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. PiYASA HABERLERİ 
il ıı~·o ihH~·aç 1i~1e~iIHle Türk ofisi İıtanbul şubesi balık 

1( tlefd:;;iklik ihracata hakkında İktisat Vekale-
t' ~l>:ı\,j)' tine bir ı-apor göndermiştir. Bu 

14iltlilt 
0 

ihtiyac listesinde de· rapora göre son bir hafJ-"' içinde 
'~•tJllllı hpıJmui hakkındaki ka- italyaya altı vapur do\uau torik 
•l'~tdil '. Projui j'Ükaek tasdika balığı gönderilmiştir. Bu vapurlann 
lla~ v,~Ştir. Projeye göre, kendi her biri 90 OC:l kilodan fazla balık 
llılıtt11 '1•bına memleketiı:..ıizde almışlardır. Vekalet bahkların sa-

ttt, ~cnebilerle ecnebi memle· hipleri tarafından bayatlayacak 
ltti,,:hırup ta Tiirkiyede irat kadar bekletilmemeaı için sıkı ted· 
ketjllı. l>:ıaHan olanlarıs memle- birler alacaktır. 
tı .. d. •ıden d .. • k J 

" ılec,k. ovız çı armaları me· i~tanhultln tifHk muame e-
Çiıııt•ı~1;· . 1 eJ'i lrn ı·a ı·et 1i 
i o koutc•n,1an11ula · t 

l l'lhlta k İstanbul tiftik piyuaıında ış e-
t b ullanılan adi cimento rin hararetle devam etl;Dekte ol· 

ifa 'Yaı • k d l'lt ol çınıento "~asında fennı duğu bildirilmt ktedi~ .. I_ıte _ e-
tQa"•h ~atuaaı itibarile, 3112 nu - vamlıd1•'. Piyasanın gıdışı saglam-
tal'if, 0 ntenjaa Jiatesinde 400 dır Son fiyatlar şöyledir: 
ltııo çi:ırnaraıına giren '250.()00 Oğlalr 90 94 ; b~rinci 83-85 ; or· 
~'tlto, eı.toya nıozayıkçıyık çi• • .,. mal so.82 i derı 71 i ı;arı 71. 

tkilı u kaydının da konl'lması Ankara tiftik piyasasında ıon 
~I tr h • 9lıl', eyebnce kararlaşiml - haf.a içincle yazılmağa Jeğer liit 
l\tıı·ıı r • • yenilik göıülmetnişli .. , fiyatlar şöy-
j ~ euıı:-:- ılır:wa1 mıız ledir: • 

ljı;,.~tbir kuru . "h . Konyada beyaz ti.fi.ik 70, 1>a1ı . 
b.l~l iiıalatınd yemış ı racah bır- 72,50, deri 55 kuruştur. 

ış cıllllak. ~u Behçet ku. J ye- )JİIHll'C 'köl:ıl: hu·ıuıu fauıiri 
b.liil'cııc ıçın vaki olan ecnebi 'v aatlar . . Bundan bir müddet evvel başu · 

tkalet' •nın hsteaioi iktisat 1 d Re) llıe ve k yan {,rhna ar a hasara uğrıy.ı>'l 
tır l>:ıif '7ekaıe:lnıe üzere buraya r-ımi ve kubbel erin tzmiri işi dur · 

. e temasa başfamış- oıuştur. Alakada1 'a ım verdikleri 

. v,ki.let k malumata g1 re, usta bulunama-
1akişaf1 . . uru Yt:nıiş ihracatıt.J1n 
.. '"•n maktadır. Ayni zamanda bütredeki 
''dır. ~ Yeni tedbirler alnıak- Y 

t'\hsisatın kifayetsizliğ'i. tamiratın 

geri bırakılman amilleri 'itras1n-
dadu. . 

Batık . 
... ... ... llıı·a(:Jttrnıız iyi --a) -ö------------~-------
1 MUNAKASP. = 

...._ Erz k 
ı~ta 

1 
a • Zahire, Et ve Sebze · 

'' Htl Huı·iei Askeri Kıtaatı ııdau: 

OK10HLHHJll\JlJlZA\. 
Her gün tekemmülüne çalıştığımız gazetemizde bilcümle 

yeni kanun kararname ve ticeret muahedeleri pek yakında 

günü ~ününe neşre başlayacağız. 

• •• • • •• •• •• • • •• o •• •••••• •••••••••• us ••••••• 

Alaylar ihhy1tcı için 3192 lira· 
lık 5700 kilo zeytinyağı ilk pey 
239 lira. 5220 liralık 14500 kilo 
sabun ilk pey 382 lira, 1860 li
ralık 6200 kilo toz şeker, ilk pey 
140 liradır. Alayların ihtiyacı ay· . . . . . . . ._._.___ .. . . . . . . . -- ... . . . . 

rı ayrı açık eksiltmeye konul
muş ve hepıinin iba!esi 23 Mayis 
936 pazarte~i günü aaat 14,15 ya
pılacaktır. isteklilerin Vizede Tü
men satınalma komiıyoııuna gel
meleri. 
.. -- .............. ~ 

2 - lnş2at- tamirat -Nafıa işleri - malzeme - Harita; 
Yozgat İ J hay lığın elan : 

1 - Boğazlıy 0 n·Fakıh yolunda 
ı apılacak Şoııe kapah zarf usu
lile ekıil<.meye konulmuş olup 
keşif beddi 28.760 lira 4S kuruf· 
tur. 

2 - Bu işe ait şartname ve 
evrak şunlardır : 

A - Eksiltme şaı i.namesi 
B - Mukavele projesi 
C - Hususi şartııame 
D - Tahlili fiat ve rayiç 
E - Fenni şartoame 
F - Kf!şif 
H - Keşif hulaaaaı 

I - Ocaklar ve vasati mesafe 
grafikleri 

Bu evı .:: k• "n eksiltme şarlna
mu;, mukavele projes;, huausi 
~ utaame,r;ıyiÇ"keşif hulasa.ı, ocak 
vasati aıesafe grafikleri An
kara, Isl.anbul, K ayseri Nafıa 
Müdürlüklerıne gönderilmiş olup 
oralarda görülebilir. 

3 -: ~kıilhne 21·5-936 perfem
be gunu saat 14 de Vilayet encü
men odasında olacaktır. 

4 - Eksiltaıe kapalı zarr USU· 

tile yap••ara l• \ır. 

5 - t':ksilfmeye girebilmek için 
% 7,5 heubile 2157 lira 4 ku. 
ruş muval.kAt teminat verilıne
shıe ve bu gibi : . ''!rİ yapmış bu 
lunmHı ve fe11 :'.l i ebl;yeti haiz ol
duğuna dair vesika ibraz ehneai, 
ve ticıı.:et odasında kayıt•• bulun· 
duğuou i:evsik için icap eden ma
k~mdan tasdilı.li bir belge v .. , ;.

meai şarttır. 

6 - Teklif mektupl~rı ü,.u- -. acı · d y ncu 
ma .e e ya:ıılı saatten bir saat • 

' evv.ehne 'kadar ' encümen odaslDda 
eks1ltme komisyonu r i ı·~ . .., c s ıgıne 
makbuz mnkabilinde ver' I k . . • .. ı ece tır. 
Vılayet encumeoi oamJn .. a gon-
dı-:.ilecek teklif mektuplar 

ı muay-

yen saate kadar gelmiş olması ve 
dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olmım icap eder. Pos
tada olan ge~U meler kabul edil
mez . 

istanlnıl Harici A~kcrl Kı
taatnıdaıı 

Çorluda 300 yataklı bir İnsan 
hastanesi yaptırılacaktır. Bu has· 
tanenin keşif bed~li 484716 1. 85 k . ıra 

uruşlur. ilk teminat k . 
23139 liradır. a çesı 

. İhalesi kapalı zarf usulile 8 ma
yıs 936 r.uma günü saat 16 da 
Çorluda Kor Satmalnıa K . 

omıayo-

nunda yapılacaktır. Bu işe aid 
hususi, fenni .::artname k ' f • "' , eşı ve 
p~o1eler 24 lir" 25 kuruş muka-
bı!inde Çorlu Kor Satıoalma Ko
~ısyonundan verilir. ihaleye iş
tirak edecekler 2490 uyılı kanun· 
da istenilen vesaiki gösterebile
ceklerdir. 250,0GO liralık inşaat 
işlerinde bulunduklarının teıvikı 
şar~tır. Bu vesikanın istibıali için 
de ıhaleden 8 gün evvel sahibi 
salahiyet makamlara müracaat 
edebileceklerdir. Bu işe aid keşif 
ve şartnameleri almak istiyenler 
hergün Çorlu Kor Satınalma ko· 
~iııyonuna müracaat edebilirler. 
ihaleye iştirak edeceklerin yuka· 
ı.da belli gün ve saatten en • 
~ b- aşa 
gı 11 saat evvel Çorlu Kor Sa-
tınalma Kınm- -_ r ısyonuna muracaat-
len. 

, İstanhnl Komutanlığı 
~atıııalma Kowisyonuıulaıı: 
Çerkeı köyünde keşif cet-..eUne 

?aza~~n yas;ıtırılacak oJan paviyon 
·~~l~sı 14 mayiı 936 perşembe 
guou fBat 15 te kıpalt zarfla ya
pılacaktır. 

Muhammen keşif bedeli 36 611 
lira 26 kuruştur. ilk temi~atı 
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2746 liradır. Şartnameai 250 ku·· 
ruş mukabilinde verildiği gibi 
cumartesi günlerinden maada 
hergün öğleden evvel K:.misyonu· 
mw:da görülebilir. İsteklilerin ilk 
teminat makbuz veya mektublari· 
le ve 2490 numaralı kanunun 2, 
3 üncü maddelerindeki vesaikle 
beraber ihaleden en az bir aaat 
evveline kadar teklif mektubları· 

aı Fındıklıdaki Komutanlık Satı

nalma Komisyonuna vermeleri. 

Samsıuı V a1iliğinden ~ 
1 - Keşif bedeli "17662" lira 

21 kuruştur. 
2 - Muvakkat teminat " 1325" 

liradır. 
3 - ihale 11 Mayıı 1936 tari• 

hine rastlıyan pazartesi gunu 
ıaat 16 da Vilayet Daimi encü
meninde kapalı zarf usuliyle ve 
toptan götürü olarak yapılacakbr. 

4 - Bu işe aid evrak şun-

lardıt' : 
A - Eksiltme şartaemeai . 

B - Mukave~e projesi. 
C - F eşni şartname. 

D - Keaif bulata cetveli. 
E - Proje. 
F - Nafra işleri ıeraiti umu· 

miyeıi. 
G - inşaat izahaameıi. 
İstiyenler evrakı Samıun Nafıa 

Dairesinde görebilirler. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için 

Ticaret Odaıında kayıtlı oldu
ğuna ve fenni ehliyeti haiz bu· 
lunduğuna dair Vilayet Nafıa Mü
dürlüğüaden alınmış vesika ibrazı 
şarttır. 

6 - Eksiltmeye gİt'enler bu 
evrakı görmuş ad:lolunurlar. 

7 - Vesikalarla teminat ilk 
zarfa konacak ve teklif mektupl•
" pullu olduju halde o zarhn 
içerisinde ikinci bir kapalı zarflı 

olac.ıktar. 
8 - Zarflar ihale a:ıatından bir 

saat evel imza mukabilind en· 
cümen Reisliğine teslim edilmit 
bulunacaktır. Posta ile gönderile
cek mektuplarail nihayet üçüncü 
maddede yazılı saate kadar gel· 
miş olma11 ve dış :ıarfın mühür 
mumu ile iyice kapanmış olması 

lazımd1r. 

Postada olacak gecikmeler ka
bul edilmez. 

9 - ihale " 2490 ,, saydı art
tırma, eksiltme ve ihale kanununa 
göredir. 

10 - Keşif hulasaları, fenni 
şartneme , Eksiltme şartnamesi ve 
mnkavele su retleri fatanbul , Jzmir, 
Ankara, Nafia Müdürlüklarine 
gönderilmiştir . 

Vize iskan 1Ueııınr

luğumlan; 

1- Münakasaya konulan şey 
16740 metro mikabı taş . 

2- Muhammen kıymeti beher 
metro mihabı üç lirad1r. 

3- Şartnamesi pulsuz olarak 
Vize iskan dairuind~n alınır. 

- İha\e 9·5-936 tarihine tcsa· 
düf eden cumartesi güoü Vize iı
kan dairesinde ı ıat ondadn·. 

5 - İhale kapalı zarf uıuliledir. 
6- Muvakkat teminat miktarı 

3766 lira 50 kuruştur. 
7- Teklif mektubları ihale gü• 

nü saat dokuz• kadar kabul ve 
bundan ıonra gelen mektublar aa
hiblerine iade olunur. 

Vize göçmen evleri için k•palı 
zarf usulile münaka1aya konulan 
16740 metro mikibı taŞID ıureti 

ihalesi hakkında malum.ıt yuka -
rıdadır. Talib olanlar1D muayyen 
saatten evvel Komiıyona müra· 
caatleri ilan olunur. 

izmit Usıo;übahri Satınalma Komisyonundan : 
CİNSİ Miktara Beher kilosunun 

potrel 18 : 20 lik ve 16 lık 
"U,, demiri 12 : 10 luk 
Köşebend 5 X 5, 8 ·"' 8 lik 
Yuvarlak demir 10 ve 16 lık 
Duranda 2000 : 3000 metre 60 
ı/m lik No 2, l , O 

123 ton 
42 ton 

1335 metre 
22 ton 

tahmini fia tı 
8 .5 kuruı 

9.5 " 
9.125 " 
8 350 " 

140 ,, metreıi 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı malzeme muhtelif Sabnalma buy· 
ruklar1Da dayan1larak parça parça yanında gösterilen tahmini Hatlara 
ve piyasa paı:arhğile 1atıo ahoacaktır. Bu demirlerin piyasada inşaat
ta kullanılmakta olan demir evsafını haiz normal profil ve evsafta 
demir bulunduklarını mübeyyin Ticaret Oda11 veya mühendiı mekte 
bi gibi mahallerden verilmiş bir vesika bulunmak şartile 8 mayH 936 
cuma günü saat 14 te ekıHtme yapılacaktır . lıteldilerin müracaatleri. 

3 --- Saraciye ve teferruatı, Demir ve Aksamı ~ 

4 - Natbaa işleri - Kırtasiye -Yazihane Levazımı: 
İnhisarlar Umum Müdürlüğiiııden 

72000 kilo muhtelif eb'adda birinci hamur kiğıd ~ 
57000 kilo muhtelif eb'adda ikinci hamur kiğıd lldı 
13000 kilo 570 X 820 eb'adda kolalı kuşe kağıdı 'l• 

1500 kilo 70 x 100 eb'adıoda pembe Rozafiş kağıdı a, .. 
1500 kiio 70 x 100 eb'adında beyaz cilalı kağıd 'lir 
8000 kilo 63 X 95 eb'adında kırmızı sellüloz kiğıd ~ 
2200 aded ince zamkh bobin 

Şartname ve nümuneleri mucibince yukar1da ciaı ve mikt•"• 
yanlı kağıdlar pazarhkla satın alınacaktır. Vermek iıtiye~ '1 
nümune ve şartoameleri görmek üzere hergüa ve pazarlık içil 
25/5/936 paı;arteıi gilnü ıaat 14 te O/O 7,S güvenme paralarile bif 
Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Ahn:. Ko.:niıyonuo• 

racaatleri. llr\ 
.... ... ..... ..... ..... ..... _.. ... ...,. ...... ...... .... ... ..... ~ .... ___,.,,.._, ...... ..... .... ... ~ ..,,. .J tG., 

5 - Makineler, motôrler, sair teferruatı ve yağları ; '-P 

Istanbul Belediyesinclen : tahmin olunmuştur. Ekıiltlrire 
girmek istiyenler kanunun Vat'\ 

Vilayet Hıfz1111hha laboratuvarı ., L 
ettiği vesikalarla ~2,50 liralı"._, 

için lazım ılao bir tane Leifo vakkat teminat makbuz vey• I 
markalı Foto· klorimetrenin aleti tubile beraber 6·5-936 çatf~l-
açik ekıiltmeye konulmuştur . Şart- Eu"ıı'I 

günü ııaat IS te Daimi .. 
namesi L•vazım Müdürlüğünde 14 

.. ")" B l • 700 1. b d I de bulunmalıdır . goru ur. u a e .e ıra e e 

·' . .-. • .-. ........ ._. ......... ~·~·-..·~·~·~ ...................... --. ................ .,,4, (j , 
6 -- Mahrukat : ıs, 

16 
Seliıniye Askeri Satınalınn youda göıülebilir. .4 

Koıuisyomııulan : Biga Rele<liyesindeıı:~. 
1 - Tüm Selimiye fırının 1·6· Belediyemiz Elektrik aantt-XS, 

936 dan 31-5-937 ıonuna kadar 1·6·936 gününden 31-5-937 nilıt6 
ihtiyacı olan 280,000 kilo odun tine kadar bir senelik ibl1 

12-5 936 sah günü Selimiye Satı- olan (40,000} kilo mazut (340('~ 
nalma Komisyonu tarafından açık "1,000" kilo makina yağını 

4 eksiltme ıuretile alınacaktır. lira fiat tahmini ile 20-4-93' • 
2 - Bu odunun bedeli muham- zarteai gününden itibaren ıı-" • 

meni 2800 lira olup teminat ak- pazarteıi günü saat 15 e 1"ı6 
çeai 210 liradır. kapalı zarf usulülile ekıiltme1'l6 . 

3 - Muvakkat teminat akçeıi karılmıştır. Mazutun ve yağıO •' 
ekıiltme saatinden bir saat evvel safını anlamak isteyenlerin ~ 
Tüm Muhasebeciliği veznesine deti içinde Belediye Santr•l 
yatırılma11 lazımdır . murlutuna, şartnameyi a-örıO'~lli 

4 - Bu ekailtmiye iştirak ede- teyeolerin muhasebeye müt•~ 
cek talihlerin bu işle meşgul ol· ları ve kanunen gerekli olan f 4 
duklarına dair reımi naaiki be· 7,5 teminatlı teklif mektubl1 

raberiııde getirmek ve ibraz et- Belediye Başkanhtına gönd•1 .. 

meleri meşruttur . !eri ve ihaleni~ Komiıyon b~~ 
5 - Şartname hergüu Komiı- ıle yapılacağı ıJao olunur. il 

................................................................................................. --. ..... J-·' 
7 - Nakliyat : 

Ankara İn hhıarlar 
Ba~mıüdürlüğiimleıı 

Ankara inhisarlar Başmudürlü
jü namına şimendiferle gelecek 
olan tütün ve içki aaadıklarile 

iıpirto bidonlarının iıtaıyondan 
gazhaneye ~e gazhaueden ve iıta
syon civarındaki eıki depodar 
Başmüdürlük ıııııtış deposuna ve 
boş aandıklula bidonların iıta· 

syona taşımaıı açık eluiltmeye 
• +· ee ·o et ·• o· oo • • •• · · ++ e · •· 

çıkarılmıştır . 
ite 

B!r yıllık taşıma bedeli (3! 
lira tahmin edilmiştir. Bu t" 
işi bin dokuz yüz otuz yedi ''~t 
Mayıaının otuz birinci gOfliti 
kadar devam edecektir. AçJ~rGı 
ıiltme 11 mayıa 936 pı1i ' 
günü ıaat (15) de Başmüdiit1 ._ 
yapıbıcaktır . /~ 

l.teklilerin şartları aol'~ 2 

üz:r:. ~aşmüdü.r.1ü.ğe.~:~~e~Jl~I 
Aııkarafla Jandarma Genel zarf usu•iyle ıatın abnacakhr, 8 --- Elektrik 
Komutanlığı Satınalma 

Komisyonundan ; 

Bir takımına 625 kuruş kıymet 
biçilen 1000 : 1100 takım öraeti 
vaııflarında onl kütüklü palaska 

takimı 6 S-916 Çarşaaıba günü 

aaat 15 de Komisyonca kapalı 

Şartnamer: parasız Komiıyoo.d•n 

alınabilir. isteklilerin 51S lira 63 

kuruş teminat makbuz veya Ban

ka mektubu ve şartnamede yaınh 

belgeler içinde bulunacak teklif 

mektuplarını eksiltme vaktinden 
en geç bir aaat evvel LKomiıyona 

vermiş olmaları. 

Lira K. 
8500 

17250 

13723 64 

39473 64 

Yozgat Beledığesiuclen 

Santral 
Lokomobil alternatör tevzi tablo111 
montajlan ve saire. 
Şebeke 

bunların 

Yozgatta kurulacak elektrik ~·~· uııtralıoııı makine kumile f' '1~ 
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'e •• 'O.tral b• • lb•t ınaıı ınşaaı birlikte ihale edilmek üzere ekıiltr:neye k'>nul • 
., ll. 

İbale - - ı· ~ d ıunu olan 20-4-936 tarihinde muayyen saata kadar ta ıp 
lt11ııa~ e'i.•rıdan belediye encümenince kinunuevHl nihayetine kadar 
llclııı:. dılınek ve 20-5-936 tarihinde ihale olmak üzere yukarda ya.· 

•
1 •eçbı'l k' · · - k 'Ya k e IDa ıne, şebeke ve inşaat işlennın ayrı ayr1 muna a-

l ••nl onularak pazarlıkla verilmes\oe karar verilmit olduğu ıadan talip 
•ilr,•rırı Yoıgat belediye encümenine ihale güııüne kadar her gün 

caat d k f' . - b' •cckı . e ere Nafıa bakanlıg~ ınca tasdikli evrakı keş ıyeyı gore ı -
erı ·ı~ · ı ao olunur. 

t• ...... 
~ .... ~.- ~ ..... ~ ...... .,.,.. 

:eOJ ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-··-· 

~:: ' Müteferrik : 
' Harbiye Okulu Satınalnıa Komisyonundan 
.,!arlar, 1 - Harbiye okulu 936 yar subayları için asağıda cinsleri., mik
~lc ıdtahlbin bedelleri, temin..tJan yazılı eşyanın hiularıııda yazıla 

•e - K • d ''Pıl, tnuııakasaları Harbiye Okulunda müteşekkil omısyon a 
Cillchr, 

·ıt1rireceJc~-: lıteklilerin şartname ve nümuneleri görmek üıere h"gü11' 
~.'l'l"ı erıo belli güıı ve saatte teklif ve teminat makbuı ve mektub· 

ı~'ı.,t 'te .. eılkalarını zarflarıo ve müııakasaların açtlma aaatiııdeu bir 
' t•vc)· ı ıne kadar Komisyona vermeleri. 

r~~l•t G· Münakasa Münakasa Temi· Bedel 
cıJ' Utı tarihi şekli natı tahmiai Miktan Cinsi 

14 Lira Kuruş Aded 
Çatşaınba 14·5 936 Kapalı 675 800 900 Sandık 

zarf .. 
" " 675 1000 900 Karyola 

" " " 912 1350 900 Elbise imaliyesi 

" n " 1395 p 
erşeı:nbe 15-5-936 

,, 
675 

620 M. 3000 Kuma' 
1C30 900 Sırma kewer ,, 

" " 405 600 900 Kılıç 
" " ,, 

675 1000 900 Mafraş «Hurç» 
" ,, 

Aeık 115 170 900 Eldiven 
münak.-sa 

.\ 

3, ıı.15 

Cıaına 16·5-936 Kapalı 1013 1500 900 Çizme 
zarf 

" ı-" ,l() 
,, .. 

il 

Açık 

861 
183 

1275 
270 

900 Battaniye 
900 Matra v,6 

,, 

efl6 münakasa 
ğıO 130 

,, 
" 

,, 
•• Pazarlık 

-
,, 

203 
37 

300 
55 

900 M.tnevra kem< ... i 
889 Diploma kabı 

"Muhtelif renk" ,ı 

IJJ~lt ,,t dıttı 
Devlet Ba~ııııevi Direktörlüğiinden 

..: Mahiyeti Cinai Tahmin bedeli Muvakkat 
r 400() teminatı 

ub~ beher 2 20 boyun- Koraeş tahtası 720 lira 54 lira 
de1 \'~k da harta korneşi 
b~'-'1 

1 
•rdaı nuktar ve evufı yazılı harta korneşioiıı 19-5-936 sah 

rltıneıc '~t 0 n beşte Basım Evimizde yapılacak olan açık eksiltmesine 
i'~'>'c lıtiyenlerin muvakkat teminatlarını veznemize yatırarak o gün 

"ş .. " •aatte komisyonumuza baş vurmaları ilia oluaur. 
"ttQ •• -ı L'I' ((. •aıe ve nümune her gün Ayniyat Şefliğinde goru e1ıı ır". 

r etişt~l'acabey Merinos Karacabey Merinos 
(~ lt•ııı~ -~iftliği Mfülürlü- Yetistirme Çiftliği 
u; ı guııden : , ı··d·· ı·· y .. d 

~
ıfte ....... l( ) n ur ugnn en : 
'ıl ~tkıtıı •ra~abey Harasında mü-
~ iı ~iid!4erıno1 Yetiştirme Çift· 1- Karacabey Haruında mü· 

1 PGı ltı llrlüğüoce "1344 b. " teşekkil Merinos Yetiştirme Çift· 
jj~ r)t d.. " in UÇ 1- - "575 ... ,v.._'Q btdeU?rt lira "90" kuruş tah· liği Müdür uğunce ,, lira on 

tt_'-it 8 Y•tak takımı, havİu, kı.ıruş tahmin bedelli tabak, kaşık, 
/Çık eka~t 9~air mobilya alınması çatal vesair yemek serviı takımı 
ı,ıi 2 - hı ~ıye konmuıtur. açık ekıiltmiye kon.muşt .ı r. 

1
iitIGtG b~ e lıtanbul Baytar Mü- 2- ihale İıtanbul Baytar Mü-
hiııe 111•ıında 7 mayıı 936 ta• dürlüğü binasında 6 mayıı 936 ta· 
'-t on a.ı:~•dif perşembeı günü rihine musadif çarşamba günü 
ltli'Q

01 
~~ftde teşekkül edecek ... t on dörtte teıekkül ede· 

ı· .,..ı ı· k M ' lıyonuo •ği Satıaalma Ko· ce erınos Çiftliği Satınalma 
3 _ 

8 
ca Y•pılacaktır Komiıyoııunca yapı lacakbr. Bu 

1ıw. u ite 'd • ı· · 'd f i 1 ~{n•Qael • aı fenni, ma ı ışe aı eaıı , mali şertaame er 
ti 'tinoa Ç; lıtanbul Baytar ve lıtaobul Baytar Müdürlügüode ve 

4 - M ı tliği MGdürlüğündedir. Çiftlik Müdürlüğündedir. 
'1ı b· ""•kkat t · 4 M (44) k' k ır lir•d enıınat "101,, - uvakkat teminat ar 

S ır. dört liradır. 
•• ·~ - 2490 

f~' 11ttr~tı dabiliıı ııu~arah kanunun 5 - 2490 numaralı kanuoua ta• 
~•)'e itr k de ııteklilerin ek· rifah dahilinde isteklilerin ıkailt • 

ıra leri ili.o olunur. miye iştirakleri ilin olunur. 

Eyüp Orta Okulu Satınalma 
Komisyonundan : 

Okul için yaptmlmaaına lüzum 
hasıl talan Masa Dolap ve saire 
ağaç işleri 6-5 ·636 Çarşamba günü 
saat \ 4 de iıtanbul Kültür Direk· 
törlüği binası içinde Liseler mu
hasebeciliğinde toplanan komis
yonda ihaleı; yapılmak üzere açık 
eksiltmeye konmuştur. Tahmin 
fiatı 628 lira olup ilk teminat 
48 liradır. Bu işe istekli olan
lar keşif ve şartnameyi okuldan 
öğrenir ve teminatla11n da ılacak· 
ları irsaliye He Liseler muhaaebe
ciliği vezneıine teslim eder~k bel· 
li gün ve seatle teminat makbuzu 
ve eksiltme gününden en ıon se
kiz gün evvel en az 500 liralık bu 
gibi işleri yaptığına dair İstanbul 
Nafia Direktörlerinden alacakları 
fenni ehliyet ve Ticaret odaaı 

vesika veya ruhsat unvan teske
releriyle Komiıyona müracaatları 
ilan ol nur. 

Bayındırlık Fen Okulu Ko

misyonundan : 

Okul talebesi için nümune ve 
şartnamesine tevfikan 150 adet 
karyola satın alınacaktır. Tahmin 
bedeli 1800 liradir. 

Ekıiltme 20·5·936 çarşamba gü

nü saat 15 de İstanbul Kültür Di· 
rektörlnğü binasında Liseler mü
hasebeciliğinde toplanan komia· 
yonda yapılacaktır. 

İlk teminat 135 liradır. İ1oıtekll
lerin eksiltmeden nihayet bir 
gün evveline kadar şartnameyi 
görmek ve ilk temınatlarını yatı
rabilmek üzere Arnavutköy Sarraf 

burnundaki okula baş vurmaları 

ve eksiltmeye teminat makbuzla· 

rı ve 2490 sayılı artırma ve ek· 

siltme kanununun 2,3 üncü mad. 

desınde yazılı belgelerle gelmeleri 

ilan olunur. ............. ~ ..... -:-~-----~----~--------(Suite de la premiere page) 
900 paires de gants ptrs. 170. 
9C3 bottes, ptrs 15ôo:- -·-
900 couvertures en lain, ptrs. 

1275. 
900 matru, ptrs. 270. 
900 ceintureı de maaoeuvre, 

ptrc, 300. 
889 enveloppes pour d;plômes, 

ptrs. 55. 
Cahicr de charge et echantil

lons a la Commission d'Achat de 
l'Ecole de Harbie. 

Uta en fer, 150 pieces. Prix est. 
1800 Ltqs. Caut. prov. 135 Ltqs. 
Cah. de charge a l'Ecole Techni
que des Travaux Publics, sise a 
Arnavutkeuy, Sarafburnu. Service 
de Comptabilite des Lycees de la 
Direction de l'lnstruction Publique. 
Mercredi, 20-5-936, a 15 h. 

Corniche en boi 11, 4000 pieces, 
a 2,20 de longueur chacune, pour 
suspension de cartes ~eographi

ques. Prix est. 720, caut. prov. 54 

Ltqs. Directioıı de l'lmprimerie de 
l'Etat. Mardi, 19-5-936. 

-8-
--------

lnstallatlon et mat,rlel 
Elactrlques 

Constructioo de l'usine electri
que de Yoz1at. Prix est. Ltqs. 
8500 . 

Fourniture, pose et montage 
des machirı.es necessaires a cet 
effet (Locomobile, alternateur, ta
bleaux de" d istribution ete.) Prix 
est. Ltqs. 17.250. 

Reseau. P:ix_ est. 13.723164 Ltqs. 
Aucun soumı~sıonnaire ne s' 't t . e an 
pas presente pour entreprendre 
en bloc, les travaux ci-haut un~ 
nouvelle adjudication est o~verte 
pour chaque travail separement. 
~es t~avaux doivent etre acheves 
ıusqu a la fın du mois de Decem· 
bre. Adj . de gre a gre. Documents 
requis a la Municipalite de Yoz
gat. Le 20·5·936. 

1 DENiZ POSTALAR! 1 

Galat~, Merkez Rıhtım Han, Tel. 44870-7-8-9 
Hareket edecek vapurl~----

I S E O - Perşemb(, 7·5 saat 17 de: 

~urgaz, Varna, Kostanıa Üdesa Batum, Samıun, 
arna ve Burgaıa. ' , 

Q U 1 R 1 N L E - Cuma 8-5 saat 9 da : 

Pire Brind' · V d'k B ki , ızı, ene ı ve Triuteye. 
e enen vapurlar : 

CAMPIDOGLIO 
Cenova Na ot· . - Cumartesi 9/5, saat 8 de : 

·-·-·-·-·-·-·.: P ı ve Pareden. ..................... ~·~·---· ..... 
lmti h -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· 1.1 ld yğaı. aa ibi ve Yazı işleri Direktörü : lsmail Girit 

uHı ı ı yer : E D k-
. a uı, Galata, Perçemli Sokak, No. 3 
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MUNAKASA 

GAZETE!Si 

JOllRNf\L QllOTIDIEN DES l\DJlJDICf\TIONS --·- -
NE PARAIT PAS LES DIMANCHES 

MERCREDI 

~,.._.~~...--... ............... ~,-...,.,-...,,~~ 

AD~ il N 15 TRJ-\lll 

''POLIGLO~ 

Telephone : 43# 

Adresse Telegra~ll 
lstanbul-/1ÜfJA/I# _____ / 

SOMMAIRE: l A NOS L:f1_:C'I'I1.-:UH.S 
Nous sommes heuıeux ri'annoncer a nos lecı 

que nous commencerons prochainement a publier toUI 
les nouvelles lois, decrets loi et traites de commerce ı y 

ı sitôt apres leur promulgation. 

A) Adjudieations au Rabais. ~ 

1 - · Comestible (Denree alimentaire, Viande, Legume, Lail ete. 
2 - Construction, Reparation, T ravaux Publi es, Cartographie ete. 
3 - Sellerie · Harnaeherie et accessoires. 
4 - T ravaux d'lmprimerie - Reliure - Fournitu re!ı. de Bureau. 
5 - Machines, Moteurs, Accessoires et Huiles pour machine 
6 - Combusfible • Charbon · Carburant. 

7 - Divers. 
8 - lnstalations et Materiel Electrıques. 

~~~=-~~r~~~~ 
- 1 - cahiers de charges et tous les 

Comestlble (Oenr6e alimen· 
taire, Viande1 Ll\gume, Lait 

ete, 

Hui1e d'otave 5.700 ki1os. Prix 
est. 3192, caut. prov. 239 Ltqs. 

Savon 14.500 kiJos. Pı ix est. 
5.220, caut. prov. 382 Ltqs. 

Sucre pulveri'e 6.200 kilos. Prix 
est. 1860, caul. prov. 140 Ltqs. 
lntendance Mılitaire du Vıze. Le 
lundi, 23 mai 936 a 14 h . 15. 

- 2-

Co nstructlon-ReparaUon 
Travaux Publics, Mat6riel 
de Const. Cartognpble ate. 

Pierres 16 740 metres cubes, 
ponr la ı..:omarııclion de logemenl" 
des imınigrcs a Vıze.Prix est.3 Llqs 
metre cube. Cauı. prov 3.766,50 
Ltqs. Adj. sous pli cachete. Di
rr clion de~ Jınmigres de Vıze. Sa· 
medi. 9-5·936. 

Conatruction d'un hôpital a 
Tchorlou. Prix est. 484 716,85 
Llqs. Caut. pro'v. 23.1.39 Ltqs. 
Adi. sou~ pli cachete. Cahıcrs de 
charge special e t technique. devis 
et projels a l'ln lendance Mıl ; ı;:-;re 

de Tchorlou, moyenr.ant ~4.2S 

Ltqs. Vendredi, 8-5-936 a 16 r 
Conılrnc:tfoo d'un pavillon a 

Tchcıkc Y.euy. Prix est. 36 611,26 
(''.'!ut. prov. 2.746 Ltqs. Adj. sous 
pli cachete. Cahier de chatge 
moyenrı;ınt 250 ptı'S. Commission 
d'Achat du Command<ınat d'Is· 
rambul, a Fındıkli. jeudi, 14 mai 
936, a ıs h. 

r ınat rJC\İon de la cha US!ee 

f' ,gazliyan-Fakıli. Prix estimatif 
28.760,48 Llqs. Caut. prov. 2158,04 
L tqs. Adj. sous pli cachete. Les 

aulres documents peuvent etre 
consulte aux Direclions des Tra
vaux Publics a Ankara, a lstanbul 
et a Kayseri. Vılayet de Yozgat. 
Jeudi, 21 ·5-936 a l 4 h. 

L;)Dltructioo d'une Ecole a Ter
me. Prix est. 17,662,21 Ltqs. Caut. 
prov. 1325 I.rqs. Adj. sous pli ca
chete. Les cahiers de charges et 
]es autres documents peuvent ~tre 
com.ultes aux Direclions des Tra
vatıx Publics d'lsttı.nbul. d'lzmir et 
d'Ankarn. CuMeil Permanent du 
Vilayet de SC'rı1soıın. Lundi, 11-5 
1936 a. 16 h. 

Poutrelles de 18,20 et 16.Tonnes 
1 '."3. Prix est . 8.50 le k;ıo. 

Fer en "U,, de 12 et 10. Toones 
42. Pı ;x est. 9,50 le ~ ilo. 

Fer corniere de 5 X 5 et 8 X 8 
meires 1:;35. Prix est. 9,125. 

Fer rood de 10 et 16. Tonrıes 
2/.. Le kilo iı 8 350 pirs. 

Bvranda de 60 c:?ntime\rea, 
MCI. '2, 1, o. 2000: 3COO metıes. 

Le metre a 140 ptrs. 
Achat de g·re a gre, et separe

ment. Commission d'Aclıat de la 
Base Naville d'Ismıt. Vendredi, 8 
m<>i ~36 a 14 h. 

1 

- 3 -

Sellerle • Harnacberla 
et accessoiras 

:cco ııco nrtou,.•ı.erc 3 a 10 
di\.isiorc;. Pdx est. 625 pirs. chaque. 
Caut. prov. 51 S,63 Llqs. Adj. de 
gre a g·re. Co mmission d'Achat 
du Commandan at Ger.er<"• de la 
Gendat melİc d' /1- , .,ra. Mercrf di, 
6-5.936 a. 15 h. 

-4-

Travaux d'I mprjmerte 
Ralhrrtt - f' apeteria 

f'ourniture da Bureau 

72.000 kiloa de papier de pre
miere pate, et de diff erents for
matc;. 

57.0C!> kiloı de papier de se· 
conde pate et de dıff erents for
mats. 

13.000 k. de papier couche em
pese Format 570 X 820. 

1.500 k. de papier roae, qualite 
"rosafiche,, foımat 70 X 100. 

1.500 k. de papier blanc glace 
format 70 X 100. 

8.000 k. de papier rouge cellu· 
1 !, format 63 X 95. 

?..100 piecea de bobine, legere
ment gommee. 

Adj. de gre a gre. Caut.7 l/2 % 
Commission d'Achat de la Direc
tion generale des Monopoles a 
Kabatache. Lundi, 25;5;936 a 1 4b. 

-5-

Machines, Moteurs, 
Accessoires at Hoiles 

pour macblnas. 

Un appareil de Pboto-Chloai· 
metre, marque Leifo, pour le la
boratoirc:: hygienique du Vilayet 
d'lstanbul. Pıix est. 700, caut. 
p~ov. 52,50 Ltqs. Commission per
marıente de la Vi'le. Mercredi. 6 
mai 936 a 15 h. 

-6 -

Combustlble - Cbarbons, 
Car bur ant. 

280 000 kilos boia de chauffage 1 

pour la consommation annuelle. 
(Du ler-6·936 au 31-5-937) du 
du fcur milıtcıire de Selimiye. Prix 
est. 2800, caut. prov. 210 Ltqs. 
hıı:ndance Mılılaire de Selimiye. 
Mardi, 12-5 636. 

40,000 kilos mazout et l,GOO 
lriloa graisse pour machine Pıix 
csl. respeciivement 3400 et 160 
Ltqs. Caut. 7,5 O/o. :A.dj. sous pli 

cacht le. Poor la consom
mation annuelle de l'usine elcchi· 
que de Biga (Du Jer-6·936 au 
31-5·937), Municipalile de la Ville 
de Biga. Lundi 11-5-936 a 15 h. 

-- 7 -

Divera achata ont ele J1l 
adjud cat ıon ı;our fes :-oıf. 
ciers de promotion de 
de l'Ecole de Harbiye, qııe 

uns sous pli cachete, et 0 
de gre a gre, enlre le me 
14 jusqu'a vendredi 16 rnai 
Pour plus amples renseıgn' 
consuller nolre edilion erı 

sous rubrique "Müteferrik". 
En voicı la liste, et les prij 

matif s par pi ece : 
900 mallcı, ptrs. 800. 
900 litı, ptrs. 1000. 

A 11siettea, cuillera, fourclı' ' 
el au lres ustensıles de 
Prix e~t. 575, cau't. p!C'v. 44 
Commission d'Achat de la 
de Mcrınos, sıegeant a ıa ,..~ 
tıon du Seı vice Velerinaire ~ 
t;oobul. Mercredi, 6;5/936 3 1~•\i 

l ı 

()~ 
Lituie, uauie· main, co&J ,~ 

en laine et autres meubJe5 İti 
est. J344, caut. prov. 101 ili" 

Dırectıon du Service ye,ıe 
d'lslMbul. JeuCli, '7 1T1ai 
11 h. 

Travaux de menuiaerieı 

armoire ete. Prix cst. 6281 ~ir, 
prov. 48 Ltqs. Commissioll •'
chat de l'Ecole Secondaire 13s 
youb. 6 mai 936 a 14 h. ~· 

Meublu en l:ıoiı, chaiseSr 'ls 
de. Prix est. ~238, cauf· tiİtı 
168 Ltqs. Commission d'A lt..c 
la Ferme de Meıinos, a fı '11 

lion du Service Veterinai) t,11 
!at bul. Meıcredi, 6/5;9?6 l 

Comfection de 900 b" 
13'.)0 pt' s. tı§ i 

3Cl00 11ıeh·u d'etoffeı, P •ot 
le metre. oı.. 

9(0 c:eintuıea a fil d'O(y •tı 
geni (serma) plrs 1000. 1 

9()0 aabru, plrs. 600: :.dJOı}:•• 
900 maC .. acbu, pir~, •• 

-~(lll 
(Lıre ·/a suıle a la lroiS1 


