
ABONE ŞARTl.ARI : 
KURUŞ 

3 AYLl~ı 450 
6 

SEllfELİ:..ı 850 
'" 1500 

•• 

GAZ~TESi Sayısı 7 5 k ' uruş 

~csın· 
olın ı nıakbuı: mukabili 

aya.n tediyat makbul 
değildir, Pazardan başka her gün çıkar 

Ser Ulrlil ll~D nefrolunur 

-----=---- --=- CUMARTESi -
--==-- -=-----= 

-~lçiNDEKl~-~ı 
r)i•ıaça ı ıatJerıeri 

a) MQnakasalır : ) 
1 

- Erzak, Zahire, Et ve Sebze. } 
2 - lnşıat - Tamirat - Tuğla ve Kiremit-Harita. ~ 
3 Makıneler, motMer, sair teferruatı ve yağları. ) 
4 Matbua isleri - Kırtasiye-Yazıhane levazımı. 
5 

6 
Mensucat, Elbise, Kundura Çamaşır ve &ai re. 

Mahrukat. 
7 

- İlaçlar, klinik ve ispençiyari alat. 
8 

Nakliyat. 

b) l\\Qzayedalal' : ................. ~ ~ ~,,..._,,... ~--
........ :-..~ • ._. .................. ~ ..................................... 4 .......... 4 

PiYAÇA 
1'a«iı·1Pı·, otlad k" 

HABERLERi 
a ı kavulla-

rııulan hask . ~ 
' a ışle uğı·a-

. Şnınıyacaklar 
Tıcaret d 

b o aıına k 
•n tacirleri h ayıtlı bulu-

halarda ti :ı t:r biri hangi aa-
kaydettir.;.•r,et ~aptıklarını odaya 
od ış erdı. B . • 

•ya kayıtı b azı tacırlerın 
haricindek' 

1 
, ulundukları aanat 

• 1 tıcar~ 
gırdikleri .. _ 1 teşebbuşlere 
h gorulnıii t-er taci ş ur. Badema 

r, odadak· 
l•Jri işlerle u· ı kaydından 
cektir. grRşırııa menedile-

j ııhiısa ı·l. . 
•lı· ıclal'esi moför 

i alıyor 
. llhi ... rlarl .' 

brıkalarını -~r •dareai cigara fa-
i t d •uratı 

Relecliyt• haııkası hina~ı 
ihale edildi 

Ankarada Belediye bankasının 
hukuk fakülte11 önündeki arsaya 
yaptıracağı bina münak~aası _bu 
gün ya-pıldı. Emre .•~l~ bı~ mute
ahhit 23 bin liraya ışı uzerınelal<'ı. 

Bu ~ene f'az;la afyon 
~atıhwnk 

yeni takas heyetinin teşkilin· 
den evvel, anlaşma yolile muhte
l'f memleketlere gönderilmiş olan 

1 b - k-afyon mukabilinde ugun u an-
i m• hükümlerine göre takas 
aş ·ı · f a ılmaııına karar verı mış ır. 

l;:..ek bu hükümden ve gerekse 
. ket kazanrları karşılığında a-
şn Y,, k fyon ihracına ızın veren ararna-

nah ihtiyacı olan "330,000,, kilo 
arpa veya yulafden ucuz fiat tek
lif edileni 18 Mayis 936 pazarteai 
gü11ü saat 15 de kapalı zarf uıu
lile alınacaktır· Muhammen tutarı 
arpanın 14025 Yulafın "1567511 li
radar. ilk teminatı yulafın ''1116,, 
arpanın "1053,, liradır. Şartnamesi 
cumarte1i günlerınden maada her 
gün öğleden evvel . komisyonu
muzda görülebilir. bteklilerin ilk 
teminat makbuz veya mektubla
rile 2490 sayılı kanunun 2,3 Üncü 
maddelerindeki veaaikle girlikte 
ihaleniıı vakti muayyeninden en 
az bir aaat evveline kadar teklif 
mektubları Fn:.ıdikJidaki komu· 
tanlik arthrma ekıiltme komia· 
yonuna vermeleri. 

h;taıılml lhuici Askeri 

Kıtaatı ihtnları 

Kırklarelinde 9300 kilo koyun 
eti ve 9500 kilo çekirdeluiz üzüm 
ve 28900 kilo alt ve 18250 kilo 
yoğurt ve 13000 kilo toz fekerin 
açık ebiltme ile ihaleleri 12-5-
93E ealı günü yapılacakhr. latek
lil'!t koyun eti için 1aat dokuza 
kadar, kuru üzüm içın saat onda, 
ıüt ve yoğurt iÇID ııaat 11 de ve 
toz şeker için saat 16 da teminat 
mektubu veya mal!-;bu:ı:larile Ko· 
misyonda ~ulunmahdır. Koyun 
etinin tahmin edilen bir kilo fiatı 
30 kuruş, ilk teminah 210 liradır. 
Kuru üzümün tahmin edilen bir 
kilo fiatı 23 kuruş, ilk teminatı 
164 liradır. Sütün tahmin edilen 
bir kilo fiatı 8 kuruş, ilk teminatı 
179 liradır. Yoğurtun tahmin edi· 
len bir kilo fiatı 10 kuruş, ilk 
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teminatı 137 liradır. Toz tekerin 
tahmin edilen bir kilo fiatı 26 ku
ruş, ilk teminatı 254 liradn. Şart
nameleri hergün Tüm Satıııalma 
Komisyonunda görüleblJir. 

Malkara kıt'alarının 4200 kilo 
•ade yağının pazarlığı 2 mayıs 
936 cumartesi günü saat 11 e bı
rakılmışbr. Şartnamesi muham
men bedeli, muvakkat temiuatı 

emkiıi gibidir. Pazarlığı Tekirda
fıında Askeri Satın~lma Komisyo· 
nunda yapılacaktır. lateklilerin bel· 
li saatte Komisyoo11 gelmeleri 

Kırklarelinde 250 ton Sığır eti
nin kapalı zarfla ihalesi 11-5·936 
pazartesi günü yapılacaktır. Ek
siltmeye girmek istiyenler ihale 
günü teklif mektubu ile kanuni 
belgelerini saat dokuza kadar 
komisyon reiıine vermeli ve saat 
onda komisyonda buluomahdır. 
Sığır etinin tahmin edilen bir kilo 
fiatı 26 kuruştur. İlk t rniaatı 
4500 liradır. Şartoame1i Kırklar· 

eli tümen aatınalma komisyonun
da her gün görülebilir. 

Kırklarelinde 50 ton sade ya. 
ğının kaj.>ah zarfla ihaleıi 11-5-
936 pazartesi günü yapılacaktır. 
Eksiltmeye girmek isteyenleri.. i
hale günü teklif mektubu ile ka
nuni beJgelerioi saat 14 de kadar 
komiıyon reisine vermeleri ve 
saat 15 te komisyonda bulunmalı
dır· Sade yağın tahmin edilt o bir 
kilo fiatı 85 kuruştur. İlk tem·na· 
tı 3188 liradır . Şartnamesi Kırk· 
lareli tümen sahnalma komisyo 
nunda her gün görülebilir. 

1 e İği için e IDotörleştirmek 
llıotörü al Yeniden 27 elektrik 

llııya karar . t' 

eden iıtifade edilerek bu aene
::1en itibaren harice fazla miktarda 
afyon satılacağı ümid edilmek-
tedir. 

2 - inşaat - tamirat -tuğla - ve kiremit - Harita ; 
~-.......__ vermış ır. 

a) MÜNAKASA • • 
1 

- Erzak, Zahire, Et ve Sebze ; 
i~taııı.111 K 

~atııudın· . 0~ııntanlığı 
t ·• Konn~)·ommdaıı : 

. •ta11bul K . 
•htiyac 

1 
omutaolıtı birlikler• 

fı açı~ :k ·~ (4600) kilo zeytin:fa· 
P•za . •ılt11ıe ile 4 Mavış '936 

'\e•ı - - J" C.lct guou ••at ıs de alma- 1 
Urfadır. ~uba11ıaıen tutuı (276'0) l 
Şart''· lk teaılnatı 207 liradır. 

Dlllleai b (i .. 
H g n oğleden ev- J 

vel komisyonumuzda görülebilir. 
İateklilerin teminat veya makbuz
larile beraber belli gün ve vakti 
muayyeninde Fındıklıdaki komu
tanlık arttırma eksiltme komisyo
nuna gelmeleri . 

İstanbul Komuntanlıf!:ı sa
tın alma Komisyonuntlan 

Komuntanlık Birlikleri hayva· 

İstanbul Belediyesinden 

İıtanbul birinci mektebin taaniri. 

Keşif be
deli 

51,76 

Yeni Halde açılan pencere ve başhğın kapatılması 451,95 

Bakırköye bağlı Ambarhköy mektebi tamiri. 27,18 

Üııküdar 39 uncu aıektebin tamiri. 

Hadımköy inhisar binasının parmaklık 
ve aai renin taaıi,i. 

ıütuaunun 

Nurosmaniyede Hüaeyinağa mabdllesinde Mimar 

Haaanağa medreseainin 

bağlanmaaı. 

mecraıının yeni kanala 

35 94 

92,66 

1 

• 
Kat'i te 
ıııinat 

1,80 

69 

4.10 

5,50 

16 

14 



Sayfa 2 

l.tanbul Vali konapın tamiri. 

Beyotlu 29 uncu mekt~bin tamiri. 

126,14 

70,82 

18 

11 

Yeni Halin müdür ve muha1ebe oduı araııadaki 

cam~kiıı bölmeıiae birer pencere açılması 

Babçekapı Çiçekpazarındaki Hasekiaj'a mektebinin 

142,71 21,50 

tamiri 95,87 14,50 

Üıküdar emrazı zühreviye tedavi evinin kiremit 

ve bazı yerlerinin tamiri. 169,67 25,50 

Hürriyet tepe.indeki Mahmut Şevket Paşa türbesi 

kubb~sinin tamiri. 90 13,50 

Yukarıda adları yazıh yerler pıızarhkla, ayrı ayrı tamir ettirilecek 

tir. K('şif bedellerile teminat akçeleri hizalarında yazılıdır. Keşif evra- ' 

kı Lt-vazım Müdürlüğünde görülür. lıteklilerin iıtenilen miktar t emi

nat, makbuz veya mektubile birlikte 4-5-936 panrte.i günü saat 15 

b Daimi Encümende bulunmahd1r. 

ı~taıılml Komaııtaııhğı 

Satmalıııa Komh.:youmulan : 

Ç er kea köyünde keşif cetveline 
naza raıı yaptır1lacak olan p aviyon 
ihal~ si 14 Mayıs 936 p erşembe 

günü ~aat 15 de kapalı zarfla ya
pılacakhr. Mahammen keşif be· 
deli 36,611 lira 26 kuruştur. İlk 
temin tı 2746 liradır. Şntnameıi 

2SO kuruş mukabilinde verildiği 

gibi cumartesi gü nlerinden maada 
her g .in öğleden evvel Komis· 
yoourrıuzda görülebilir. lsteklile · 
rin ilk teminat makbuz veya 
mektuplariyle ve 2490 No. lu ka· 
nunun 2, 3 üncu maddeleriadeki 
vesaikle beraber ihaleden en az 
bir s ıat evveline kadar teklif 
mekh plarıaı Fındıklıdaki Komu
tanlık sahoalma lııomisyonuna 

vermtderi . 

nah i liye Yek:1Jetiıulen : 
1 - Adana, Mersin, Tarsus şe

hirlt· r iııe içme suyu getirilmesi 
işi B ı lediyeler İmar Heyeti ka• 
ratile ihale edilmiştir. 

1 - - Bualardao başka oüfuıu 

10 000 den yüksek diğer 59 şe-

(1) 1 

hir ve kasabalarımızın da su iş. 
leri yaptırılacaktar. 

Bunların da su projelerinin ve 
su isaleıi ışını gerek 
teker ve gerek grup halinde yap· 
tırılması dütünülmektedir. 

Bu işler Belediyeler Bankasın• 
dan finanse edilecektir. 

Şeraiti haiz olup tct rnünferid 
veya grup halinde bu projeleri 
yapmak ve su teıisatuu vücude 
getirmek istiyenlerin Dahiliye 
Vekaletinde Belediyeler imar He
yetine şartlarını bir taahhüdü 
mutazammın olmaksızın bildirme
leri. 

Cnmnriyet Raik Parti:-;i 
Sam!'luıı İl Yönetim Knruln 

Başkanhğmdan : 

Samıunda yapalacak Halkevi 
binası avan projesinin hazırlan
ması diplomalı Mimar ve Mühen
diıler arasmda müsabakaya kon
muştur. Müddet 30 mayis 936 ya 
kadardır. 

Birinciye 1000 ikinciye 500 lira 
mükafat verilecektir. Şartname 
vaziyet plaaı Samsun, Ankara, 
lıtaobulda Halkevleri Başkanlık· 
lanndan temin edilebilir. 

·-----·-----·---·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·---·-·-·-·-·-"-·-· 
3 - Makineler, motôrler, sair teferruatı ve yağları ; 

i~tanlml Belediy(•ıo;indeıı : Ankara \~ilı1yetindeıı 

4 - Evraki matbua, Kırtasiye, Kitap : 
t~tanbnl Belediyesiııden : 

Tah•it şubeleri için 2S - 30 
tane küçük yıazı makinesi açık ek· 
ailtmeye konulmuttur. Bir maki· 
neye 75 lira bedel tahmin olun-

muştur. Şartnamesi levazım mü· . .. .. .. . ..... . 

ilürUitünde görillür.lıtekliler 
N.J; kanunda yazılı vesika 
liralık muvakkat teminat 
veya mektabile beraber 18-
pazartesı günü aaat lS de 

encümende bulunmahdır. 

5 - Mensucat ve giyinecek eşya ve cam aşır: 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
İstanbul Satnıalına Komisyonundan : 

Mikdar Cinsi Tasınlanan tutar Pazarlık tarihi 
500 Çift erat fotini 2450 Ura 4-5-936 Pazartesi 11 

1900 Takım çamaşır 1662 ,, 50 K. 5-5-936 Sah 11 
Pazarhkla yapılacaktır. 

1 - Şartname ve evaaf komi•yondadır. Görülebilir .. 
2 - istekliler % 7,5 temia!lt olarak fotinler için 184 ve ça 

için 125 liralık vezne makbuzu veya banka mektublan ile bi 
komisyona gelmeleri. 

6 Mahrukat : 
İı-;tanhul Komutanlığı 

Ratmalma Komi:-;yonmulao: 

Birlikler için 100 ton eritme 
izabe koku ile 190 ton lave kö· 
mürü 7 Mayıs 936 Perşembe gü
nü saat 15 de keıpalı zurf usuliyle 
alınacaktır. Her ikiainin muham
men tutarı 5677 lir.dar. Her ikisi
ne birden teklif mektubu verile· 
ceği gibi ayrı ayrı da teklif edi
lebilir. Kok için ilk teminat 250 

lira lave için 176 lirad1r. Ş 
mesj her gün ögledcn evvel 
misyonda görülebilir. istek ' 
ilk. teminat makbuz veya m 
blariyle beraber 2490 
lu kanunun ikinci ve üçüncü 
delerindeki vesaikle bırlikte 

lif mektublaranı ihaleden bir 
evveline kadar Findıkhdaki 

mutanlık aatınalma 

vermeleri. 

7 - ilaçlar, Klinik ve ispdnciyari Alat : 

i~tanhnl Heletliye:-;iuden : 

Belediye kimyahaneıi için lazım 
olan 100 kilo Yunan eteri pazar· 
hğa konulmuştur. Eteria bir ki
loıuoa 120 kuruş bedel tahmin 

olunmuftur. 
kat'i teminrt makbuz veya 
tubile beraber 4 5 -636 pa 
günü saat 15 de daimi eoeii 
de bulunmahdır. 

. ._, . ._, ............................................ ~ ............................................ ~ .. . 
8 - Nakliyat : 

İnhi~arlar r. Mfüliirlü
ğiinden 

Çamalb Tuzlasında, Karadeniz 
Akdeniz, Adalar ve Marmara de
nizi sahilleriyle lstanbulda kain 
tuz anbarlarına 35,000 ton tuzun 
nakil şartnameıi mucibince pa-

Münakasa 2 mayı.a 936 cu 
te1i günü aaat 11 de Gal• 
Deniz Ticareti Müdürlüğü 

11nda yapılacaktır. 
Pazarlığa iştirak etmek iı 

2 

Tef12izlik işleri için dizel motö
rü yle mücehhez 6 lane huıuıi 

çöp r akliye kamyonu kapab zarf
la , ksiltmeye konulmuştur . Bu 
kannoların hepıioe 57.660 lira 
bedel tahmin olunmuştur. Şartna· 
meyi 29 kuruş mukabilinde, iste
yeole r levazım mü ürlüj'üoden a
labili-ler. Eksiltme 5 haziran 936 
cuma günü saat 16 da daimi en
cümcade yapılacaktır. İstekliler 
kanu aua tayin ettiği vuikalarla 
4133 lirahk muvakkat teminat 
m; khaz •eya mektubiyle beraber 
tt>ld ı f mektublarını havi zarfları
m yukanda yazılı günde aaat 15e 
k:ıd:ıt daimi encümene verme
lidir. 

1 - Vilayet çifçilerine dağı · 
tılmak üz~re 1abn alınacak 32 ta
ne iki demirli pulluk ve 35 tane 
üç demirli aadıkh ekici pulluğun 

7·5-936 pertembe güaii saat 15 
dt- açık eksiltmesi yapılacaktu 

l ı:arlıkla ihale edilecektir. 

npur aabiblerinin ba aakllfll•li 
aid şartlali'l vt• esa•ları CSğ"reO 

üzere hergün Müdürlütümtiı 
Heyeti· Reiılijine •e mün 

2 - Pullukların tutan 3850 
liradar. 

3 - Şntaame•i Ankara ve lı -
taobul Ziraat direktörlüğ"üade gö -
rülebilir. 

4 - İıteklilerin pullukların O/o 
1,5 tutarı olan banka mektubu 
Yeya hususi muhasebe direktör
ltltü Yeznesine yatmlmıt makbuz 
ve teklif mektuplarile birlikte ek· 
siltme günü ıaat 14 de Viliyet, 
daimi encümenine gelmeleri. 

İsteklilerin şartnameyi l'Örmek 
üzere hergün ve pazarhk için de 
11-5·936 pazartesi günü saat 14 
de % 7,5 gÜYenme paralariyle bir
likte Kabataşda levazım Ye mü
bayaat şubeıiadeki alım komi•· 
yonuna müracaatları. 

lstanlnıl Deniz Ticaret 
~liidiirliiğiinden ; 

V arna Yolu ile Bulgaristan· 
dan mayıı 936 sonuna kadar ge
lecek bet bin muhacirin Varna 
illkeleıbıden Tuzlaya veya Mar· 
mara bavzaaında herhanlfl bir iı
keleye nakillerı pazarlık ıuretile 

münakasaya konalm"ftar. 

günü de muhammen bedeli 
40 000 lirania yü&de yedi 
uiıbetinde teminat makbaı 

banka mektublarile Minakaı• 
miıyonuna müracaatleri. 

Kiralık veya· 
satılık De 

Galatada Karaotlaa 
ptla 10X10=100 metre 
rallbamda ve 30 metre tr 
vaya yakın kirlflr bina 
hk veya •blıktır. Ba 
depo veya fabrika İfİ.D el 
ritlidir. 
idaremizde (M. 20) mür• 
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) ~ÜZAYEDEı 
tanbnt G·· 
lşleı·i ~~•n.~rükleri Satı!;! 

lludnrlüğümlcn : 
238 Kilo y~ 
·aDeınir llb Mensucat, 9014 
ıııoca· ef

2
Y
5
•· 2361 K. Pamuk 

~, 8 K . 
12 K. H d · ipek mensucat, 

ır avat tak, 
1594 

eşyası, 3015 K. 
~i'ıt. ısn K K .. Kına, 4128 K. 

· Bır adet Otomo· 

1 

bil, 1846 K. kurşun, 5046 K. Çam 
tahtasından Gaz •andığı, 6392 K. 
Boş fıç•, 757 K. eğilmit ve renkli 
Sandelyenin satış i1'nları "Son 
Poıta gazetesinin 2050 S. ve 18-
4·936 G· nusbaamdadır. Ayni gün· 

de başkaça kuçülı satışlar da bu· 

lunduğ'u ilan olunur. 

fenne uygun olmıyan 
~ir elektrik tesisatı 

Cerey n kaçırır 
VE 

Sartiy atı çoğaltır 

ELEKT iK 
T SiSAT 

BiR DEFA YAPILIR 
iyisini 

Yaptırmak menfaatiniz 

icabıdır 

SATIE --
en mükemmel tesisatı 

12 AV VADE iLE YAPAR 

SAT i E 
şubelerine müracaat kafidir. 

r ........... --~-====----------------------------------------
" Münakasa Gazetesi" Oiraktörlü~üne 

Billür Sokak No. 17 

GALATA - ISTANBUL 

.\L- G.ıetenize 
..... bedeli ı ı~ rcs ..... ril o an . .. - .. 

r•-c1 mittir. Çıkan aayılan 
.,.. erbab. 

lami . 

········ aylık abone olmak ;.tiyorum. 
--- kuzuş buğün pa&ta banleaile 
aşağidakl adresime muataaaman 

(Okunaklı) ~ 

ba=,~~ ••~W A:~·~~ ... ::-,ı-.-:-D-· ...... ;,-~-·:-tö--.-a-:_l_s ... m.-a-il,._G ..... ir .... i~ ..... · _ J 
yer · E. Daküs, Galata, PerçemU Sok ık, N o. 3 

(Suite de la premiere page) 
-7-

Droguerta-lnstraments 
Cblrurglcaux - Fourniture 

pour H6pltaux 

100 kilos d'eth er de Grece 
pour le laboratoire chimique de 
la Municipalite d'Istanbul. Prix cst· 
120 Ptrs. le kilo. Caut. 18 Ltqs. 
Adj. de gre a gre. Commission 
Permanente de la Ville. Lund!, 
4.5.936 a 1s h. 

-- 8 -

Transport 

Transport de 35.000 tonnea de 
sel des salines de Tchamalti aux 
entrepôts de sel de la Mer Noire, 
de la Mediterranee et de Marmara. 
Adj. de gre en gre. Caut. 7.50 % 
Commission d'achat de l'Econo· 
mat du Monopole de Kabatache. 
Lundi, 11 ·5 936 iı 14 heure<>. 

Transport de cinq mille emi
grants, jusqu'iı la fin d moıs de 

ı Mai. Trajet Varna-Tuzla ou toutc 
autre destination a Marmara. Ad. 
de gre a gre. Prix estim. Ltq;: 
40:000 ~aut. n prov. 7,5 % du 
prıx estım. date d'adj. le 2 Mai 
936 a 11 h. Commission d'adjudi· 
cation.Direction de Gommerce M • 
ritime d'lstanbul. a 

8) Adiudications 
a la Surenc:here 

238 kilos tiHus en laine. 9014 
k. objets en fer,2361 k. cotonnade 
258 k. soierie, 1912, k. article~ 
en quincaıllerie, 3015 k. coton, 
1594 k. henne, 4128 k. papier, 
une auto, poids brut k. 1827 1846 
plomb, 5046 caısses en sapin, 
6392 k. tonneaux vide~, 757 kilo 
de chaises courbees et peintes. 
Les objets sousmentionncs ainsi 
que d'autres menus seront vendus 
par la Direction des Ventes des 
ÜCJuanes d'l')tarı bul. 

Bayiler Şampiyonu 

JM:ALÜL CEJM:AI-4 GİŞESİ 
Adres : İstanbul Balıkpazarı başı No. 2.-

. 
Her keşidede müşterilerini zengin etmekle nam veren Gişe-

dir. Bu defa da 200. 000 Lira mütekaid Bay İhsana .-ermekle 

bayiler arasında şampiyoııluğu kazanmıştır . Yenı tertip bilet

lerinizi gişemden alınız. Bir gün zengin olmanız r.auhnkkak· 

tır. 

DİKKAT : (Emirıöniinde Eskt;naziuio ~ervet Gişesi) 

(Uay Venturanın Kad(•r Giş<·si), (Abuva

hn Zengin Gişeleri) ile ınünasebrtim 

yoktur. 

Hassas müşterilerime arzedeı-im. 

... ......................... .....,, .............. ...... 
~ KARiLERiMlZE PEK MO~i; ;i; ~o~~Y~ı;: - - - i 
C ı ertYİ islerin izin hallı" ı'çı· 1 b. .. . ' l:ı ~ • . n muta ıassıs ır muşavır ) 
C arkadaşımızı daimcı · ı · · ~ C emır erınıze ammla bulundur- J 
C maktayız. ) 
~~ .... ~ ..... ~~ ..... ~~~~ , .-. .................................................. ,,.... 

C · BECHSTEİN 
GROTRIAN. STEINWEG 

18ACH 
VESHUQ PiYANO fABRIKAlAnlN AGENTASI 

MÜl<EMMtl YENİ ve t<ULANILMIŞ 
UCUZ PİYANOLAR 

AVRUPA PASAJİ,17Beyoglu İST~L 

Müstakil küçük evler 
~ 

Kadiköyünde Kuş Dilinde, Tahta 
Köprüde, Dere Boyunda, Şefik Bey 
Sokağında. bahçe içinde, her biri 
iki oda, bir mutbak, bir hela ve 
bir de tavan arası vardır. Havası 

1 

güzel ve açıklık mahalde olan bu 
evler, aylığı, terkos su, u ile birlıkte 

1 

12 liradır. Arzu edenler aynı adreste l 
36 nunmada Bay lbrahime müra
caat edebilirler. 

• • • • ....... ..-... •• ;.;...w. ......... ·-·-----~ ................. ---

1. 
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AJ Adjudications au Rahais 1 

-1-

Comestlbla (Danr6a aliman
talra, Vlanda, L6guma1 Lait 

ate, 

4600 kilos d'huile d'olive. Prix 
cst. Ltqs. 2760. Caut. prov. Ltqs. 
207. Cah de charge a la dispo
sition chaque jour, a la Commis
sion, avant midi. Commission d'a
chats du commandanat d'lstanbul 
a Findikli. 4 Maı 1 q39. Lundi a 
15 h. 

330.000 kilo d'orge et d'avoine. 
Prix est. pour l'orge Ltqs 14.025, 
pour l 'ıavoine Ltqs. 15.675. Caut. 
prov. respectivement 1176 et 1053 
Ltqs. Adj. sous pli cachete. Cah. 
de charge tous les jours, sauf le 
samedi, avant midi, a la Commis
iion d'achats de Commandanat 
d'Istanbul, a Fındiklt. Lundi, 18 
mai 1936,a ıs h. 

250 tonnea de viande de boeuf. 
Prix est. Ptrs 26 par kilo. Caut. 
prov. 4500 Ltqs. Adj. sous plis 
cachete. Cah. de charges a la 
Commission d'achats de la divi
sion de Kirklareli. Lundi,11-5-936. 

50 lonnea de beurre. Pcix est. 
85 Ptrs. par kilos. Caut. prod. 
3188 Ltqs. adj. sous plis cachet. 
Calt. de charge chaque jour a la 
Commission d'achats de la divi
sion de Kirklareli. Lundi 11 mai 
1936, a ıs h· ---

9300 kilo• de viaade de mou-
toa. Prix est. 30 Ptrs le kilo. Caut. 
prov. 210 Ltqs. 

9500 kilea de r ciaia aec• 
Prix est 23 Ptrs. le kilo. 
Caut. prov. 164 Ltqs. 
2S.9oo kiloa de lait.Prix est. Ptrs .8 

le kilo. Caut. prov. 17 9Ltqs. 
18.250 kiloa de yagourt. Prix 

est. 10 Ptrs le kilo. Caut. prov. 13 
Ltqs. 

13.000 kiloı de aucre pulveria6. 
Prix est. 26 Ptrs le kilo. Caut. 
Prov. 254 Ltqs. 

Commission d'a- chats de la 
division de Kirklareli. Mardi, 
12-5-936. 

4200 kiloı de beurre pour la 
rarnıson de Malgara. Adj. de gre 
a gre. Prix est. et cau. prov 
commc il avait ete annonce ante
rieuremcnt. Commisıion d'achats 
militaire de Tekidağı Samedi, 2 
mai 1936 a 11 heures. 

2-

Constructlon-R6paratlon 
Travaux Pubıics, Mattıriel 

da Const. Cartographle ~tc. 

Reparation de la lre ecole 
d'latanbul. Prix est. 51,76 Ltqs, 
Caut. prov. 7180 Ltqs. 

Fermeture de la lucaroe de la 
nouvelle Halle. Prix est. 451,95 
Ltqs. Caution prov. 69 Ltqs, 

Reparation de l'Ecole d' Am
barlikeuy (dependance de Bakir
keuy) .. Prıx est. 27.18 Ltqs. Caut. 
prov. 4.10. 

Reparation de la 39mc Ecole 
d'Uakudar. Prix est. 35.94 Caut. 
prov. 5,50. 

Reparatioa de la grille et au
tres travaux du loca! des Mono
poles de Hademkeuy prix c;şt· 

Ltqs. 119,25 caut. prov 18. 
La joaction au nouvel canal des 

egouts du medresse de Minar 
Hassan agha, sis au quartier 
Hussei'n agha a Nouri Osma
niye. Prix est. 92.66 Ltqs. C~ut. 
prov. 14 Ltqs. 

Reparatioa de la reaideace du 
vali. Prix est. 1.tqs. 126.14 caut· 
prov. 18 Ltqs. 

Repar11tioa de la 29me Ecole 
de Belojlu. Prix est. Ltqs. 70182 
Caut. prov. 11 Ltqs. 

Ouverture de deux lucarnea a 
la nouvelle Halle. Prix est. Ltqs. 
142.71 caut. prov. 21.50. 

Reparation de l'Ecole de Ha1-
se ki agha, sise a Tchitchek pazar· 
Prix est. Ltqs. 95,87 caut. prov. 
14,50. 

Reparation de la toiture du 
diapenaaire d 'Uıkudar. Prix est. 
Ltqs. 169,67. Caut. prov. 25.50. 

Reparation de la coupol~ du 
turbe de Mahmout Chevket pa
cha, a Hurriyet tepe, Chichli. 
Prix est. Ltqs. 90. Caut. prod. 
13.50 Ces travaux seront adjuges 
de gre a gre separement. Com
mission permanente de la ville. 
Lıındi 4-5-1936 a 15 heures. 

Conıtructioo de pavilloa a 
Tcberkezkeuy. Prix est. Ltqs . 
36.611 et 26 Pırs. Caut. prov. 
27~6 Ltqs. Cahıer de charge au 
prıx de 250 Ptrs. Commission 
d'aehat du Commandanat d'lslan
bul a Findıkli. Jeudi, 14 mai 1936 
a. 15 h. 

Elaboration d'avant-projet du 
lo~al de Halkevi İl Samsun, par 
voıe de concours entre des ar
chitectes et ingenieurs dıplomes. 
ler Prix 1000 Ltqs. 2me prix 500 
Ltqs. Delai jusqu'au 30 mai 1936 
On peut procurer les cahiers d~ 
charge et le plan des Presidcnces 
des Halkevleri de Samsoun, d'An
kara ou d'Istanbul. 

1-Lca travaux d'inıtallation d'eau 
potable des villes d'Adana,Mersine 
et_ :~rzous ont ete adjuges par 
decısıon d u Conscil de recons· 
truction des Municipalites. 

2.- D' autrea travaux d'iaatal
Jaton d'uu potable seront egale
ment adjuges pour 59 autres 
villes et villages ayant plus de 
10.000 habitants. 

Ces travaux d'installation ainsi 
que !es projets relatifs seront con· 
fies soit separement soit sous une 
forme ~lobale. Les travaux prezi
tes scront fina,pces par la Banque 
des Municipaites. 

Les personnes possedant lcs 
conditions requises et desirant as
sumcr les travaux de projcts ainsi 
que ceux des installations soit 
personnellement soit au nom dcs 
groupes doivent s'adresser au 

Telephone: 

Conseil de reconstru 
Municipalites du Minisi 
l'lnterieur et offrir leur5 
tions sans aucun engage 

-3-

Machlnes, Moteu~ 
Accessolras et HUll"'' 

pour macbln••· 

6 camioaa ele ıroierie, ııı 
moteur Diezel. Prix esl 
Ltqs. Caut. pro. 4133 Ltıf 
sous pli cachete. Cab. de 
a l'Economat, moyenant ~ 
Commission permanent 
Ville. Vendredi, 5 juin 1~ 
heures. 

-4-

Travaux d'lmprilD 
Rallun - Papeter 

Fournltura de Bur 

25 a 30 machinea i . 
tite calıbre. Prix est. LtqS. 
machine. Caut. prov. Lt 
Commission Permanente 
Vılle. Lundi, 18·5-936 a t5 

-5-

Habillemanı - Lln 
Cbaussure, ate· 

500 pairea de cbauaaa 
tairea. Prix est. 2450 LtqS
prov. Ltqs. 184. 

1900 chemiaea et 
~st. Ltqs. 1662,50. 
125 Ltqs. Adj. de gre 
Commission d'achat d'ls 
Commandanat General de 
lance Douanierc. Pour !es 
res: Lundi, 4-5-36 a 11 
Pour la lingerıe : Mardı, 

11 heures. 

- 6-

Cambuatlble - Cbar 
Carburant. 

100 toanea de coke 
180 toanea de c bar boa 
est. des deux articles : 
Caut. prov. pour le coke 
pour le charbon Ltqs. 1 
sous pli cachete. 

Commissisn d'achat 
mandanat d'lstanbul. Je 
t9ı6, a ı5 h. 


