
tün satılmıştır. Elde bulunan mü· 
tebaki tütünlln de kısa bir za
manda satılacatı muhakkak gö· 
rülüyor. 

Geçen haftalar havanın yağışlı 
gitmesi, bu seneki mahsülün da
ha iyi yetişmesine yarayacaktır. 
Tütün çiftçileri bundan çok mem-
nun olmuşlardır . · -Çalı süpürgelerimiz 

lskenderiye belediyesi, çalı sü
pürgesi için bir münakasa açmış
tı. Münakaaaya iştirak eden Türk, 
Fransız, Yunan malları arasında 

süpürgelerimiz evsaf bakımından 

birinciliti kazanmışlar. Çalı ıü
dürgelerimizin tonu 12,5 sterline 
satalmıttır. 

Yaş özüm ihracı 
Bu ıene yapılacak olan yaş 

üzüm ihracı için hazırlıklara şim· 
diden başlanmıştır. Bu sene bil
hassa Çekoslovakya ve Lehistan
dan üzümlerimiz için talepler e· 
hemniyetli bir dereceyi bulmuştur. 
Bir Türk müessesesi, Avrupaya 
taze üzüm sevkedecek aoğuk ba
va depolu vagonlar ısmarlamış
lar. 

Y Af aebze aakliye tarifMi 
Şark de•iryollan yaı aebzeaia 

nakli için yeai bir tarife yapma-
1• karar vermiftir. Tilrkiye da
hilinde bir iıtuyondaa diter bir 
iataayona wönderilecek yaı ıebze· 
ler için bir kilometrelik bir me· 
ıafeye ton başına 5 kuruş 10 
para ahnacaktır. Avrupaya ya
pılacak. ihracat için yeni tenzi
latla bir tarife tanzimine heniz 
karar verilmemiştir. 

Tahmil ve tahliye peşin 
para ile yapılacak 

Liman idaresi, tahmil ve tah
liye işleri için tüccara şidiya ka· 
dar kredi açmakta idi. Haziran
dan itibaren kredi uaulüne niha· 
yet verilecek ve biltün tahmine ve 
tahliye işleri pefin para ile ya· 
pı lacaktır. 

ilanlar, tebliller : 
İstanbul Belediyesi Merkez 

Hal Müdürlüğünden: 
Halde 18 ve 59 numarala ya· 

zıhanelerde iş yapan Karamlirsel, 
Pazar-Çam-Çukur bağcıları ve 
bahçıvanlar cemiyetinin infiıahı 

dolayııile beaabları tasfiye edilip 
1500 lirahk teminat mektubları 

iade edileceğinden alacakla bu· 
lunan müstahsillerin 28 6 936 ta-
7ihine kadar idaremize müracaat• 
leri lüzumu ve bu tarihten sonra 
yapılacak müracaatleri kabul edil
miyeceti ilan olunur. 

Devlet Deıdiryolları ve 
Limanları işletme Umum 

İdaresinden : 
lzmirden Denizli, Alaşehir, So

ma iıltaayonLarile aralarındaki 
istasyonlara nakledilecek emtea 
ve eşyaya 1 6 936 tarihinden iti
baren tenzilat yapılmıştır. Fazla 
tafsilat için istasyonlara müra
caat edilmesi. 

• c 

a) M U NA K AS AL A R 
1-t:rzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Mersin Askeri Sabo Alına Komisyonu Reisliğinden: 
1-Mersindeki askenn ihtiyacı olan ve aşatıda miktar muhammen 

bedel, muvakkat teminat, ihale wün ve saata Sığır eti, Koyun 
eti, Süt, yoturt açık eksiltmeye konuldu. 



• 
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2- isteklilerde kanuni ikametgah vesikası bulunacaktır. 
3-Fazla bilfi edinmek isteyenler Mersinde askeri satın alma ko
koıaisyonuna müracaat edebilirler. 

Muhammen Muvakkat lhale Glinü Saat 
Cinsi Miktar bedel teminat tarihi 
Sıtıreti 24000 318() 239 5-6·936 Cuma 9 
Koyuneti 700 210 16 5-6-936 ,, 9,50 
Süt 1300 104 8 5-6-936 ,, 10 
Yogurt 800 64 5 5·6-936 ,, 10,50 

Ankara Levazım Amirliği Sabnalma komisyonundan 
Cinai Mikdarı Muhammen bedel ilk teminat 

Kilo Lira k. Lira k. 
Yeşil ayşe kadın faaulya 2500 200 

,, barbunya ,, 1000 80 
,, Çalı ,, 1000 80 

Patlıcan 2000 250 
Dolmabk biber 500 75 
Kırmızı domates 2500 200 
Kabak 800 40 
Taze bakla . 600 30 
lspanak 1500 232 50 
Bamya 400 80 
Patatu 1200 96 
Sovan 2500 200 

----------------------1563 50 117 35 
Kırıkkale askeri sanat mektebleri ihtiyacı olan on iki kalem sebze 

9 haziran 936 uh günü saat 14:17ye kadar açık eksiltme suretile 
satın alınacaktır. Taliplerin yukarda yazılı muhammen bedeline mu· 
kabil 117 lira 35 kuruş ilk teminatlarını Kmkkale askeri fabrikalar 
muhuebeciliğine yatırarak belli gün ve saatte mektep ıabn alma ko
misyonuna gelmeleri. 

Balıkesir Yilayeti daimi 
encümeninden 

Cin.i A.M. M. 8. 
Kilo 

Şeker 2500 
Kuzu eti (1 nci nevi) 6000 
Koyun eti ,, ,, 7000 
Ekmek 25000 
Bursa Pirinci 6000 
Mercimek 400 
Pirinç unu 250 
Çekirdeksiz uzu• 500 
Kuru fasulya 600 
Nohut 500 
Patates 3000 
Bulgur 500 
Kuru sofan 2000 
Makarna (ke1me 

kurut 
27 
30 
30 
10 
26 

40 
25 
11 

7 
5 
8 
5 

ve çubuk) 500 25 
Arpa ve tel ıehriye 400 · 25 
Arpa 2000 4 
lnailı: 1500 2,25 
Zeytin yatı (1 i uit) 500 55 
Tereyatı(Sızd1ralm11)1500 90 
Beyaz 1abun 1500 35 
Süt 12000 6 
Yoturt 10000 10 
Odun 100000 0,75 
Yumurta adet: 12000 lad. 
Bezelye 300 15 
Salça 300 17 
Benzin (T enekeai: 

400 k. 1500 400 
Detirmen aaz ma• 

den kömilrü 90t. 500 ton 

gün müddetle acık eksiltmeye 
konulmuştur. 

lsteltlilerin yukarda yazılı vak
tinde muhammen bedelin yüzde 
7,5 nisbetinde muvakkat temi• 
natlarını malsandığına yatırdik

larına dair makbuz veya Banka 
mektublarile birlikte daimi encü

men ve şeraiti ötrenmek iatiyen
lerin daha evvel encümen kale
mine miiracaatları ilin olunur. -

Karaman C. Müddei 
umumiliğinden : 

Karaman merkez ceza evinde 
bulunan mahkOmlann 936 haziran 
~btiduındaa ikinci Teırin sonu~ 
na kadar ihtiyacı olan alb aylık 
ek•elı: açık eksiltme ile satın a
lınacaktır. Eksiltme 30 Mayı• 
936 pü saat llde Karaman 
Cumhuriyet müddeiumumilifi dai
ruinde toplanacak komisyon Ö• 

ahde baılayacaktır. ve saat 12 
de ihale yakılacaktır. isteklilerin 
ıartnameyi bedelsiz ~örmek Gze
re tatilden maada her rün Kara
man Cumhuriyet müddeiumumili
tine miracaatları ve ekliltmeye 
iştirak edeceklerin de 184 liralık 
muvakkat teminatlarıyla ve eksilt 
me pDünde Karaman Cumhuri
yet müddeiumumilik dairesinde 
huır bulunmaları ilin olunur. -

Kok. ,. 90t.3000 ton 
Burhaniye Mtıddei 

Umumilijinden : Hutane için .. tın abnacak yu
karıda cinı, azami miktari ve 
aahammen bedeli yazılı 29 lı:a· 
lem erzak ve qya 28 Ma,.. 936 
tvih\ae r&1layan Pertembe glal 
saat 15 tle Viliyet daimi enci· 

meninde i'-leti yapılmak &zere 15 

I 

Burhaniye ceza eviain mali 
936 aeneai haziranın birinci p• 
nilndea itibaren 315 937 ıene• 
iline kadar bir hllelilt ekmek ih· 
tiyacı arttırma, ve elctil&me kana· 
nu mucibiace mlzadeye konmuş· 

tur. Talip olanların şeraiti anla
mak ve pey sürmek üzere bük.il· 
met dairesinde C. Müddei umu -
milik makamında olan satış ko
miıyonuna müracaatları. 

Mözayide 10. 5, 936daa itibaren 
başlamıştır ve 30 5 936 tarihine 
müsadif cumartesi pnü saat 
1 lde konulan bedeli muvafık gör
üldüfü taktirde ihale takarrur e· 
decektir. 

Taliplerin yüzde yedi buçuk 
pey akçesını ihale günü yanla· 
rında bulundurmaları ilan olur. 

İstanbul Belediyesinden : 
Kilosuna 68 kuruş bedel tah· 

min olunan ve Düşkünler evi 
için lazım olan 1500 kilo zeytin 
yağ'ı açık eksiltmeye konulmuş· 
tur. Şartnamesi Levazım aüdiir
lüğünde görülür. istekli olanlar 
77 liralık muvakkat teminat mak· 
buz veya mektubile beraber 8 
haziran 936 pazarleai günü aaat 
15de daimi Encümende bulun-
madılırlar. 

W2 

Kıtaatından : 
Kor yiyecek anbanna d 

teslim edilmek üzere 7('/.'JJ 
bulgur açık ek•iltme il• 
alınacaktır. Bulgurun beher 
sunun muhammen fiatı 11 
tur. ihalesi 15 Haziran 936 
tesi günü saat 16 da yap 
tar. ilk pey parası 58 r 
Şartname ve ev•afını gör 
tiyenler hergün ve ihaleye · 
edeceklerin de belli gün "' 
te Çorlu Kor sahnalma ~ 
yonuna müracaatleri. 

• • • Kor kıt' atı ihtiyacı 
6000 kilo pilavlık pirinç açek 
ailtme ile satın alınacaktır• 

rincin beher kilosunun mub 
deferi 22,5 kuruştur. lhal 
haziran 936 salı günü saat 
yapılacaktır. ilk pey para•1 

liradır, şartname ve ev•afıjl 
mek isteyenler her2'iin ve i 
iştirak edeceklerinde belli 
ve saatte Çorlu Kor satı 

komisyonuna müracaatlar•· 

2 - İnşaat- Tamirat- Naha işleri - Malzeme -

Mersin Liman İşleri İnhisarı Türk Anonim Şirketi mii 
komisyonundan: 

Şirket atelyesinden tamiraiı işlerinde kullanılmak üzre çapla!' 
ve sayıları aşağıda yazılı çıralı çam kereste satan alınacakhr. 

En, gen, boy Tane Metr 

400 x 24 x 12 400 46, 
400 x 18 x 15 250 'J.7, 
260 x 24 x 12 150 11, 
500 x 20x 10 200 
300 x 24 X 12 150 

1150 
Bu ataçları atelyede teslim etmek şartile vermek istey 

27-5-936 tarihine müsadif Çarşamba günü akşamına kadar ıirkel" 
tınalma komisyonuna tekliflerini ve fiatlarını mektupla bil 

leri lüzumu ilan olunur. 

İstanbul belediyesinden : de rörül6r. istekliler 
tayin ettifi veaika ile 
iapat şubesinden alaca 
ehliyet vesikaM ve 64 lir 
vakkat teminat makbul 
mektuplarile berabe!' 25 
936 Paaarteai günl 
Daimi encümende buhi 

Keıif bedeli 987 lira 94 kuruş 
olan Sultanahmedde T alit paşa 
konaftnda yapılacak ilave mer
diven veHiresi açık eksiltmeye 
koaulmuıtur. Keıif evrakı ve 
şartnamesi Levazım miidirlüfiin· 

================================~ 

3-- Makineler, Motörler sair Teferruatı ve 
inhisarlar Umum mldllrltığünden: 

idaremize su deposu olarak kullanılmak tızere aşafıda yaz 
müstamel bir buhar kazanı satın alınacaktır. 
1- 5·8 atmosfer tazyikli suya mütehammil olacak. 
2- 8-15 M3 istiabında buluoacalc "Ayni evsafta fakat 

2 ve 3 kazan teklif edil•biİir.,, 
3- Tesellüm tecrübesi 8-10 tmoafer tazyikli su ile yapıla 
4..- Bu ıeraite uyar depoıu olanların fiatlarile adreslerini 

Levazım ve Mubayaat şubesi Mldürl6f6ae bildirilmelet 

4 - Mahrukat: 
Kırtehir lıbaylağmclan : 

Yerköy istasyonunda vagondan bopltalarak iataeyo11 
Nafıa emrine tealim etmek prtiyle 936 yıh yol inpab • 
ve 2500 lira muhammen bedelli Erefli maden kömOrll aa 
8 5 936 tarihinden 25 5/936 tarihiae kadar açak ebiltmeye 

lateklileria daha fazla mal'Omat almak için her ~ v. 
firmek için de bedeli muhammeaeaia Jkde yedi buçufU 
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•inab hususi muhaaebe heaabma Ziraat bankasına yabrdıklarıaı 
eren makbuzla birlikte hükümet konafında daimi encümene baş 
•ları ilin olunur. 

• * • 
'-ııkeair hastanesi için satın· 
Le ak 100,000 k. odun, 1500 

!lain, 90 ton Detirmen saz· 
il lt6mürü ve 90 ton ltömi· 
dair "Erzak,, hanesinde mün• 

r "Balıkesir Vilayeti daimi 
eninden,, 1erlevhalı müna
iliıuna müracaat. 

pey parası 189 liradır. Şartname 
ve evsafıaı görmek isteyenler 
berpn ve ihaleye iftirak ede
ceklerin dahi belli riin ve saatte 
Çorlu Kor satmalma Komisyo
nuna •Üracaatları. -İstanbul Levazım Amirliği 
sabnalma komisyonundan : 
Levazım imirlitine batlı miieı-

lat:anbul ff::ci Askeri seseler için 70 bin kilo gürgen 
Kıtaatından: odunu 27 Mayıs 936 çarşamba 

JCor günü saat 15te Tophanede sa-
kıt'at ve müeasesatı için bnalma komisyonunda pazarlıkla 

eksiltme ile 201,000 kilo o· alınacaktır. Tahmin bedeli 630 
latan alınacaktır. Odunun lira son teminatı 94 buç•k lira-
kilosunun muhammen be· dır. Şartnamesi komiıyonda gö-

l 1 kuruş 25 santimdir. lba· rülebilir. lsteldilerin kanuni vesi-
629 Haziran 936 Pazartui kalariyle beraber belli saatte ko· 

saat 16 da yapılacaktır. ilk misyona gelmeleri. 

Matbaa işleri-Kırtasiye-Yazıhane Levazımı 
inhisarlar Umum Müdürlliğünden: 

Şartname ve nümuneleri mucibince 52 kalem kırtasiye pazarlıkla 
alınacaklar. Vermek iateyenlerin şartname ve nümuneleri gör

Üzere berpn ve pazarlak için de 8-6-936 pazartesi glinü saat 
te Yüzde 7,5 rüvenme paralarile birlikte Kabataşta Levazım ve Mu
hat Şubeaindeki Alım Komisyonuna müracaatleri. 

l>e-ılet Demiryolları ve Limanları işletme Umum 

İdaresinden: 
hammen bedeli 4900 lira olan aşatıda cias, miktar ve evıafı 
4 kalem matbaa kitıdı 11-6-936 Perıembe gGnü saat 10 da 
Paıada gar binası dahilindeki 1 inci itletme komiıyonu ta

a.çık ekıiltme ile satın ahnacaktar. 
ite l'İrmek isteyenleriD Y,7 1 2 lirahk muvakkat teminat ver
ve karıunun tayın ettiti vesikalarla birlikte ebiltme günü 
kadar Komisyona müracaatları l;izımdır. 
iıe aid şartnameler Komisyondan parasız olarak dafıblmak · 

~.ooo tabaka 2 nci lurmıaı kitıt : 57 X 82 14-15 Kr. 

1
50,ooo tabaka 2 nci kırmızı kifıt: 63 x 95 17-18 Kr. 
SO,ooo tabaka gazete kitıdı: 63x 95 15 
30,ooo adet renkli karton: 59x 73 

Mensucat- Elbise· Kundura · Çamaşır ve v.s. 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Sabualma 

Komisyonundan: 
40,000 metro Ham ipek kuma, 

---in edılen bedeli 32,000 lira olan yukarıda miktarı ve cinsi 
-.ızeme Aak•ri Fabrikalar Umum Müdürlütü Satmalma Komis-

llca 10 Haziran 936 tarihinde Çarşamba günü saat 16 da ka· 
~rfla ihale edilecektir. Şartname 1 lira 60 kuruş mukabilinde 
•Jondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan 2400 lirayı 
t~kl~f mektublarını mezkQr günde saat 14 e kadar Komisyona 
de~'. ve ~endil~rinin de 2~ numarah kanunun 2 ve 3 üncü 

ruadelu vesaıkle mezkür gun ve saatte Komisyona müracaat· 

?.. .... ii 
'" teferrik : 
Devlet Demiryolları Ye Limanları iıletme Umum 

il b İdaresinden: 
• lllri 11 aaunen bedeli 680 lira olan 400 metre kalbur teli, 50 met•..:! kafes teli için yapılan eksiltmede alınan ıon teklif haddi 
~· bulwımaciıtından ihalesi yapılamaıalf 21Dci ekailtme 25-5-936 

~ lilni 1aat 10 da Haydarpqada gar binaaı dehilindeki 1 inci 
8-ı 0•iıyonunda yapılmak üzere 10 gün uzatılmııtar. 
\.~•e rir•ek iateyenlerin 51 liralık muvakkat teminat vermeleri 
rıtq'Yo ilan tayin ettiti vesikalarla eksiltme pnii sutine kadar 
·~ :, •lracaatları lizımdır. Bu işe ait şartııaameler komisyondan 

ak dafıtılmaktad ır. 

lstanbul Harici Askeri kıtaabndan: 
Müteahhid nam ve hesabına ve beher kilosuna biçilen ederi 197 

buçuk kuruş olan 22,000 kilo sara sabunlu kösele açık eksıltme ile 
satm alınacaktar. lbale.i 10 Haziran 936 Çar,amba pnü saat 1 ldedir. 
ilk teminatı 3258 lira 75 kuruıtur. Şartnamesi 218 kuruta M. M. V. 
Satınalma komisyonundan alınar. Eksiltmeye srirecekler kaauni ilk 
inanç parası ve kaaunun 2, llncü maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte ihale günü ve saatında Ankara M. M. V. Sahnalma Komiıyo• 
nunda bulunmalara. 

b) M 0 Z AV E D E L E R 
İstanbul Belediyesinden : 

Fatihte Belediye Levazım ambarında bulunan tahminen 5000 kilo 
kadar eski harflarla yazılı formalar datınık "Mecellei Umum Bele· 
diye,, mecmuası açık arttırma ile satılacaktır. 

Bunların hepıine 200 lira bedel tahmin olunmuştur. Şartnameai 

Levaıım Müdürlütfiııde görilir. istekliler 15 lira muvakkat teeıiaat 
makbuz veya mektubiyle beraber 25 Mayıs 936 pazarte1i gtinü .aat 
onbeşte Daimi Encumende bulunmalıdır. 

( Suite de la premiere page ) 

1 
Fila pour cal'e, metres 50. 

1 

Pri:ıı: est. 680, caut. prov. 51 
- 7 

Divers Ltqs. Les prix offerts lor1 de 
. _ _ H_u_i-le_ d_e_ li_n_. -P-r-ix- e-st-.- 2- 2-380--,' l'adj. ayant ete juges eleves, une 

seconde en a ete ouverte a la 
caut. prov. 1678,50 Ltqs. 

Premiere Section de l'Exploitatioa 
Napbte. Prix est. 4800, caut. des cheminı de fer de l'Etat a 

prov. 360 Ltqı. la gare de Haydar pacba, Lundi, 
Vernis et Siccatifs. Prix est. le 25-5-936 a 10 h. 

5965, caut. prov. 447 ,38 Ltqs. 

Couleura blanc:beı pour email· 
lage. Prix e1t. 750, caut prov. 
56,25 Ltqs. 

Blanc de ceruH. Prix est. 
11475. caut. prov. 860,63 LtqJ. 

Couleurs en pouclre et aniliae. 
Prix est. 3827, caut. prov. 287,03 
Ltqs. 

Grapbite et plombagine. Prix 
est. 1205, caut. prov. 90,38 Ltqı. 
Adj. sous pli cachete. Cahier de 
charge gratuitement au Service 
du Materiel a Ankara ou a celui 
des Livraisons et dea Expeditionıt 
a Haydar pacba. Adm. Generale 
de l'Expl~itation deı Chemins de 
Fer de l'Etat a Ankara. Le 22 6 
936 & 15 h. , 15 h. 30, 16 h., 16 
h. 30, et le 24-6-936 a 15 h. ' 15 
h. 30 et 46 h. -

Fer pour garnir le dessous 
dea cbaussures (Nal~) N. 25, 
paires 70,000. Prix est. Ltqı. 21QO 
(a raison de 3 Ptrs. la paire). 
Caut. prov. 157,50 Ltqs. 

Clou a tete large ~Kabara çi· 
visi) kilos 10,000 Prix est. Uqı. 
2800 (a raison de 28 Ptrs. lfe ki· 
lo). Caut. prov. 209 Ltqs. 

Clou en c•ivre N. 18, kilos 
600. İ>rix eıt. Ltqs. 210, a raisoa 
de 35 Ptrs. le k. Caut. prov. 15,75 
Ltqs. 

Cire 75 kilo, prix eat. Ltqs. 
65,50 (a raison de 90 Ptr1. le ki· 
lo). Caut. prov. 5,06 Ltqs. Adj. 
sous pli caohete, soit separement, 
soit en bloc. Com. d'Acbat de 
la Gendarmerie a Guedik pacha, ' 
Samedi, 6-6-9 a 11 b. 

Fils pour crible metres 400. 

Cuir au aavon jauae 22,000 
k. Prix est. 197,50 Ptr1. Je kilo, 
caut. prov. 3258,75 Ltqs. Adj. au 
aom et pour le compte de l'en· 
trepeneur. Com. d' Achat du Mi
m.tere d• la D6feaae Natioule a 
Aakara. Mercredi, 10-6-936 a 11 h. 

B) Adjudications 
a la Surenchere 

Divers .. macbiaeı pour tu
nerie, marque Torner, et Bieriıche 
Schloraner, se trouvant ıous le 
coup d'une saisie, a la suite de 
non payement d'un impôt du au 
bureau de fiıc de Y edicoule, se· 
ront vendues aux enchere1, le lun· 
di, 25 Mai 936 a la fabrique ıise 
aux No. 13-15 de la rue Hadji
H:ıssan a Kazli Tchechme. s•.
dresser a l'employe principal de 
la section percepton du bureau 
de fisc de Yedicoule. 

Zmgal Parteleri : 
Kurutturulmuş, 

F ırmlandırılmış, 

Temizlik, Rahathk 
Konfor... 20 Sene •.• 

imtiyaz sahibi ve Yazı itleri 
Direktörii: ismail Girit. 
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A) Adjudications au Rabais 
-1-

Comestible (Denree alimen

taire, Viande, Legume, Lait 

ete. 

Legumes 12 especes, pour les 
Ecoles Militaires d' Artisanat de 
Kirikkale. Prix est. de 1563,50 
Ltqs. caut. prov. 117,35 Ltqs. 
Com. des Achats Militaires de 
l'Economat d'Ankara, Mardi, 
9-6-936 de 14 a 17 h. 

Pain necessaire pour les be
soins annuels des detenus de la 
maison d' Arret de Burhaniye. 
Comm. d' Achat sicgeant chez !e 
Procureur General de Burhaniye. 
Samedi, 30-5-936 a 11 b. 

Pain nccesaaire pour les be
soins semestriels des detenus de 
fa maison d' Arrct de Karaman. 
Caut. prov. 184 Ltqs . Com. sie
goeant chez le Procureur General 
de Karaman, 30 Mai 936 a 11 h. -Articles de consommation, 25 
sorties, pour les besoins de l'Hô
pital de Balikessir. Com. Perma· 
nente du vilayet de Balikeasir, 
Jeudi, 28-5-936 a ıs h. (Consul
ter la partie turque du journal). 

Viande. de boeuf k. 240 O. 
Viande de mouton k. 700. 
Lait k. 1300. 
Lait caille k. 800. 
Prix est. respectivement 3180, 

210, 104 et 64 Ltqs. Caut. 239, 
16,8 et S Ltqs. Com. d' Achat de 
l'lntendance Militaire de Mersine. 
Vendredi, 5-6-936 de 9 a 10 h. 30. 

Gruau 7000 k. • Prix est. 11 
Ptrs. le k. Caut. prov. 58 Ltqs. 
Com. d' Achat du Corps d' Armee 
de Tchorlou, Lundi, 15-6-936 a 
16 h. 

Riz 6000 le.. Prix est. 22,50 Ptrs. 
le k. Caut. prov. 102 Ltqs. Com. 
d' Achat du Corps d' Armee de 
Tchorlou, Mardi, 23-6-936 a 16 h. 

') ... -

Combustible, Charbons, 

· Carburant. 1 
1 

--ıfo-uille de provenance d'E-
reğli, livrable a la sortie de la 
station de Yerkeuy, apres le de
cbrgement de la marchandise des 
wagons. T onnes 100. Prix esb. 
2SOO Ltqs. Caut. prov. 7,50 %. 
Com. Permanente du Vilayet de 
Kirchehir. 

Bois de chauffage 100,000 k. 
Prix est. O, 75 Ptrs. le kilo. 

Benzine, 1500 k. Prix est. 400 
Ptrı. le bidon. 

Houille 90 tonaeı. Prix e.t. 
500 Ptrs. la tonne. 

Coke 90 tonneı. Prix est. 30 
Ltqı. la tonne. 

Pour les beıoins de l'bôpital 
de Balikessir. Com. Permanente 
du Vilayet de Balikessir, Jeudi, 
28-5-936 a 15 h. -Bois de chauffaıre 201,000 k. 
Prix est. 1,25 Ptr. le k. Caut. 
prov. 189 Ltqs. Com. d'Achat du 
Corps d' Armce de Tchorlou, 
Lundi, 29-6·936 a 16 h. 

Bois de charme 70,000 k. Prix 
est. 630, caut. prov. 94,SO Ltqs. 
Adj. de gre a gre. Com. d' Achat 
de l'Economat d'lstanbul, Mer
credi, 27-5-936 a 15 h. 

3-

Machines, Moteurs, Acces
soıres et Huiles pour 

Machine 

Une chaudiere a vapeur de
vant servir de dt~pôt d'eau, sup
portant une pression d'eau de S-8 
atmospheres, et d'une contenance 
de 8-15 metres cubes. On peut 
f aire des offres pour 2 ou 3 chau· 
dieres plus petites, mais ayant leı 
mcmes qualites. Les essais lors 
ele la livraison se feront avec de 
l'eau d'une pression de 8-10 at· 
mosphereı. F aire offres, en decli
nant adresses et prix a la Direc· 
tion du Service de l'Economat et 
des Achats de la Direction Ge· 
nerale des Monopoles a Kaba
tache. 

~ 

Charpente en aapin. 
300X24X12, pieceı 150, de 8, 
aetreı cubes. Livrables auıc • 
liera ele reparation de la Soci 
An. Turque du Monopole deS ~ 
faire• du Port de Mersine. f ,a 
offres jusqu'au soir de Merc 
27-5-936 a la dite Societe. -Conıtruction d'un ese 
sıapplementaire au villa Talat 
cha a Sultan Ahmed et d'au 
travaux. Prix est. 987,94, c• 
prov. 64 Ltqs. Com. Permall 
de la Municipalitt~ d'[staıı 

Lundi, 25 Mai 936 a 15 h. 
s 

T ravaux d'lmprimerie 

Reliure - Papelerie 

F o~rniture de Bureau 

Fourniture de bureau 52 
tes d'articles, conformement' 
eclıantillons et cahier de chaf 
Caut. prov. 7 ,50 % . Adi. de 
gre. Com. des Achats de la 
rection Generale des MonoP,1 
a Kabatache, Lundi, 8-6-9 
14 b. 

100,000 feuilles de papierr 
de seconde qualite. Dim. 57'1-
poids 14-lS kilos. 

150,000 feuilles de papier 
de seconde qualite. Dim. 63 
Poids 17-18 k. 

150,000 feuilles de papie: 
journal. Dim. 63 X 95. Poide 

30,000 pieces de carto"* 
couleur. Dim. 59 X 73. 

Prix est. pour f e tout 49()0, 
_ 

4 
_ prov. 367~SO Ltqs. Premiere 

tion d'Exploitation de l'AdıJI• 
Construction- Reparation 1 nerale des Chemins de Fer.·\ 

Travaux Publics,Materiel de ı dar pacha. Jeudi 11-6 936 a 

Construction Cartograpbie _____ -__ 6_-__ _ 

Charpente en sapin. Dim. 
400X24X12, pieccs 400, de 46 

metres cubes. 
Charpente en aapin. Dim. 

400X18X ıs, pieces 250 de 27 
metres cubes. 

Charpente en sapin. Dim. 
260X24Xl2, pieces lSO de 11,100 
metres cubes. 

Charpente en sapin. D'im. 
soox20x10, pieces 200, de 20 
metres cubes. 

Chaussures ete. 

Soie ecrue 40,000 metre•· 
est. 32000, caut. prov. 24()() 
Adj. sous pli cachete. C~111İ, 
chat de la Direction Gener• 
Fabriques Militaires, Me 
10-6-936 a 16 h. Cah. de c 
a la dite Commission, aıo'f' 
160 Ptrs. 


