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Ser ttlrlil UAn nefrolunur 

CUMAr-!TESI s Mayıs ıeae 
----

lJ OKURLARIMIZA 
tı. e,.. gün tekemmülüne çalıştığımız gazetemizde bilcümle 

•• 
1 

kanun kararname veticaretmuahedelerini pek yakında 
tıi( •• 

~Unüne neşre başlayacağız. 

iÇiNDEKiLER : 
Piva a ı ıaberteri 

a) Mllnakasalar: 

l - inşaat - Tamirat - Nafıa i ş leri-malzeme-Harita. 
2 Makineler, motörler, sair teferruatı ve yağları. 
3 Mensucat, Elbise, Kundura Çamaşır ve saire. 
4 ilaçlar, klinik ve ispençiyari ahit. 
5 Mahrukat. 
6 Nakliyat. ) 
7 Müteferrik. ı 

b) MQzayedalar: 
~........--~ ...._,..._~,,_~..,.,_,.,,___,"'.'.-....__..,.__....,.._,.,,._,..,_~ 

PiYASA HABERLERi 
') )eıl'diyelerde arttırma, 
~ eksiltme 
<49o 
ih I ııuınaralı arthrma,eksiltme 

tbik~ ~ kanununun belediyelerce 
•hıı 1 Dahiliye Vekaletinden bir 
h,~ "~e ile bildirilm;ş ve bu 
ittı dun belediye şubelerine ta

', l!dilıniştir. 
ctıııaıı ,.e k11ı·11 t · · · o ıo;ıparışı 

r.,,lta 
Ofj ada1111>dan latanbul Tür· 
~· 4uheaine müracaat eden bir • t~ 1. ,1 Urıdyeden ıaman ve kuru 
tit\t ~~k.iıtediğiai bildirmektedir. 
hıı; 11 alakadarlara bu husuıta 
• 'tta bulunmuştur. 
lttrı.urta az f n "' ia.tlar yüluo1ek 
il •l!ıı lt,1 e yumurta istlbıal mın· 
•rınd lk' ıı d • evve ı aenelere na:za-

it~i .. •:a az yumurta elde edil
tı ~ unun icin yumurta fiat· 

eltti •elditiııi muhafaza eder. 

Et ve halık fiatlal'i 
Piy••ad b 

t d , • ahk ve et fiyatların· 
• btr l dır I<. ueur. uk rö:ze çarpmak· 

-~ •ikan bahtı 30 kuruşa 
~liaı llabbıaaktad1r. Et fiyatla,ına 
.. c~. kuzu ti k d \i4'-ı" e 40 kuJ'ufa a ar 

'*tUlr s • 
'" " • oıı ailnle rdeı•ık. ra-l U• • 
İti ll.ı •ıuataııa kuzu ihraç edil· 

de ku • 
<ı"ıdu So' zu eti fiyatları yıne 

r. ıı b f • ta içinde piy11aya 

1 rakya kuzularmndan batka Mani
aadan da mühim mikdarda kuzu 
gelmektedir. 

Bir pamuklu fahriknsı ku
rulacak 

Sümer Bank tarafından İğdırda 
bir pamuklu fabrikası açalmaın 
kararlaşbrılmıştır. Bu fabrika 
hakkındır. yapılmakta olan etüdler 
bitirilmiştir. 

şartname tadilatı 

2.5.936 Çarşamba güaii ekailt· 
meai yapılacak olan ampullere ait 
artoameye merbut listesinin 18 ci 

talemini teşkil eden 10.49.32 po
ziıyooundaki ampuller lokomotif
lerde projektör ampulu olarak 
kullanılacaklardır 

Bu itibarla liıtedeki bu ampul
lere ait boy ve cam kutru ati
deki şekilde ye ilitik reflekt3r 
krokiıiae göre tadil edi1mittir. 

l) Cam kutru : Reflektörüae 
ııtmak fartile her kuturda •labilir . 

2) Ampul boyu: Noktai ibtira
kıo ayar edilebilmeııl için ampul; 
reflektörün A ve Al notları ara· 
ııada 60 milimetrelik aaha dahi· 
liode ileri i'eri hareket e~ecetin• 
den a:zami boyun A ııaoktaaından 
nihayet reflektörün aoüodeki ca· 

---__ .o.._----=--

ma kadar olan meaafe dahiline 1 aahaaı dahilinde ve ref lekUSrün ar· 
•ığacak kadar olmaaı şarttll'. Am· 1 kasındaki 65 m/ m lik delikten 
pulun altı k111mı (yani armudun bil ''d" geçe me ı 1r. 
duya doğru olan ince kıımı) ayar 

a)MÜNAKASA • • 
1 - inşaat - tamirat - Nafıa işleri - malzeme · Harita ; 

i~tanlml Haı·ici Askeri 
Kıtaatından : 

Gebzede yapılacak kı,Ia 20 ma
y11 936 çarşamba. günü ıaat 15 te 
k•pah zarfla ekıiltmeai yapılacak
tı• . Zarflar o gün aaat 14 te mak
buz karşılığı Komiıyon Başkanlı
ğına verilecektir. Eksiltme l:ı:mitte 
Tilın binaaındaki Sahnalma Ko
misyonuında yapılacaktır. Tutarı 
29293 lira 27 kuruştur . ilk temi· 
nah 2250 liradır. istekliler proje 
ve şutn•melerini Komisyonda wö· 
rebilirler. isteklilerin belli gün ve 
aaatinde kanunun istediği belge
lerle Komiıyonda bulunmaları. 
İstanlml Levazım AuıirJiği 
Satuıalma komisyonuudaıı : 

Askeri müze için 70 adet çıra· 
h kiriş 60 adet çıralı tahta, 50 
adet çırah kadron 12 Mayaa 936 
sah günü saat 15,30 da Tophane
de Satınalma komisyonunda pa· 
zarhkla alınacaktır. ihale günü 
teslim şartiyl-e alınacak olaa işbu 
keresteler için iıteklilerin belli 
111atte komisyonuna gelmeleri. 

l\laliye Vekaletinden : 
1 - Pazarlığa konulan iş (Ma· 

Jiye Ve kile ti MiJli EmlAk Müdür
luğu evrak odasına yaptırılölcak 
sabit Banko imali). 

Keşif bedeli 50 liradır. 

2 - Bu işe ait şartname ve 
evrak şunlardır: 

A) Keşif bedeli, 
B) Fenni şartname, 
C) Plaıı 
latiyenler bu evrakı göraıek ve 

fazla m•luınat almak içil\ M 1• V ~ • a ıve 
ekaleb Emlim Mftdiirlüğüae 

müracaat edebilir. 

3 -: Eksiltme 15 M•yıs 936 cG
ma guni aaat on beşte Mal' V 
kil . tye e· 

eti Mılli Emlak .Müdiirlüğünde 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme pazarlık . ı· 1 
yapılacaktır. uıu ıy e 

~ - Elrılltmeye i b"l .. 
isteklinin 375 k g lfe • mek ıçtn 
teminat Ye i luruı muvakkat 

6 
~meı izımdır. 

- Ekııltmeye ırireceklerden 

Naha Vekaleti Yapı işleri umum 
Müdürlüğünün ehliyet veaikaıı ara
nacaktır. 

Bu vesikayı hamil olmıyanlara 
ihale tarihinden en aşağı ıekiz 
gün evvel mezkür Müdürlüte 
ehliyet veaakaaı almak için IDÜra
caat etmeleri lazımdır. Daha son
ra yapılacak miiracaatlar üzerine 
veaika verilmiyecektir. 

Ankara ValiJiğimleıı : 
Stadyom ve yarış alanında yapı· 

lacak amplifikatör teıiaatı kapalı 
zarf uıulile ebiltmeye: konmuştur. 
Keşif bedeli 15,COO liradan iba

rettir. 

Ekıiltme 21 Mayıı 936 tarihine 
reshyan perşembe günü ıaat on 
beşte Ankara Vilayet Daimi E . 

M • n 
cumenı odaaında yapılacakbr. 

Muvakkat teminat 1125 lirad•r. 
Bu işe aid şartnaıneler bedelıi:z 

olarak Vilayet Nafıa Müdürlüğün· 
den alınabilir. İıtekliler teklif 
mektuplarını eksiltme şartname· 
ıinde yazılı veaaik ve teminat 
mektublarile birlikte yukarıda 
adı reçen günde saat 14 e kadar 
Vilayet Daimi Encumeni Reiıliği· 
ne vermeleri lazımdır. 

VPn Deftertlal'lığındaıı : 
24 Niaan 936 gününde kapalı 

zal'f usulüyle ihalesi yap!lacağı i
lin olunan yirmidoku:zbin dokuz· 
yüz kırk dört lira 50 kuruş bedel 
keşifi Gurpınar hükümet kooatı· 
nu:ı ınşa11na talib :zuhur etmediği 
cihetle 24 niaan 936 dan itibaren 
bir ay müddetle pazarlıkla Jbale
ıine karar nrildiğioden ve istek
lilerin Van defterdarlığına nı6ra· 

caatları. 

İstanbul Harici Atıkeri 
kıtaatından : 

12 adet On aekidik potrel 12 
metre boyunda 12 adet on ıekiz
lik potrel 10 metre boyunda 128 
adet ikilik potrel 5 metre boyun· 
da 10 ton yirmilik çubuk demir 
15 ton onluk çubuk demir üç 
p..-tide pa:zarhk ıuretile Hllıı alı· 
n•cakbr. Nihayet 25·5·936 tari-
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- ltutıl h 
hinde lzmirde kışlaya teslim et
mek ve parasını Müstahke~ mev
ki muhaaebecilitinden almak ıar· 

tiyle taliplerin:llzmir Müstahkem 
mevki aahnalma komisyonuna 
müracaatları. 

2 - Makineler, motörler sair teferruatl ve yağları ; 

İ~tanbnl Levazım Amirliği 

Satınalma Komisyonundan : 

İki numaralı Dikimevi için maa 
teferrüat bir torna tezgahı il~ kom
ple bir oksijen kaynak takımı 
montajı dahil olduğu halde ll/Ma
yıs/936 pazartesi günü saat 15,30 
da pazarlıkla alınacaktır. Hep~inin 
tahmin bedeli 1686 lira 25 kuruş
tur. Son teminatı 253 liradır. Şart
nameai komisyonda görülebilir. İs
teklilerin belli saatte komiıyona 
gelmeleri. 

Askeri Fabrikalar Ticaret 

Kalenıiu<lcıı: 

15 fon Makina yağı 
500 Kilo Tranaformatör yağı. 

Yukarda mikdar ve cinai yazılı 
mazzeme 20 mayıs 9 36 çarşamba 

günü ıaat 14 de pazarlıkla ıabn 

alınacaktır. isteklilerin aynı günde 
gelmeleri . Bu Malzemenin şartna
melerini görmek istiyenler her gün 
Ticaret kalemine gelebilirler. 

Antalya Bele<liye 

ğimleu 

Reısli-

İç işleri Bakanhğıoın olbabdalri 
tebliğatı mucibince Antalya Ura
yı için yangın söndürme ve yollar 
aulamağa elverişli bir arizöz mu· 
bayaa olunacağından talihlerin 
tetkik edilmek üzere bir ay içinde 
türkçe mektub va kataloğlarınuıı 

Antalya Şarbaylığına gönderme· 
leri. 

Karacabey )J eriııos 

Yetiştirme Ciftliği 

lUii<lürlüğiinden : 
1- Merinos Yetiştirme Çiftliği 

için alınması 5-5-936 da açık ek
siltmiye konulan bir mikroskop ve 
mikrofotograf ve alatı baytuiye 
ihalesi bükümsüz sayılarak aşatı
daki şekilde yeniden ilan edilir. 

2- Çiftlik için " bin altı yüz 
doksan ,, lira "otuz beş ,, kuruş 
muhammen bedelli mikroskop ve 
mikrofotograf makine ve teferriia· 
tile "üç bin yirmi dört" lira usek
ıen" kuruş muhammen bedelli al.it 
ve eczoyi batariye alınması yeni
den ayrı ayrı açık eksiltmiye kon -
muştur. 

3- Eksiltme 13 mayıs 936 ta
rihine musadif çarşamba günü saot 
on beşte İstanbul Baytar Müdür· 
lüğü binasında teşekkül edecek 
Merinos Çiftliği Satıoalma Komis· 
yonunca yapılacaktır . 

4- İ11tt"kliler mikroskop ve mik· 
rofotograf için " yüz yirmi sekiz ,, 
liralık ve alatı baytariye için de 
"iki yüz yirmi yedi" liralık muvak· 
kat teminatlannı mahalli Malsan
dıklarına yatırıp makbuz ibraz et
meleri veya banka mektubu ge
tirmeleri. 

5- İstekliler bu işlere aid mali, 
fenni şartnamelerini İstanbul Bay
tar Müdürlüğü ve yahut Karaca
bey Harasında Merinos Çiftliği Mü-

' dür)üğünden istemelui ilan olunur. 

3 - Mensucat ve giyinecek eşya ve camaşır: 

1Uil11Müdafaa Vekaleti Satın 
Alma Komh~yonundan: 

1 - Müteahhit nam ve hesabına 
olan 1560,20 metre baki elbiselik 
kumaş açık eksilmesine istekli 
çıkmadığından pazarlığı 22-5-936 
cuma günü saat 14 de bırakılmıştır. 

2- Şartnamesini parasız almak 

ve örneğini görmek iıtiyenlerin 

hergün komisyona gelmeleri. 
3- Ekıiltmeye g!receklerin ka· 

nunun 2 ve 3 cü maddelerinde ya
zılı belgelerle kanuni 315 lira 95 
kuruşluk ilk teminatlarile birlikte 
ihale günü ve saatinde M. M. V. Sa. 
Al. Ko. da bulunmaları. 

4 - ilaçlar, Klinik ve dispanciyari Alat : 

.\~keri Fabrikalaı· Ticaret 

Kalemirn1en; 

135 Ton gliserin 

45 ., Amonyak kübercılesi 

12 ., Seliloz 

650 " 
Nitrad dösut (Şıli gü-

gerçilesi) 

10 
" 

Sod:ı (Kalsine) 
ı 

15 ., Sud kostik 
2 ,, Hamızı ıelikat dö sud 
2 

" Dinitro tolool 

5 ,, Parafin 
1 ., Toz amyant 
2 ., Selikat döaut 

250 kilo Terebaııtin 
18,5 Ton Yuta ipliği 

Yukarda mikdar ve cinsi yazılı 

malzeme 20 mayıs 936 çarşamba 

günü saat 14 de pazarlıkla satin 

alınacaktır . isteklilerin aynı günde 

gelmeleri. Bu malzemenin şartn•· 

melerini görmek istiyenler her 

gün. Tiuret kalemine gelebilir-.. 
ler. 

5 -- Mahrukat · 

İstanbul Harici Askeri 
kıtaatıfülan : 

Açık eksiltme ile 219300 kilo 
Tüvenan kömürü ahnacaktır. Be· 
her tonun muhammen bedeli 18 li
ra 50 kuruştur. ilk teminat 304 
liradır. 

P llııığu 
•ı.ı111t 

~ 01tuı 
936 dan 31 5-937 sonun• ~ U 

ihtiyacı olan 280,0oO kilo ~it' •tı Yı 
12-5-936 sah güıııü Selimiye .,_?r Di 
alma Komiıyonu t•rafınd•' 11 

11Yoıı 
ekıilt•e ıuretile a1ıaacaktıtj hJ'~brıaa 

2 - Bu oduaua bedeli lll~bı t tget 
meni 2800 lira olup temio•1 011ttıu 
çeai 210 liradır. 

3 - Muvakkat teminat 
1 

bi~ar 
si eksiltme saatinden bir •• 
vel Tüm Muhasebeciliği ff I 
sine yatırılması lazımdır . .. dlre 

4 - Bu eksiltmeyi iştiralı ""b''-l11tt 
cek talihlerin bu işle meŞg '•bı zi 
duklanna dair resmi vesailı1~-~l"

Seliıniye Askeri Satınalnıa raberinde getirmek ve ibr•' ~,Ql 
meleri meşruttur . ' Prtııb11~ 

İhalesi 22 Mayıs 936 cuma gunu 
saat 16 da yaıpılacaktır. Şartname 

ve evsafını görmek iıtiyenle-r her
gün ihaleye ittirak edeceklerinde 
belli gün ve saatte Çorlu kor aa
tınalma komiayonuna müracantla-
rı . 

5 - Şartname hergün 1'~3kt~dir. 
yonda görülebilir. ' 

Komhıyoımudan ~ 
1 - Tüm Seliye fırınının 1-6-

,Ali lh~ ..... ._..~ • .-. ............... ~ ......... ~ • .,.~ ..... ~.~· .. ·~·~ ........ ~ ..... ~ ~~~u 
e-..t\ 

6 - Nakliyat : l .\ıı: "'1 

Ktitalıya Keraıııik Fabripa- ' Ankara İnlıısarlar B•·: ........ iı 
sııulan : tliirliiğ'üııden : ~e 

Ankara inhisarlar Başnıi t t"-- ~ 
Tavşanlı kazasının Gürağaç ..,..." 

ğü nanıına şimendiferle ge 
köyü civarındakı Linit madeni ))nt 

olan tütün ve içki sandı " 
ocaklarından talniben 16 kilome- lll 

jspirto bidonlarının ista•f ar 
tre me1afedeki Tavşaulı istasyonu· ı. 

gazhaneye ve gazhaneden ~llha 
na Mayıı 1936 Şubat 1937 zar• ta1yon civarındaki eski de tıııo "illi ı 
finda nakledilecek 12.100-16.000 t " ... il 

Başmüdürlük satış deposuO b_..,.
1 ton kömürün nakliye işi pazar- t z .. ~ı t 

boş sandıklarla bidonların i• lll 
lıkla münek.uaya konulmuştur. e 

na taşıması açık eksiltmeye ddi ~ 
1 - Şartname ve Mukavelena- lmıttır. ""'-i y 

me erularıoı öğrenmek için fa- { ar 
Bir yıllık taşıma bedeli • t\t" ~ 

brikamıza müracaat edilmelidir. ıil 
lira tahmin edilmiştir. Bu t hd11 2 - Münakasaya girecek tali-

plerin teklif edeceklui bedelin işi bin dokuz yüz otuz yedi 1 11 t ı 1 
Mayısının otuz biricci ga ıı ''"•~ % 7,5 aiabetinde temioat mek- ~ h "" 
kadar devam edecektir. Açı 11'1l iıo 

tubunu pr-.:arhğın icrasından evvel ailtme 11 mayıs 936 pazarte~~S it .. ~ 
fabrikamıza tevdi etmelidirler. ... 

3 - Pazarlık 15 Mayıs 1936 nü saat 15 de Başmüdiİ· '<llelt 
Cuma günü saat 15 de fabrika- yapılacaktır. •iltillar] 

isteklilerin şartları anl,._d_• lto 
m:zda yapılacaktır. üzere Başmüdürlüğe gel111ele~ltld,_., 

7 - Müteferrik : 

Haydarpaşa Lisesi Satınalma Kurumundan : 
Cinai 

Çorah 
Fildakoz fanila 
Atlet f anili 
Fildakoz don 
Havlu 
Mendil 

Aded Tahmin fiati Tutarı Teıısif- • 

3CO çift 
150 
150 
300 
150 
300 

Kr. Lira K. Lir• İn· 
30 90 00 lt 
50 75 00 ~(!·~· 
45 67 50 l 

55 165 00 36 te~Q.bd~ 
43 64 50 "~ ıı 
10 30 00 ~ t ill «ı 

- - ,llllll'to: 
492 00 J::~e 

Haydarpaşa Liaeıi muallim kıs111ı için yukarıda cins ve ad l't lO l"ı 
tahmin Hatları ve teminat miktarı yazılı eşya pazarlık suretile ~•c1tu; 
~~~ ~b 

Pazarhk 12 mayıs 936 sah giiaü Hat 14 te lstanbul Kültür D1 ·~il .. t 
törlüğü binasında toplanacak olan Komisyonda yapıtacakbr. 1,ttıitt,/ Şartname ve niimuneleri görmek iıtiyenlerin Okul Dlrekt8'.~•t• lt~ 
ne müracaat etmeleri ve isteklilerin belli ğünden evvel Oku\ 1'J'-'deJti J 
törlüğünden alacakları irsaliye ile temiaat:larını Lisehr Mıahueb 'ilt•c•a• 
ğiae yatirmaları. ta b 

1' ll l 
BayındırlLk Fen Okulu Satınalına Konıisyonundıt lt ,;.V. tpıit 
""ŞYANIN MIKTARI TAHMİN TEMiNAT PAZ l•"olutı 

Cinai L. K . L.K. GÜJlii 1J111 ttıi •>Jl 
Sandalye 180 Adet 495 37 12 12~5·36 ''"tıtc\ı 

Salı 
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1~t,·· 400 metro 328 24 60 " ıs.ıs ISuite dı la premiire pıgeJ 
~ıı)t 1000 kilo 430 32 25 ., 15,l5 
l~lll!Qtu:a lüıümu olan y karda ciaıı , miktar, tahıni n bedeli ve 

-, 
1 ~azıl1 eşya pazrlaıkla ıabn alınacaktır. P.ıurlık lıtanbul 

· Oıtektörlüğü biaasında Liaeleır Muhasebeciliğinde toplaoacak 
~Otıda yapllacaktır. lıtekliJerin şeraiti öğrenmek ve temina~la: 
ı 'Qlak ilzere Arnavutköyündeki okula gelmeleri pazarlık gunu 

olertleriyle Liseler Muha1ebeciliğiocleki koınisyoııa baş.vurmalar1 
lltıur. 

Umum lUüdür
lüğt. .. nden 

ellli:ı: ihtiyact için 2750 lira 

~'-l~aı • bedel~i 5Cl ad~d 
li11cıri eksıltme suretıle 

•hııacaktır. 
Prf 'J:beler Kabataşta Levazım 
t llbayaat Şubesinden veril-. 
tdit. 

':, l::ksiltme 22-6-936 pazar· 
-~ll\i ıaat 15 te Kabataşta 
1 ~\re Mubayaat Şubeıinde
ıı.ı Komiıy .ınunda yapılacak· 

' İıteklilerin muay1en gün 
•tte % 7,5 güvenme para11 
266,25 lira ile birlikte müra· 
tt..ıeleri ilin olunur· 

"let llemiryolları ve li-
la., İşletme İdaresinden: 

llhal:btnen bedeli 249 lira 75 
f oliln aşağıda cins ve 1"1.Jk • 

h:tı)ı bir gurup malzeme için 
tı tlcaHtmede alınan ıon fiat 
i l~Yilunda bulunmadığından 

t" 
' il.çık eksilt"De 11 5-36 pa· 

11;
1 

tiinü saat 10 da ~~ydn: 
- rar binau dahılındel ... 

~tı . f 
ış el111e luınıiEy<>mu tara m-

l'•1>1lacaktır. 
il • 1 . S 1Şe girmek ;-leyen erın 
ltııtuşluk muvakkat ~eminat 

<lleı .. • • l' "ğ' i~ "t! \re kanunun tayın e " ı 
•l111tla ekıUtme günü saatine 

:t ltolllisyona müracu ~leri la
b, 6u işe ait şarl:nameler 

komiıyondan parasız olarak da
ğıtılmaktadır. 

15Cl Kg. kurşun levha 1 m/m, 
5 adet kurşun sifon, 6Cl •-ilo bilet 
kurşunu. 

Mill1 lliidafaa Vekaleti 
Satınalma Komh;;yonundan: 

1- Her birine biçilen ederi 1960 
kuruş olan 200 tane sobaoro mÜ• 

teahhit nam ve hesabına olan açık 
elı siltmesine istekli çıkmadığındftn 
eksiltmesi 15·5 936 euma günü sut 
11 e bırakılmıştır. 

2- Şartnamesini parasız almak 
ve örneğini görmek iıtiyenlerin 
hergün komisyona gelmeleıL 

3- Eksiltmeye gireceklerin ka· 
nunun 2 ve 3 üucü maddeleriode 
yazılı belgelerle birlikte kanuni 
294 liralik ilk teminatları ile ihale 
günü olan 15-5-936 cuma günü 
1aat 11 de M. M. V. Sa. At. Ko. 
na gelmeleri. 

Karacabe,v l\ferinoıo; 
Yetiştirme Çiftliğ; 

1\Iüdürli1ğiinden ~ 
Çiftlik ihtiyacı için aboacal{ 575 

lira 10 kuruşluk tabak, çatal, ka· 
şık vesair züccaciy~nin birinci ek· 
ıiltmesinde talib çıkmad1ğındıu~ 
eksill--aenin 18 mayıı 936 pan (test 
günü 111at 16 ya uzatıldığı ve i~
tektilerin ~ i ı: .. a muvakkat temı

natlarile eksil~.ne günü İ~tanbr' 
Bayt11r Müdürlüğünde bulunw:.lar1 
ilan olunur. 

["""11 .......................... ~, ....... -.... 

) MÜZAYEDE • • 
inhisarlar Umum 

. lltidürlüğünden; 
\b\l' 

ttı 1 tütün ve kutu fabrika· 
e '~da 1 ·6-936 tarihinden iti· 

tı b· 
~· ır •ene zarfında çıkacak 
it 14 

olunan 350 bin kilo kağıd 
·._ "toıı kırpıntıları 20-5·936 ta

e r 1 
t l •• ıyao ç•rşamba günü 
•e~. da Pazar lılrta satılacaktır· 
" bitlerin Ortnameaini eörmek e e .. 
itı 1 '2un ve pazarlık için da 
i o Unan gün ve Hatte •/o 15 
"~t P•rasiyle birlikte Kaba

dekj e"•:ııın '7e Mubayaat Şube
"1ını, Sat.D Komiıyonvua 

•c.ı.•tl~ri, 
ntıhll] 

Belediyesimlen : 
tı>ahı 12 h \ e O lira lnymet h • OıQQ (j 
i an •küııarda Valde Abk 
t•t:~!11•unda ıııu~telif boydaki 

, r •atıhnak ü~ere açık 
\ 1 

J Ş ;bale gii-art+•r .naya konu mu 
nüude giren buluoı:namış olduğu~-

. 11 mayıs 936 tar1-dr"I at .:tırma . l 
1 tır Şar~uamesı e-hine uıah nuş . - -

Üdürlüğünde go.ulur. !a-
vazım m · 
kl·ı 9 lir•hk muvakkat temı-te ı er ., L 

kbuz ve ya mektubtte .,e-nat ma t 
raber yukarda yazılı günde Ha 

15 de daimi encümende bulunma-

lıdır. 

ADEMİ 
iktidara 

HORMOBIM 
İHTİY ARLIGI 

YOK EDER 

Tafsilat: Galala P. K. 1255 

Hormobin. 

L'adj. au nom et pour le compte 
de I'entrepreneur n'ayant pas eu 
Iıeu, faute de soumissionnaire, une 
nouvelle adj . est ouverte. Modele 
et cah. de charge gratuitement. 
Comm. d'Achat du Ministere de 
la Defense Nationale. Vendredi, 
15·5-936 a 11 h. 

Service de table et verrerie 
pour la ferme de Karadjabey. 
Prix est. 575,10 Ltqs. Caut. prov. 
44 Ltqs. Adj . prolonge jusqu'au 
18-5-936, lundi, a 16 h. Direction 
des Affaires Veterinaires du Vi

. )ayet d'lstanbul. 

Cbaine de mesure 500 pieces. 
Prix est . 2770, caut. prov. 206,25 
Ltqs. Commission des Achats de 
la Direction Generale des Mono
poles a Kabatache. Lundi, 22-6-936 
a ı5 h. 

Chai11es 180 pieces. Prix est. 
495, caut. prov. 37,12 Ltqs. 

Coton de coutil, 400 metres. 
Prix est. 328, caut. prov. 24,60 Ltqs . 

Coton 1000 kilos. Prıx est. 430, 
caut. prov. 32,25 Ltqs. 

Adj. de gre a gre. S•enquerir 
des autres conditions a l'Ecole 
Technique des Travaux Publics a 
Arnavoutkeuy. Comptabilite des 
Lycees siegeant dans Ie batiment 
de la Direction de l'lnstruction 
Publique d'Istanbul. Mardi, 12 mai 
936 de 15 a 15 h. 15. 

8) Adjudications 
a la Surenchere 

Decbets de papier et de carton 
des manifactures de tabac et de 
boites de Djibali, environ 350,000 
kilos. Caut. 15 %. Commission 
d'Achat et de Vente de I'Econo
mat de la Direction Generale des 
Monopoles a Kabatache. Mercredi. 
20.5.936 a. ıo h. 

Charpente de differente dimen
sion, se trouvant dans la cour de 
la mosquee de Valide Atik a Us
kudar. Aucun acheteur ne s'etant 
pas presente l'adj. a ete remis au 
11 mai 936. Prix est. 120, caut. 
prov. 9 Ltqs. Comwission Perma
nente de la Municipalite d'Is tanbul. 

1 DENiZ POSTALARI 1 

Galata, Merkez Rıhhm Han, Tel. 44870.7-8-9 
~~ 

Hareket edecek vapurlar : 

c A M p f D O G L l O - Cumartesi 9/5 saat 17 de : 

Burgaz, Varna. Koıtan1a, Varna, Sulina, Galaz, lbrail, Sa
lina, Batum, Koıtansa, V arna ve Burgasa. 

B O L S E N 1 A - Cumartesi 9.5 saat 17 de : 

Selanik, Midilli, İzmir, Pire, Patras Brindizi, Venedik ve 
Triesteye. 

Beklenen vapurlar : 

C A M P 1 D O G L 1 O - Cumartesi 9/5, saat 8 de : 

Cenova, Napoli ve Pireden. 

............................... _.. ..... 
İkramiye kuponu 

Bu kuponu getirene 2 kurşun 
kalem vereceğjz. 

Adres:A-,lan Kırtasiye Mağazası 
B'llA s ı ur okak Galata. - 9 Mayis 

~ V. LİFONTİ -:-m?-PİYANO vcı MUSiKi EVİ 

C . BECHSTEIN 
GROTRIAN • STEINWEG 

!BACH 
MESHUD PiYANO fABQIKAlAOIN AGENTASI 

~--·-lm•~:yaı sahibi ve Ya:n işleri Direktörü : lsmail Girit 

Ba•1\dığ1 yer : E Dak üs, Galata, Perçemli Sokak, No 3 



• • ABONNE~lENTS : 
Ville et Province 

3 MOIS pıra 450 MUNAKASA 
6 " 850 

AN 1500 GAZETESİ 

L No. 7 ,5 Ptrs. JOURNl\L QUOTIDIEN DES l\DJUDICRTIONS 
la Puhlicite ı'a-

1' Adminiıtratfoo NE PARAIT PAS LES DIMANCHES 

No.40 SAMEDI 

A NOS L~:CTEUHS 
Nous ~ommes heureux ci'annoncer a nos lecteurs 

que nous commencerons prochainement a publier toutes 

les nouvelles lois, decrets loi et traites de commerce aus

I sitOt apres leur promulgation. 
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1 - Construction, Reparation, T ravaux Publics, Cartographie ete. 

2 - Machines, Moteurs, Accessoires et Huiles pour machine 

3 - Habillement - lingerie - Chaussures ete. 

4 - Droguerie-lnstruments Chirurgicaux et Fourniture pour H&pitaux ~ 

S - Combustible - Charbon - Carlturant. ~ 
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Conatructlon-Rtparatlon 
Travaux PubHcs, Mat•rıaı 
dı Conat. Cartographlı ete. 

laatallation d'amplificateur au 
Stadium d'Ankara. Prix esi. 15.000 
caut. prov. 1125 Ltqs. Adj. sous 
pli cachete. Cah. de charge gra· 
tuitement a la Direction dcs Tra
vaux Publics du Vilayet. Commis· 
sion Pcrmanente du Vilayet d'An
kara. Jeudi, 21 mai 936 a ıs h. 

Conıtruction d'une caaerne a 
Gebze. Prix est. 29.293,27 Ltqs. 
Caut. prov. 2250 Ltqs. Adj. sous 
pli cachete. Commission d'Achat 
de l'lntendance Militaire d'lsmit. 
Mercredi, 20-5-936 a 15 h. 

Poutrelle eıı boüı r&ineux, 
piecea. 

Plaache riaiaeue, 60 pieccs. 
Caclron• reaineus, 50 pieces. 

(Pour le Musee Militaire). Adj. de 
rre a gre. Comm. d' Achat de l'E
conomat d'lstanbul a Tophane. 
Mardi 12 mai 936 a 15 h. 30. 

PoatreUe de 18, longucur 12 
metres, pieces 12. 

Poabell• de 11, lonrueur 10 
m~tres, piece~ 12. 
•--..... de 2, lonrueur 5 m. 

p*:ea 128. 
Bane tle fer de 20, tonnes 1 O. 
Bane t1e fer • ıe, tonnes 15 . 

Seront acheWea de rre a rre en 

trois parties. Livrablc le 25-5-936, 
au plus tard, a la caserne d'lzmir. 
Comm. d'Aehat de la Place Forte 
d'lzmir. 

CoD1tructien du bitiment de 
gouvernorat a Gurpinar (Van). Prix 
est. 29.944,50 Ltqs. L'adj. sous pli 
cachete a ete remis, faute de sou
missionnaire au 24 mai 936. Dcf
derdarat de Van. 

Conıtruction d'un baac fixe 
dans le bureau dcs Bicns Natio· 
naux du Ministere des Finances. 
Prix est. 50, caut. prov. 3,75 Ltqs. 
Adj . de gre a gre. Direction des 
Biens Nationaux du Ministere dcs 
Finances. Vcndredi, 15 mai 936 a 
15 heurcs. 

-2-

Machl•••, lloteur•, 
Acca•solras ıt Hullı• 

pour macblnıs. 

Un •etıer de toUDeur aYec 
acceıaoir•. 

Un appareil de aoudare a l'oxy
rme au complet, y compris le 
montage. Prix est. pour le tout : 
1686,25 Ltqs. Caut. prov. 253 
Ltqs. Adj. de gre a l're. Commis· 
sion d'Acbat de l'Economat d'fs. 
tanbul. Lundi, 11/5/936 a 15 b. 30. 

Gral•• poar maclahie, ıs toa..... 
Haile pour traaıformate•r, 500 

tonncs. Adj. de gre a rre. Service 
Commercial des Fabriqucs mili
taires. Mercredi, 20 mai 936 il 14 
hcurcs. 

rı: Appareila d'extU.ctioa 3 pike•. 
Arro .. uK, nne pi6ce. 
Faire offre, par lettre, et envoyer 

de cataloguc il la Municipalite 
d'Antalya. 

-- 3 -

Hablllament • Lln .. rl• 
Chausıare, ate. 

Drap luıld, pour confection d'ha
bits, 1560,20 metres. Caut. prov. 
315.95 Ltqs. Aucun soumission
naire ne s'etant pas presentc a 
l'adj. au nom et pour le compte 
de l'entreprcneur, une nouvelle en 
a ete ouverte. Ecbantillon et calı. 

de cbarge gratuitcment. Coauıüs
sioa d'Achat du Ministere de la 
Defcnse Nationale. Vendredi, 22/5 
936 a 14 1ı. 

-4-

Droguarle-lnıtn111anm 

Ch•rargtıauI - Fournltan 
poar HOpltauI 

Glycerlne 135 tonaea. 
Nitrate d'ammoniaqae, 4S toa

aea. 
CeUulme 12 tonneı. 
Nitrade de ıoude (Cbili) 650 

tonnes. 
Soude ealciqae 10 toa ..... 
Soade cau•tique, 15 tonan. 
Aclde de ıllieate de ıoude 2 

tomaea. 
DiDitro tballol, 2 tonnea. 
Puafflae, S tonaea. 
Amiaate pulv&fıi, 1 tonne. 
Silicate de ıoade, 2 tonaa. 
T 'reheatine: 250 idi•· 
Fil de Yuta, 18,S toun. 
Adj. de gre a gre. Service 

Commercial des Fabriques Mili
taires. Mercredi, 20 mai 936 a 
14 h. 

Micr•cope et appareil mlcro· 
pbotorrepbique, avec acccuoire. 
Prix cst. 1690,35 Ltqs. Caut. prov. 
128 Ltqs. 
IDib-ıala et ..... de Yit...._ Prlx est. 3024,80 Ltqa. 

Caut. prov. 2Z7 ttqs. L'adjudica
tiCHt ~te ayant ete annul&, 
une nouwefte en eat ouverte. Com
mission d'Achat de la Ferme d'E
levare de Merinos, au SerYice 

___ ,..../ 

t 7-\D~llNISTR 
"POLIGL 

Bureaux de t 
Rue Billur N. 11. 

des Affaircs Veteriuiıe• 

bul. Mcrcredi, 13 mai ~ 
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Cambustlblı - Cbar 
Car bur ant. 

Boia de cbaaffa•e 28a 
pour le bcsoin annuel (au 
du four mllitaire de 
Prix cst. 2800, caut. p 
Ltqs. Commission d'Ac 
taires de Selimiye. Mardi, l 

Houlll• tout-veaaat 21 
ı •. Prix est. 18,50 l.tqs. 1' 
Caut. prov. 304 Ltqs. 
~ion d'Achat Mititaire de 
lou. Vendredı, 22 mai 936 _ ,_ 

Dlnrs 

Baı 30 palrea. Prix csr. 
la paıre . 

Cbemiaea en flaaelle eD 

c:oue 150 pieces, a 50 p 
Chemian en ftane il• 

atbllte, 150 plecea 1 45 
Culotteı ea fil d'E 

pieccs, il 55 Ptrs. Caut 
36,90 Ltqs. 

Eaıuie-main, 150 
piastres. 

Moucboireı, 300 pie ccs ; 
(Pour les profesaeurs 

de Haydar pacba). 
Adj. de gr~ il grc. Co 

d'Acbat du Lycee de Ha 
cha, sicıeant dans le bi 
la Dircction de l'lu truc 
blique d'latanbul Mardi, 1 
a 14 h. 

Plaqun n ph>ıilie de 
1500 kilos. 

Slplıom n plomlle, 5 
Plombe pour tieba, 
Prix est. pour l'en.ealtil' 

caut. prov. 18,7!; Ltqi. Le 
fert lors de la pmmere 
tion n'ayant pas c!te ju,t 
nable, u11c secondc adf. 
verte. Comm. de la .-..-·1 

ploitation, de l'Adm. G 
Chemins de Fer et dü 
l'Etat, ıiipant it la 
Haydar pacha. Luncli, 1 
10 heuru. 

PoMe. - p11.,.., Pris. 
la priııce. Caut. prov. 


